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INLEIDING.

§ I. Dr. A. Pierson, wiens mildheid van oordeel ten opzichte van het Calvinisme zoo gunstig afsteekt bij veler

bevooroordeelden tegenzin, schreef in 1881 van Calvyn's InstituHe^ dat ze wel eertijds gold als de „iiitdrukki/ig- van een

levend geloofd" maar ^^thans niets meer is dan een geschiedkundig r1ocument'\ '

)

Tegen dit onjuiste oordeel dient deze nieuwe uitgave van Calvyn's meesterwerk protest in.

Dr. Pierson behoorde onder de weinige mannen van wetenschap, die bij de oprichting der Vrije Universiteit

hun opmerkzaamheid aan de weeropbloeing van het Calvinisme ten onzent schonken , en, niet zonder waardeering van anderer

pogen, ook eigenerwijs een deel van hun beschikbren tijd aan de Calviniana gingen wijden. Zelfs een tweetal deelen van zijn

Calvinistische studiën zag sints het licht. Maar het doel , dat hij zich met deze uitgave had voorgesteld , trof hij niet.

Blijkbaar toch had hij verwacht, dat zijn breed gemotiveerde critiek op Calvyn's persoon en arbeid de hoogleeraren der

Vrije Universiteit zou verlokt hebben, om ter dekking van Calvyn's naam ijlings tegen hem op te treden; en opeen toon,

waar zich een zweem van berisping in mengde, wierd het hun in de voorrede tot zijn tweede deel dan ook tamelijk

euvel geduid, dat ze op zijn aanval dusver het stilzwijgen hadden bewaard.

Dit gevoel van teleurstelling toont, hoe weinig het aan Dr. Pierson gelukt is, om den zin en het streven ook

van het hedendaagsche Calvinisme te verstaan.

Kennelijk toch had hij zelfs van verre niet vermoed, wat anders sints 4 januari 1 886 ook hem wel openbaar moet

zijn geworden, dat het Calvinisme bij zijn eerste weeroptreden, wel verre van zich tot critische steekspelen te kunnen verle-

digen, zich van meet af had voor te bereiden op een harden, ruwen strijd voor zijn bestaan. Hij schijnt niet te hebben

ingezien, dat de voorstanders van dit weer oplevend Calvinisme zeer kort na hun optreden nog heel anders slaags zouden

raken dan tegen zijn critische Calviniana, en dat de Vrije Universiteit, in stee van op kalmer critischen arbeid , zich

veeleer op een zeer ernstige practische worsteling voor haar bestaan had in te richten.

Dit min juiste oordeel hing saam met zijn gebrekkige kennis van wat in ons land en onder ons volk omging.

Natuurlijk, iemand die oordeelt, dat de Institutie van Calvyn thans niet meer „de uitdrukking van een levend geloof",

maar slechts „een geschiedkundig document is", kende noch de bezieling van de hedendaagsche Calvinisten noch had van

verre den bitteren haat van hun tegenstanders gegist.

Ware het geweest, gelijk hij waande, dat de oude Gereformeerde Belijdenis niet meer leefde in het geloofsbesef

van een goed deel van ons volk, en dat ze dus ook onvermogend was geworden, om den haat van onze Arminianen Ie prikkelen

IJ Dr. A. Pierson. Slud. tnier yok. h'alvyn. 1527— 1536, pag. 223.
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dan, ja, zou er tijd te over voor stille historische studie zijn geweest, en zou mijn geachte ambtgenoot Dr. Rutgers de onge-

grondheid van veel in Dr. Pierson's kritiek, naar ik op goede gronden verzekeren kan, daghelder hebben aangetoond.

Maar nu dit zoo nkt bleek te zijn, en daarentegen de belijdenis der Instituties^ ter dege nóg leeft en meetelt in

ons volkleven en het zich slechts te weer had te stellen , om ijlings onze hedendaagsche Pighiussen én Caroli's én Sadoletussen én

Castellio's tegen zich in het harnas te jagen, nu zou het verspelen van zijn kracht in zulk doelloos geschermutsel verraad aan onze

zaak zijn geweest, en zouden we niet berekend voor onze taak zijn gebleken , bijaldien onze roeping niet ernstiger ware opgevat.

Er was positie te nemen. J*> was bestudeering noodig van de actueele kerkelijke vraagstukken. Heel het land

door moest onze kleine kracht georganiseerd. Het wapen diende gewet voor den strijd, die men wist dat te wachten

stond. En tijdig moesten al die zedelijke krachten van offervaardigheid en toewijding worden in beweging gezet, waar-

door in de ure, dat men ons aanviel, de ons heilige banier kon beveiligd.

§ 2. Van achteren bezien vooral is deze keuze van gedragslijn dan ook volkomen gerechtvaardigd.

Immers de verwoede aanval van de tegenstanders van het Calvinisme is nog veel vroeger losgekomen dan

onzerzijds gegist was.

Wij hadden op minstens een tiental jaren van stille voorbereiding gerekend, en ziet, nog eer het eerste vijpal

om was, brak het onweder boven onze hoofden los. Niet onwaarschijnlijk begrepen de schranderste onder onze Arrainiaansche,

Sociniaansche en Erasmiaansche tegenstanders, dat ze te beter kans hadden, hoe eer zij ons in de vacht vlogen , en , den 7v/-

wassen Calvinist niet aandurvend , vielen ze hem aan ter halver wege in zijn groei.

Hoe mannen , die nog iets hechten aan den goeden dunk, dien men van hun oordeel zal hebben , dan ook

zwart op wit lieten drukken, dat de Vrije Universiteit zelve dit conflict had uitgelokt, gaat ons begrip te boven.

Verbeeld u, een nieuwe groep, die pas zich begon te vormen, zal eigener beweging den haar broodnoodigen tijd

van voorbereiding op de helfte afkorten. Een theologische Faculteit, die op 4 Januari 1886 nog geen enkel candidaat

in de godgeleerdheid beschikbaar had, zal plotseling met eigen hand een vijftigtal vacaturen scheppen, die ze in geen jaren

vervullen kan. Een veldheer, die pas zijn leger aanwierf, zal zijn jonge recruten in het vuur zenden, nog eer ze in de

gewone handgrepen zijn volleerd!

Dit sprookje mag dan ook gerekend worden tot de geschiedenis te behooren , en allengs zal het gezond verstand

der tot oordeelen bevoegden gaan inzien, dat de tegenstanders van het Calvinisme nooit slimmer zet deden dan door ons

te overvallen nog op het exercitieplein.

Maar al sprak «r in dit onverhoedsche overvallen ook onbesuisde doldriftigheid, zooveel merkte dan Dr. Pierson

toch wel dat er veel te ernstig gevaar voor de veiligheid van onze veste dreigde, dan dat we ons het genot konden gunnen

van een critisch tournooi.

Het lag er mede als met de apologetiek van het Christelijk geloof tegen den aanval van het Modernisme.

Tegen dien critischen aanval is de apologetische school, ten onzent zoo talentvol door wijlen Dr' van Oosterzee

vertegenwoordigd, met een moed en volharding opgetreden, die ongetwijfeld eere bracht.

Maar onderwijl deze goede apologeten op de buitenschansen over allerlei critische bijzaken aan het schermutselen

waren ging bolwerk na bolwerk van de vesting zelve te loor. Dit critische haspelen verteerde al den tijd die onze godgeleer-

den voor de geestelijke bearbeiding van het volk zoo dubbel noodig hadden. En . door zich aldoor zijn taak en tactiek

en methode door den tegenstander te laten aanwijzen, kwam ons Apologetisch corps er ongemerkt toe, dus zijn hoofdtaak

te verzuimen.

De Gereformeerden hebben geweigerd in diezelfde fout te vervallen , en , mede door Calvijn geleerd , zich hun

eigen weg gekozen. Insteê van over de autoriteit der H. Schrift eindeloos te disputeeren , hebben ze f/cloof in dat gezag

bij de Gemeente gewekt en het zich getroost dat de critische voorvechters zich over hun steen en slinger vrolijk maakten. En

zoo men de uitkomst van deze afwijking in methode met die onzer apologeten vergelijkt, zal men moeten toestemmen,

dat de korte strijd, dien wij sinds '80 op ónze manier voerden, vrij wat meer tot uitbreiding van het gezag der H. Schrif

bijdroeg, dan de dertig jaren arbeids van onze Apologeten.

Mannen van óe practijk ^ veel meer dan van de theorie ^zi]n wij Calvinisten stil onzes weegs gegaan, en hoe ook
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door de mannen der Staatshoogescholen half glimlachend nagezien , vinden wij voor ons in het dusver verkregen resultaat

eer aansporing om bij onze tactiek te volharden , dan om die uit te ruilen voor wat Dr. Pierson ons bood.

Zij het dus al, dat hij ook van ons oordeelt, wat hij Calvyn in vergelijking met Thomas van Aquino nagal'.dat

Calvyn heenliep over tal van pikante en gewichtige vraagstukken , aan wier volledige beantwoording de groote Scholasticus zijn

krachten beproefde, welnu zoo zijn nu eenmaal onze manieren'. Manieren waarbij het Calvinisme zich dusver altijd wel heeft

bevonden , en die het ook nu niet zou kunnen afleggen , zonder zijn toekomst in de waagschaal te stellen.

Later, als we het zwaard kunnen opsteken en de truffel niet meer gehanteerd hoeft, en we zijn waar wc wezen

wilden , dan zullen we ook aan deze detailstudie onze aandacht wijden, en vindt ook D''. Pierson vroeg of laat onder ons zijn man.

Maar daaraan zijn we thans nog niet toe ; en daarom scheen het verre verkieslijk Dr. Pierson door een feitelijk

protest van ongelijk te overtuigen.

Voor hem is het Calvinisme een gebalsemde mummie geworden; wij willen hem toonen dat het nog leeft.

De uitgave van Calvyns Institutie , waarmee we op de markt komen , is daarom zelfs geen herdruk van het

latijnsche oorspronkelijk, maar slechts van een oude Hollandse/ie vertaling.

En als dan deze foliant, in zijn antiek Hollandsch gewaad, en tot den waarlijk niet geringen prijs van een kleine

tiental guldens, toch nog in duizende exemplaren onder ons volk verkocht wordt, dan zal D''. Pierson moeten loestennnen,

dat zijn oordeel door de feiten gewraakt wordt, en dat het afdoend bewijs door ons geleverd is, hoe in strijd met zij»

voorstelling, de wortel van het Calvinisme nog wel terdege onder ons leeft.

§ 2. Te overtuigender zal dit bewijs zijn, zoo we hem daarbij herinneren mogen, dat nog pas twintig jaren

verliepen, sedert de laatste Hollandsche vertaling van Calvyn's Institutie het licht zag.

Zij was, van de hand des heeren Ds. VV. J. Wyenberg, destijds te Zuid-Beijerland woonachtig, en kwam uil bij den

met eere bekenden uitgever G. Ph. Zalsman te Kampen. Het doel, dat deze vertaling zich koos was, om voor onze nieuwere

tijden meer in de taal van onzen tijd en met onze woordenkeus de gedachten van den grooten Hervormer weer te geven, en

wat de heer Dl'. Sepp reeds in 1S83 oordeelde , wordt ook onzerzijds zonder aarzeling herhaald: De hand die deze vertaling

leverde, was een alleszins bevoegde. 1) Ja, inmenig opzicht is deze nieuwe vertaling zelfs derwijs uitnemend, dat de vraag

rijzen kon, waarom we na de verschijning van deze nieuwe overzetting nogmaals met een herdruk van die van Corsman

aan de markt komen.

Toch is het antwoord op deze laatste vraag niet moeilijk te geven. Op de nieuwe vertaling van Wyenberg , die

, Zalsnian's eigendom was, hadden wij geen recht. Ze was nog niet als die van Corsman, door verjaring, gemeen bezit ge-

worden. Haar konden we dus niet overdrukken. En dat we toch oordeelden , dat ex ook naast deze gemoderniseerde vertaling

nog wel terdege plaats was voor een herdruk van de oude , had zijn grond in deze drie overwegingen.

Vooreerst biedt Wyenberg's vertaling ie tmeinig. Zij geeft volstrekt niets dan den tekst, maar liet weg al wat

onze. vaderen gewoon waren aan Calvyns Institutie te doen voorafgaan ; met name Beza's leven van Calvyn. En wat niet

minder lastig is, ze verscheen zonder register, en zelfs zonder aanwijzing van de § § en hoofdstukken aan het hoofd der

bladzijden; een gebrek dat het naslaan zeer bemoeilijkt.

Ten tweede, en dit zij zonder aanstoot en zeer bescheidenlijk gezegd, hoe uitstekend Wyenberg's vertaling ook in vele

opzichten zij , toch overtreft ze Corsmans overzetting zoo min in veerkracht van taal als in juistheid van reproductie. Wat niet doelt

op enkele fouten ; want die komen ook bij Corsman voor; maar op de doorloopende wijze van Calvyns gedachten weer te geven.

Een enkele proeve, die metterdaad proeve van heel het werk is, lichte dit toe.

In hoofdstuk XIII § 23 van het Eerste boek schreef Calvyn over mannen, die in zijn dagen het leerstuk der

Drieeenheid schier op gelijke wijze als thans Dr. Doedes ') te nakwamen, (iets waarom Dr. Pierson zijn ambtgenoot

Dr. Doedes roemt ^) dit:

E.\ hac lacuna prodiit aliud non dissimile monstrum. Nebulones enim quidam, ut Serveticae impietatis invidiam

ac dedecus effugerent, ties (|uidem personas esse confessi sunt, sed ratione addita, quod pater, qui vere et proprie unicus

1) C/l. .Sc//, ISil,lioi;iupli. vicJedeelinsen .,
Leiden, l'.rill 1883. y.

2) Dr. Di^jEDEs, Nederlamisclie GeloofsMijilenls I [i. 71.

3) l^iEKsijN, iie boven ^j. 148.
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est Deus, Filiuni et Spiritum forniando, suam in eos deitatem transfudit. Nee vero abstinent ab horrendo loquendi genere,

Patrem hac nota disLingui a Filio et Spiritu
,
quia sit solus essentatior. Colorem hunc primo obtendunt passim Cliristum vocari Dei

filium; unde colligunt non alium proprie Deum esse nisi Patrem. Atqui non observant, quamvis Dei nomen Filio quoque sit

commune , tarnen x(«i' tfo^i/V Patri interdum abscribi, quia fons est ac principium deitatis; idqueut notetur simplex essentiae unitas.

Hiervan nu plaats ik én Corsman's én Wyenberg's vertaling hieronder naast elkander , en geef den lezer zelf

te beoordeelen, bij wien ge Calvyn beter en krachtiger te hooren krijgt.

Uyt desen poel en dreck-goot is een ander monster,

het voorgaende niet ongelyck , voorts gekomen. Want ecnige

fielen en booswichten , op datse d' ongunst en schande Ser-

veti ontgaen mochten , hebben wel bekent datter drie Per-

soonen zijn , doch met dit byvoeghsel , dat de Vader die in

der waerheydt en eygentlick is d' eenige Godt , den Soon

en Geest formeerende en makende , syne Godtheydt in haer

heeft overgestort. En sy en onthouden sich niet van dese

grouwsame manier van spreken, dat de Vader, dewyl hy

alleen is de gever van 'tGoddelicke wesen, daer door als

door een teecken van den Soon en Geest wordt onder-

scheyden. Dit gevoelen overtrecken en bekleeden sy eerst

met dit coleur en schijnsel, dat Christus alomme ghenaemt

wordt de Sone Godts: waer uyt sy dan besluyten datter ey-

gentlick geen ander Godt en is dan de Vader. Maar sy en

bemercken niet, al hoe-wel de Naem Godt den Soon ook

toekomt en ghemeen is , dat nochtans deselve naem voor-

nementlick den Vader somwijlen wordt toegheschreven, om

dat hy de Fonteyn en 't beginsel der Godtheydt is : ende

dat om d' eenvoudige en enckele eenigheyt des wesens te

beteeckenen.

Uit dezen poel is een ander, aan het vorige niet onge-

lijk gedrocht, voortgekomen. Want sommige guiten heb-

ben — om de hatelijkheid en de schande der boosheid van

Servet te mogen ontgaan — wel erkend, dat er drie Per-

sonen zijn, maar met dit bijvoegsel, dat de Vader, die

waarlijk en eigenlijk de eenige God is, door het daarstellen

van den Zoon en den Geest, Zijne Godheid in Hem heeft

overgestort. En zij onthouden zich niet van de gruwelijke

wijs van spreken, dat de Vader, daar Hij alleen de gever

is van het Wezen , door dit teeken wordt onderscheiden

van den Zoon en den Geest. Dit geven zij vooreerst die

kleur, dat Christus alom genoemd wordt Gods Zoon,

waaruit zij besluiten , dat geen ander dan alleen de Vader

eigenlijk God is. Maar zij merken niet op dat , hoewel de

naam God ook aan den Zoon toekomt, dezelve echter

soms bij uitnemendheid aan den Vader wordt toegeschreven,

omdat Hij de bron is en het beginsel der Godheid; en

zulks om de eenvoudige eenheid van het Wezen aan te

duiden.

Nu geef ik voetstoots toe, dat Wijenberg's taal voor onze ooren meer gckuischt is, en hier en daar iets ver-

betert. Maar als ge me vraagt : Wie beter de kunst verstond, om mij in Calvyn's gezelschap en aan Calvijn's voeten te

brengen, dan kies ik, bij alle lof voor Wijenberg's vertaling, toch Corsman.

Zie maar.

Het latijnsche lacuna^ geeft Corsman weer door: „/<?e/ en drekgoot'\ Wijeuberg alleen door ^^poel''. Hiervan nu

is stellig het eerste juister. Lacus^ lacitna^ lacumsus duiden allen op een ondiepe holte, op een kleine uitgraving, op een

hol en leeg iets, dat tevens kleine afmetingen heeft. Calvyn bedoelde dan ook ongetwijfeld met /«("««<?.• een modderput, of riool,,

waarin het vuile gootwater van de straat afliep, en volstrekt niet een door de natuur gevormde poel, reden waarom het

fransch in de eerste editie dan ook bourbier heeft , wat letterlijk raodderput of zinkput beteekent. Door nu beide denkbeel-

den van ^^poel" en ^^drekgoot" te vereenigen, gaf Corsman met ongemeen talent Calvyns gedachte weer. Monstrum vertaalde Cors-

man door „monster". Wyenberg door ^,gedrocM\ en ongetwijfeld was het Calvyn's bedoeling, om niet op het ^uanschapene^ maar

op het tweeslachtige, dat meer in het denkbeeld van ^^monsler" ligt , nadruk te leggen. „Nebulones" geeft Corsman weer door

^^fielen en booswichten", Wyenberg door ,,gii!ten'\ hoezeer ieder voelt, dat „nebulo'' hier niet in humoristischen, maar in zedelijken

zin bedoeld is. Goed is dat Wyenberg het door Corsman overgeslagene impietas opneemt, maar een verslechteren van den zin

en het hollandsch is het , als hij „de ongunst en schande" van Corsman verandert in de ^^hatelijkheid en schande van

Servet". Ongunst is hier voor invidia het eenig juiste woord. Het ^^formando Filium et Spiritum Sanctum" zet Corsman over

„den Zoon en de H. Geest formeerde en maakte", terwijl Wyenberg schrijft : „door het daarstellen van den Zoon en

den H. Geest"; wat hier feitelijk een germanisme is, en den zin bederft. Doel toch van Calvyn is te doen uitkomen, hoe

deze „nebulones" eigenlijk een schepping, een geschapen sijn van den Zoon en den H. Geest stellen ; iets wat het /o/7«a«</<7 dui-
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delijk te kennen geeft; en wat wel in Corsman's „formeerde en maakte", maar niet in Wijenberg's ,,daarstelling" uitkomt. Het „A««c

colorem obleiuhiiU" vertaalt Corsman : „Dit gevoelen overtrekken en bekleeden zij met dit coleur en schijnsel", terwijl Wijen

berg schrijft:,, Dit geven zij vooreerst die kleur", waarbij de keuze wat beter zij, waarlijk niet twijfelachtig is. En om niet

meer te noemen, in den slotzin zet Corsman voor: „nomen Dei Filio quoque commune est", dat ,,de naam van God ook

den Sone toekomt en gemene is", terwijl Wyenberg vertaalt: „dat de naam van God ook aan den Zoon toekomt"; iets wat

daarom minder juist is, wijl te constateeren was, niet enkel wat moet, maar wat gebruik in de Schrift is, en dit juist door

het woord „gemeen" wordt uitgedrukt; is het voorts jammer dat het Bourgondische „dezelve" Wyenberg's Hollandsch gedurig

ontsiert; en verliezen wij iets doordien Wyenberg „bron der Godheid" schrijft voor het „Fonteine der Godheid" van Corsman.

Doch we staken deze splinterige critiek. Wyenberg deed een uitnemend werk door Calvyn's Institutie leesbaar

te maken ook voor onze heeren en dames, die aan het pittige Hollandsch der 17e eeuw ontwend zijn; en om dit kostelijke

profijt zij hem volgaarne een enkele mindere nauwkeurigheid vergeven i). Zijn vertaUng blijft een aanwinste en een schat.

. Zoo 4e er niet was, zou ze moeten komen.

Dit was echter geen reden , om voor dat ander deel van ons volk dat het kernachtig Hollandsch uit onze beste periode

nog verstaaten mint, Corsman's vertaling voor goed te begraven. Integendeel, naast Wyenberg's gemoderniseerde uitgave,

blijve Corsman's meesterwerk zijn plaats en waarde behouden. Voor den voortgang van het Calvinisme kon ook Corsman's

gespierde en puntige taal nog uitnemend dienst doen.

En dan is er nog een derde reden, die ons roeping schonk om Corsman's boek nogmaals ter perse te zenden,

t. w. um zijn taal. Grif zij toegegeven , dat ons hedendaagsch Hollandsch hooger staat dan het Hollandsch van Festus

Hommius en Bogerman, maar dit neemt niet weg, dat ook die verouderde taal een onversleten kracht in zich draagt,

waarmee we ons modern-Hollandsch nog kunnen verrijken.

Onze tegenwoordige prozastijl is niet uit de Gereformeerde strooming gekomen; maar ontwikkelde zich in den kring

van den Hollanschen Spectator en de vrienden der Santhorstsche Geloofsbelijdenis. Toen kwam van der Palm, en op hem

dreven we, tot Beets, Busken Huet, Pierson en Multatuli ons de smedige taal vormden waarin het jongere Holland

thans schrijft.

En ongetwijfeld, dit is winste. Maar toch er ontbreekt een bestanddeel in. Hooft en Vondel stonden in taal-

gebruik tegen elkander over. In Vondel zong de Middeleeuwsche taal nog haar maatgezang. Hooft kloofde klassieke diamanten.

Maar terwijl aldus Hooft's lijn en Vondei's rythmus uiteengingen , heeft ons corps Gereformeerde Theologen toen beider be-

standdeel weten te bewaren. Onze Staten-overzetting en haar taalschool is noch Hooft noch Vondel, maar bezit beider

schoonheid, nog verhoogd door Oosterschen gloed.

En dit mist onze nieuw gegoten proza, dat, hoe glad en glanzend ook, toch een bestanddeel van ons taaierts derft

dat op den duur niet mag ontbreken.

Goed geschreven boeken, uit dien bloeitijd van Taal en Theologie beide, wensch ik daarom dat nog gelezen

worden, en terwijl ik wat gaf, om taalbedervende lectuur, als Maastricht en a Marck bieden, in een beter Hollandsch kleed

te steken, blijf ik voor het schoone Hollandsch van de goede schrijvers uit die dagen gehoor vragen.

Een goed deel van ons volk verstaat dit nog , en kan er zich gemakkelijk weer aan gewennen. Al dat omzetten

van het oude in nieuwerwetsche taal is niet wenschelijk. Want weet wel, dat ge juist door die moderniseering van een enkel

stuk al het /«W-genioderniseerde dan ook voor goed voor uw volk afsluit, en dat ge op die wijs, juist door den toegang

tot een deel van den voorraad makkelijk te maken, de brug ophaalt die toegang bood tot de groote schatkamer.

Wel wetende wat hij deed, drong dan mijn uitgever er ook zeer terecht op aan , dat Corsman's aloude vertaling

stipt zou gevolgd worden ; slechts hier en daar , waar dit voor de verstaanbaarheid noodig was , met omzettmg van een

enkele uitdrukking; iets wat dan echter steeds aan den voet der bladzijde zal worden aangegeven.

1) Zie bv. B. I c 16. ^^disttnctio comequcnth et coiisequentiae" door Wyenberg vertaald: de onderscheiding van gevolgtrekking en

gevolg, wat zijn moet: „de onderscheiding tusschen hetgeen als gevolg en bij gevolg geschiedt"; c. 18: in communi operc^ door Wyenberg

vertaald: „in zijn gemeen doen"; wat zijn moet: „in zulk een gemeenschappelijk werk. B. II. c. $• necessifas cum coactione perperam confun-

diiur^ door' Wyenberg vertaald: de iioodzakelijkheid en het bedwang wordt ten onrechte in eengesmolten" ; wat zijn moet »de noodzakelijkheid

wordt hier len onrechte, als eensluidend met d-oingende noodzakelijkheid geuuiueu". enz.

7



INLEIDING.

§ 4. Natuurlijk dienden ook wij, even als Wyenberg, nota te nemen van den critischen arbeid door de Straats-

burger geleerden Baum, Cunits en Reuss , ook aan Calvyns Institatie ten koste gelegd. Toch is blijkbaar Wyenberg's

verwachting van de vrucht, die deze arbeid zou dragen, te hoog gespannen geweest. Had hij toch met eeuige juistheid kunnen

overzien, hoe pover en bitter sober dit resultaat was, zoo zou hij waarschijnlijk niet op den titel van zijne vertaling hebben

vermeld, dat ze naar de jongste editie van deze Straatsburger Heeren vervaardigd was.

Raapt en sprokkelt men toch alles samen wat deze critische arbeid aan feil of vergissing in de latijnsche uit-

gaven, die de Elzeviers en de Schippers aan de markt brachten, ontdekt heeft, dan blijkt het, dat de echte, oorspronkelijke

latijnsche uitgave, gelijk Calvyn die zelf in 1559 bezorgde' en gelijk die letterlijk door Baum, Cunits en Reuss is

afgedrukt
, slechts in even zesti-; woorden ; en daaronder slechts in een tiental op eenigszins merkbare wijze verschilde i) van

de in Corsman's tijd gangbare nadrukken; en ziet men nu Corsman's vertaling op die plaatsen nauwkeurig na, dan blijkt

bovendien overtuigend , hoe hij óf zelf een goeden , oorspronkeüjken tekst moet gebezigd hebben , óf door gelukkige greep de ver-

keerde lezing moet hebben hersteld. Toch hebben we ons beijverd, om, waar nog eenige twijfel overbleef, Corsman's tekst

op die zeer enkele plaatsen te wijzigen.

S 5. Hoe warm de belangstelling was, waarmede de Gerelbrmeerden hier te lande van stonden aan Calvyn 's

Institutie ter hand namen, blijkt wel het best uit de reeks vertalingen ervan, die achtereenvolgens het licht zagen. Aan de

nauwkeurige opgave dienaangaande door Dr. Sepp in zijne ^^Bibliographischc mcJedt-dingen" p. 100—108 gedaan, heb ik

niets zakelijks toe te voegen. Alleen kan het de gemakkelijkheid van het overzicht bevorderen , zoo ik tabellarisch bijeenvoeg

,

wat hij genetisch ontleedde.

Zoo vinden we dan:

10. 1560. Een kwarto uitgave van de geheele Institutie^ verschenen zoo het heet te Emden; met een voor-

bericht van den vertaler: gedagteekend 5 December 1560. Hij teekent met de initialen J. D., wat kan beduiden Joannes

Dannus, die in 1578 op de Synode te Dordrecht als predikant van Haarlem teekende; hetgeen echter een pure gissing is , die

alleen steun zou kunnen vinden in het feit, dat juist op die Synode over de vertaling der Institutie gehandeld is, en dat

kort daarop een 2e editie van deze uitgave bij Peter Verhaghen te Dordrecht het licht zag.

2o. 1578. De herdruk van bovengemelde vertaling van 1560 bij Peter Verhaghen en Corneliszen Jansz. Insge-

lijks in kwarto. Naar het heet verbeterd, doch met de oude voorrede van den vertaler. Waarschijnlijk bestond de verbe-

termg dan ook alleen in de bijvoeging van den brief aan Frans I en de registers van Marolatus. Het vermoeden ligt

voor de hand, dat de opdracjit door de Synode te Dordrecht in dit jaar aan Petrus Dathenus gegeven, om een correcter

uitgave te bezorgen, de heeren Verhaghen en Janssen tot het ter perse leggen van deze nieuwe editie juist te Dordrecht

genoopt heeft.

30. 1594. Een klein-octavo uitgave, niet van de geheele Institutie^ maar van het uittreksel hiervan door

1) Wel raakt liet geheele aantal varianten dat Baum c. s. opgeeft een groote honderd woorden, maar van de^e honderd

was een derde in de hier te lande gebruikte uigaven reeds verbeterd.

Om den lezer over de onbeduidendheid van deze varianten te doen oordeelen, laten we de twaalf eerste hier op het rijtje af volgen.

1. Boek I. XIV. 12: in ipso acquiescamus voor: ipso acquiescamus.

2. Boek I. XXII. 14: <tex fine ipso intellegitur» voor: ex fine ipso intelligeretur.

3. Boek II. II. 4: irSive quae meliora esse» is weggelaten.

4. Boek II. II. 11: «ut in se ipso acquiescasf voor «in te ipoo aequiescas.»

5. Boek II. II. 14: «ut quod» voor «quod.o

6. Boek II. IL 25: «pronunlieto voor «pronuntiat.»

7. Boek n. III. i: «animo» voor «anima.»

8. Boek II. III. 6: «qui» voor «quis». »

g. Boek II. III. lo: «efficere» voor effici.»

10. Boek II. III. 13: «tinfirmitates , voluntas» voor «inhrmilate voluntas.»

11. Boek II. V. 2: «gratia» voor «gratias.»

12. Boek II. V'. 16 : «msXs.» voor «male.» enz.
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Guillaume Delaunay, destijds predikant bij de Fransche kerk te Londen, geleverd. Deze vertaling werd vervaardigd door

Joris de Haeiil, pred. te Hoedekenskerke in Zuid-Beveland. Men vindt er de breede tafel in „ontleding van de Institutie".

Voorts het register van Marolatus. En bovendien een lijst van Bijbelteksten door Ds. J. de Raedt zelf uit het groote

register getrokken.

4°. 1602. Klein-folio uitgave vaneen vertaling, zoo het heet door Carolus Agricola, destijds pred. te Rijns-

burg, bezorgd, en aan de markt gebracht door Paetz. Jabobsz. en Jan Brouwersz. te Leiden. Veel meer dan een wat

herziene herdruk van de eerste kwarto vertaling biedt deze uitgave echter niet. Toch vond ze om het handige formaat en

de betere druk meer ingang.

50. 1614. Een tweede druk van ditzelfde werk bezorgd door Hendrik Laurentz. te Amsterdam: zoo althans

de opgave van Prof. Gerdes (Scrin. antiq. II, i, 92), niet gelijk Dr. Sepp vermoedt, op een misverstand berust. Men

verlieze echter niet uit het oog, dat een tijdvak van vijftien jaren (1602—1617), vooral om het opgewekt theologisch

bleven dat in deze periode viel, zeer goed nog een tusschen inkomende editie verteren kon.

6°. 1617. De derde druk (of tweede) van deze zelfde vertaling. Insgelijks in klein-foUo, bij Henr. Laurentius

te Amsterdam, wonende op 't Water in 't Schryfboeck. De toenmalige winkelprijs was f5.— op gewoon, en f6.— op

best papier.

7". 1650. De groote folio-uitgave, bevattende de vertahng, die thans herdrukt wordt, en die gedrukt is bij

Paulus Aertz. van Ravesteyn te Amsterdam. Deze vertaling is geleverd door den overigens weinig bekenden Wilhelmus

Corsmannus, die in 1622 tot 1644 predikant te Baardwijk was, en na zijn afsterven blijkbaar door andere handen, onder

de hoede van Ds. Jac. Hollebeek '), destijds pred. te Amsterdam, voltooid en persklaar gemaakt. Ds. Joh. Spilgarden,

toentertijd pred. te Gorkum had er denkelijk ook de hand in; althans hij bezong de treffelijkheid dezer uitgave in een

gedicht. Deze vertahng is metterdaad een wezenlijk nieuwe vertaling, die met de uiterste zorg bewerkt is, en waarvan

het schoone HoUandsch destijds zeer werd gewaardeerd. Het register is op keurige wijze bewerkt door Ds. A. Gallus, pred.

te Daeveren en Genderen.

i) Hierover raadplege men HoUebeek's voorwoord, dat in de uitgave van 1650 gevonden wordt, en dat aldus luidde:

Christelijke Leser: 't Sal u misschien verwonderen, dat oock mijn naem hier onder in dit Stuck ghesien weit: Maer welet, dat

de icden die my bewogen heeft, op het versoeck van een goedt Vriendt, dit te doen, ende dese kleyne Aensprake aen dit uytnemende Werck

hier by ie voegen, niet en is geweest, om dat ick van voornemen ben, te prijsen het Werck selve, dat u in desen Boeck vertoont werdt. want

dat spieeckt voor hem-selven, ende 't brenght sijnen eygenen lof met sich : 't En is oock niet, om dat ick van meeninghe ben, de eere ende

roem des Autheurs D. JoHANNis Calvini uytte breyden, want daer toe bekenne ick my selven veel te geringe ende onbequaem, om

na weerde van sijnen lof eu deugden te spreken : sulcks heeft seer wel ende süchtelick gedaen, de Hoogh-geleerde, ende seer Godtvruch-

lighe D. Theodorus Beza, sijn wei-bekende Vriendt, welcke in een bysondere Voor-reden (die hier in dit Boeck oock voor aen gestelt

wori) het gantsche Leven ende Sterven, deses hoogh-beroemden Autheurs, na waerheydt heeft voor-gedragen : by het welcke noch komen

verscheydene Pausselijke Schijvers, die soo van den Autheur, als van de uytnementheydt deses Wercks, loflick ghetuygen. Mijn ooglimerck is

alleen, bekent ie maken, den Persoon D. Gulielmi Corsmanni, die dese Institutie D. Johan nis Calvini, van Nieuws

heeft oversten, ende met groote moeyte ende arbeydt vertaelt: Hy is geweest mijn oude, ende trouwe Vriendt, die. van onse jonckheydt af,

mijn met-ghesel in de Triviale Schole tot Leyden gheweest is, ende sijn studijen heeft nevens my achtervolght, tot dat het den Heere

belieft heeft, hem te maken een Verkondigher des Heyligen Euangeliums, ende Dien-ier Jesu Christi in de Gereformeerde Kercke tot

Baerdvviick in de L AN G e-st R A E x : Hy is een bysonder Liefhebber gheweest van Welsprekentheydt, ende onder .inderen, van onse

Nederduytsche Tale, neerstigheyt doende, dat deselve, op een goede maniere uytgesproken,.-énde met een soet-vloeijende stijl mochte voort-

ghebracht werden, 't welck in dese Nieuwe Üversettinghe sijn ooghmerck oock gheweeSt is ! Hy was seer Vroom ende Godtsaligh van leven,

gelijck als die konnen getuygen, die met hem hebben verkeert ende omgegaen: Een Persoon, yverende voor de Eere ende Leere der Waer-

heydt Godts, welcke oock, niet souder merckelicke vrucht, sijnen Dienst, met Godts zegen in sijn Kercke bekleedet heeft: Dickwils heeft hy

gheklaeght, aen my, ,ende andere Vrienden, dat hy, dese Institutie D. Johan.nis Calvini (zijnde een soo uytstekend Werck)

lesende, heeft bemèrckt^^alter so* veel mis-slagen in waren, die niet wel luydeden in onse Nederduytsche Spraeck, ende verduysterden den

luyster, van den soet-vloeijenden Stijl, die D. Johannes Calvinus in dit sijn Werck, heeft voort ghebracht: Dit, segh ick, heeft hem

bekommert in sijn herte, dat dit soo heerlick ende weerdigh Werck, met soo veel tael-faulen, beset, ende bevleckt was: Daerom, geen moeyte

ontsiende, ende gheen arbeydt sparende, heeft hy in sijn leven, tijdtlick ende ontijdelick, met lust ende couragie, dit Werck ter h.-tndt gheno-

men, met aendacht dese iNsriTiiTiE overlesende, met ernst ingesien. de mis-sl.-igen aenteeckeuende ende verbeterende, ende alsoo 't geheele
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80. 1650. Herdruk van de Vertaling van het Uittreksel uit de Institutie^ in 1594 door Ds. Joris de Raedt

geleverd en boven onder N». 3 vermeld. Deze wierd bezorgd door Gilles Dirckz. Booner, Voorsanger in de Noorderkerk

Anjelierstraat, in de Lijmpot. Er schijnt toen veel vraag naar de Institutie te zijn gekomen, en voor den kleineren man
die de pracht-editie van Ravesteyn niet betalen kon, deze herdruk van het verkorte werk ter perse te zijn gelegd.

[9°. 1739- Octavo-editie te Rotterdam en Amsterdam verschenen, blijkens opgave van Abcoude 'wizx^w Naam-
register^ 2^ Aanhangsel, pag. 370. Wie bezit een exemplaar hiervan? Of berust ze op een vergissing van Abcoude?].

lo». 1865. Nieuwe Octavo-uitgave bij Zalsman te Kampen in drie deelen , waarvan de vertaling geheel nieuw

bewerkt is door den heer Ds. Wyenberg van Zuid-Beyerland.

En aan dit tiental uitgaven wordt thans deze herdruk van Corsman's vertaling als de elfde in het cijfer toege-

voegd, gevende ons deze reeks van jaartallen: 1560, 1578, 1594, 1602, 1614 (?), 1617, 1650, 1650, [1739], 1865,

1887. Een cijferreeks leerrijk voor de opkomst, de kwijning en de weeropbloeiing van het Calvinisme.

S 7. Calvyns bedoeling met het schrijven van deze Institutie is geen oogenblik aan twijfel onderhevig. AVel

kan niet tegengesproken worden, wat Dr. Pierson opmerkt , dat Calvyn zich achtereenvolgens op vier onderscheidene manieren

hierover uitlaat. Hij geeft de eene maal te kennen , dat hij het werk op heeft gezet als een dogmatisch handboek voor de ge-

loovigen; een andermaal dat het strekken moest, om de geloovigen in Frankrijk van blaam te zuiveren; weer een andere

keer heet het, dat het in Duitschland Hugenoten en Anabaptisten moest leeren onderscheiden; en in het voorwoord aan den

lezer eindelijk
, dat het aangelegd was op de voorlichting van aanstaande Dienaren des Woords. Maar dit onderscheiden

gebruik, waartoe Calvyn achtereenvolgens zijn Institutie bestemde, heft in het minst de eenheid w&n doel niet op. Als

ik eenmaal een goede straatverlichting ontstoken heb, dient het ontstoken licht én om diefstal te verhinderen, én om het

verkeer bij avond mogelijk te maken, én om ongelukken met voertuigen te voorkomen, én om den verkoop in de winkels

ook bij avond ongehinderd te doen voortgaan; maar alle deze vier vallen saam in het voorafgekozen doel, om een licht

te ontsteken, waardoor al zulke dienst kon bewezen, als licht naar gelang van de omstandigheden brengen kan.

Calvyns doel nu was geen ander. Wat de Gereformeerden beoogden was niet bekend. De oorspronkelijke zuiver-

heid der Christelijke Belijdenis was door Rome verdonkerd. Zelfs zij, die sympathie voor deze zuiverder leer gevoelden

misten een boek, dat er hun licht over kon verspreiden. Ja, de gevallen kwamen voor, dat mannen die optraden om het

Woord te bedienen, nog niet op de hoogte waren om het geheel der zuivere belijdenis te overzien.

Werck, na sijn beste vermogen te rechte brengende: 'k Segge, hy heeft het van Nieuws overgeset in een soet-vloeijenden Stijl, om alderbest

uyt te drucken den rechten sin en meyninge des Autheurs; Zijnde van voornemen, niet een hayr breedt, van de woorden des Autheurs, in

sijn Latijnsche ende Fransche Sprake, daer in sy gheschreven zijn (die hy beyde heeft overlesen) af te wijeken : De mis-slageu, gelijck dese

Vertaelder (in sijnen Brief aen my behandight) voordraeght, zijn in de Oude Oversettinge soo vele, datse niet wel en konnen opgetelt nochte

aengeteeckent werden : Onder anderen, zijnder in deselve een groote menighte, die regelrecht gaen tegen den sin en meyninge des Autheurs,

die dese Institutie geschreven heeft: ende niet weynige, die tegen de gesonde Leere aenloopen : welcke mis-slagen (gelijck geseydt is)

datse grof ende groot zijn, sal een yeder konneu vernemen, die de moeyte sal gelieven te doen, om de Latijnsche ende Fransche Editie in te

sien, ende deselve met de Oude Oversetlinghe te vergelijcken : Dit doende, ende dan daer by dese Translatie insiende, soo sal terstondt blijc-

ken, de uytnementheydt van het Werck dat dese goede ende vrome Man heeft ter hant genomen, ende, hoe hy sich daer in wel, ende loflick

heeft gequeten, ten besten, ende tot voortsettingè van de suyvere waerheydt Godts die in dese In STI tut ie wert voor-gedragen, ende tot dienst

van de ghemeene Kercke JESU Chris Ti op aerdéu: \Vy recomniandeeren dan, allen Liefhebberen van Godts Heylige Waerheyt dit seer

geleert ende Godtvruchtigh Boeck, om 't selve met yver te lesen, ende te ondersoecken, met yverigc gebeden tot Godt om sijnen Heyligen

Geest, op dat dese Onderrichtinge D. Johannis Calvin i, van allen ende een yeder recht moghe werden verstaen, ende nae den regel

van Godts Woordt, beleden ende gelooft. Als (nevens het aendachtigh gebedt tot Godt) dit Werck neerstelick sal doorsocht werden, soo sal

daer door met Godts zeghen, de Leere der waerheydt recht bekent, met geloof aenghenomen, ende tot een vasten troost in leven ende in

sterven beleden werden. Tot eere van Godes H. Name, ende bevorderinge van ons altijdt-duyrende Heyl, end^aRgheydt: Het welck is,

mijns herten wensch, van Gode in Christo jEsu, over een yeder, die sijn eeuwighe behoudenis lief heeft, ende van herten betracht. Aiiisn.

Datum i/estn Eerslen May 1650.

jAconus Hoi.i.EBEKius, Dieuaer Ji-.su Ghi.sti

in sijn Ghemeyute tot Amsterdam.
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Kortom er was gebrek aan licht in dit opzicht. Calv)-!! voelde dat gebrek; en nam zich als nu voor, om

met Gods hulp dit licht te onsteken.

Wat wonder lag er nu in , dat hij zich eerst voornam dit op kleiner schaal te doen , en allengs naarmate de

groote nadeelen van dat gemis aan licht meer uitkwamen , de afmetingen van zijn plan uitbreidde.

Hij begon te schrijven met het gansch algemeene doel, dat er een kort dogmatisch handboek beschikbaar mocht

zijn. Onder het schrijven toonen de arrestatién en vervolgingen in Frankrijk, hoe hoognoodig is, dat ook het hof en de magi-

stratuur beter worde ingelicht. Uit Frinkrijk getogen , met veel wat reeds gereed was, merkt hij daar, hoe goed zijn boek tevens

zal kunnen werken , om het groote onderscheid tusschen Dooperschen en Calvinisten aan te toonen. Zoover was hij in 1536.

En toen hij, in later jaren, 1559 de afmetingen van zijn werk nogmaals aanzienlijk uitbreidde, en er eigenlijk eengeheel

*nder boek van maakte, toen, ja, heeft hij het veel geleerder aangelegd, opdat het tevens dienst zou doen voor de

Theologische studiën.

Wel hadden én Zwmgli én Melanchton reeds vroeger een poging gewaagd , om het wezen der Hervormde belijdenis

eenigszins nader te doen kennen. Maar noch Zwingli's werk Over de Ware en dv valsehe Godsdienst, noch Melanchton's

Stukken der H. Godgeleerdheid (Loei Theologici) gaven wat men noodig had. Zwingli's wijze van uiteenzetting was veel

te wijsgeerig; wat hij gaf te veel ontsierd door humanistische inmengsels, die hem uit de Classieke oudheid en niet uit de

H. Schrift waren toegekomen ; en wat ook meetelde, hij schreef in een geheel andere omgeving en bij een nog eenigszins anderen

stand der questie. Zwingli's werk heeft daarom nooit populairen opgang gemaakt. Meer ingang vond dan nog Melanchton's

geschrift, waarvan Calv)n zelf een fransche vertaling bij zijn landgenooten inleidde. Maar Melanchton was en bleef nu eenmaal

Melanchton, d.i. de altoos eenigszins weifelende man, die, niet Luthersch en nog minder Gereformeerd, dat onzekere spoor

trok, waar langs én toen én nu de onbeshste geesten heehtogen naar een mengsel van half Luthersche en half Gerefor-

meerde denkwijs. Calvyn , dien Melanchton's verzet tegen de specifiek Luthersche grondgedachte aantrok , beveelt hem dan

ook wel ter lezing aan, maar niet zonder tevens zijn niet-Gereformeerde afwijking aan te stippen.

Wat dan ook aan Zwingli en Melanchton mislukt is, dat is op onovertroffen wijs gelukt aan Calvyn.

De Hugenoten, de Gereformeerden, de Calvinisten of hoe ge de belijders van de zuiverste belijdenis der

Christelijke Religie noemen wilt, waren geen gevoelslieden. De hooge waardij van de echte zuivere mystiek eerende

,

schepten ze toch geen behagen in dat wiegelen op de stroomen der sentimentaHteit , die met hun kronkelingen alles in alles

doen vloeien en met alle klare onderscheiding den spot drijven.

Dit geslacht eerde het leven van het gemoed, mits nuchter; niet droomend, maar wakker; en dies eischteu ze

klare nuchtere rekenschap van hun belijdenis voor hun Christelijk bewustzijn.

Zij beleden, dat de mensch die wakker is en met zijn bewustzijn leeft, hooger staat dan de slaper ofdroomer,

die zich de oogen vergeet uit te wrijven en onverstaanbare klanken uitstoot. Ook het bewustzijn was hun een gave Gods,

€B ze wilden, dat deze gave met woeker zou besteed worden.

Daarom waren ze nog volstrekt geen intellectualisten. Calvyn's gezonde , warme , hooge mystiek weerlegt die on-

ware beschuldigingen op afdoende wijze. Maar bewustzijn en verstand zijn dan ook twee , en in ons bewustzijn komt in

,

volstrekt niet enkel wat ons verstand opraapte en schikte en doorzocht, maar ook wel ter dege wat langs geheel andere

paden en gangen, uit de ongeziene wereld en uit de diepte van ons gemoed in den spiegel van ons bewustzijn indringt.

Aan den vloek van het intellectualisme is de Gereformeerde Belijdenis dan ook geheel ontkomen, maar tevens is ze

zeer scherp op hare hoede geweest, om niet te verzinken in de diepten der dusgenaamde theosophie, noch in de wateren

der gevoelsonbegrijpelijkheden onder te gaan.

Bij godgeleerden, die van de Gereformeerde paden afzwenken en theosophisch getint zijn, stuit ons volk dan

ook altoos op dat ,,onverstaanbare" , dat „zwevende", dat „onbegrijpelijke", waarover ge het bestendig hoort klagen, en

eerst, waar de edif-^Galvinistische tonen weer weerklinken, verheldert zich het besef.

En aan deze behoefte nu heeft Calvyn op uitstekende wijze voldaan.

Hij gaf niet wat Thomas Aquinas in zijn Summa Thcologiae bood, en hoe dankbaar we ook nog telkens in

dien goudmijn van Thomas delven, toch zou Calvyn zijn doel glad gemist hebben, zoo hij een Gereformeerde herhahng

van Thomas' werk had geleverd.



INLEIDING.

Niet het sceptisisme vroeg aan Calvyn, gelijk aan Thomas van Aquino zekerheid, maar een geloovig volk
vroeg om wapenen ter verdediging en om verheldering van inzicht. En dat nu is het wat Calvyn ons in zijn Institutie op
zoo meesterlijke wijze geeft.

Eens Christen's belijdenis moest niet uit de onklaarheden van het gemoed, maar ter laatster instantie uit het
bewustzijn komen. Er moest in die Belijdenis de veerkracht der eenheid glinsteren. En ook, tegenover anderen zich be-
vindende, moest hij niet met een mond vol tanden staan, maar rekenschap kunnen geven van de hope, die in hem was-

En die drie nu, klaarheid, eenheid en veiligheid van belijdenis, dankten de Gereformeerde natiën destijds
metterdaad aan Calvijn's Institutie.

Van daar dan ook hare verbazende opgang en ongelooflijke verbreiding.

Van daar de gestadige zorge die Calvyn telkens op nieuw aan dit zijn hoofdwerk heeft ten koste gelegd!
En vandaar eindelijk, dat nog lang na zijn dood Calvyn's htitutk in menigen kring macht en autoriteit bezü

om over het al of niet Gereformeerd karakter van belijdenis en prediking te beslissen.

§ 8. En hiermee komen we van zelf op de vrucht, die, zoo ik hoop, ook deze herdruk van Corsman's
vertaling voor het thans levend geslacht zal kunnen dragen.

Het Calvinisme dat sedert Joan van den Honert's afval smadelijk door onze godgeleerden verlaten werd, kreeg
weder ingang. Dit is niet gezegd, alsof we Van den Honert's verdiensten verkleinen wilden. Integendeel de tegenstelling tegen
de Luthersche theologie heeft Joan van der Honert nog tamelijk sterk doen uitkomen, en vergeleken bij wat velen^eden
ten dage „gereformeerd" gelieven te noemen, was hij nog hyperorthodox. Maar toch hij was het die met Comrie en Holtius
brak, en, zonder het te weten, in dien giftigen strijd, de levensdraad tusschen het Calvmisme en onze godgeleerde facul-
teiten doorsneed. Comrie en Holtius waren zeldzaam kundige godgeleerden, die drang in zich gevoelden, om de
ontwikkeling der theologie voorttezetten

, en die dit met name deden op het stuk van de „rechtvaardiging door het ge-
loof", overmits de Gereformeerde kerk dit Shibboleth der Luthersche reformatie nog nimmer op volkomen zuivere wijze
in zich had opgenomen. En daartegen nu trok Van den Honert, en straks met hem.de Leidsche Theologische facul-
teit te velde. Blijkbaar was die faculteit reeds ondermijnd; anders had ze Comrie misschien nog verbeterd; maar zou
ze hem in geen geval als een theologisch monster bestreden hebben.

De uitkomst toont dan ook, hoe van die ure af dedusgenaamdenachtschool, d. i. het Calvinisme zich terugtrekt
onder het geloovige volk, terwijl de Theologische faculteit eerst vermagert en verdort, en dan met Schleiermacher den wijs-
geerigen, theosophischen en Lutherschen vorm van belijdenis inhaalt.

Want dit is het eigenlijke punt waar het op aankomt: Onze tegenwoordige theologie zooals ze door 7oV„ van
onze predikanten beleden wordt, is wijsgeerig en niet Schriftuurlijk; en voor zoover Schriftuurlijk niet Gereformeerd
maar Luthersch; en dat wel Luthersch, niet in Nederlandsch-nationalen , maar in Duitschen zin.

Onze eigene godgeleerdheid hebben onze predikanten geminacht en Duitsche boeken binnengeloodsd. Gerelor-
meerde lectuur gehaat en Luthersche voor prijs bedongen. Uit de eigen wateren dronken ze niet, maar uit de wateren van
Pharpar vulden ze zich den beker.

Maar thans komt hier beterschap in.

De algemeene neiging der geesten, die thans alles verbizondert , heeft ook ten onzent weer de oogen geopend
voor onzen Gereformeerden schat, en Calvyn's naam is weer aan velen lief geworden,

Zoo zelfs, dat ieder thans gereformeerd wil heeten. Niet enkel de ethischen van de type Gunning en de Neo
Kohlbruggianen van de richting van Prol. Böhl i); maar ook zelfs de Groningers, waarvan een der woordvoerders nog
onlangs betuigde, dat ook hij wel terdege op den bodem van onze belijdenis stond.

I) Hel is üoo diep te betreuren
,
dal deze verdieuslelijke schrijver almeer derwijs op duulpadeu af.wierf. Toch mag er niel langer geaarzeld

met openhjk u>t Ie spreken, dat hij de Gereformeerde paden verliet. In zijn pas verschenen dogmatiek leze men. om zich hier;an te overtuigen, slechts'
wat h,j op pag. 312 van den Emmanuül schreef. Daar loch zegt hij met even zoovele woorden , dat dc-CIrrislus ook o,uicr Je toegerekende .on./e .an Adam
stond, even als ..ij. Zoo toch schrijft hij: „Hij verkreeg, krachtens deze geboorte, juist zulk een volko.ucn .„enschelijke natuur als wij en ,> «/.<
.oodanig de toerekenins van de .onde van Ada,„

, e.en als .oij allen. deetacAtlg- Of in het Duitsch : Er ist kraft diese GeJ^urt gerade so einc
volhge Menschl.che Natur wie wir, und ist als Solcker der /.„recknung der Sünde Ada.ns, wie wir alte, t/uiMaftig:' D^U even als .,ij,isonU.iy..A^
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Nu, dit is natuurlijk.

Wel geeft het Calvinisme smaad, maar het geeft ook invloed, en invloed is meer dan goud waard.

Zoo biedt ieder dan thans zijn waar als „gereformeerd" op de marl<t aan , en Satan heeft er lust in
,
np die wijs

de onnoozelen te misleiden.

Maar juist ^aarom is het dan ook zoo hoog noodig, dat dit boerenbedrog een einde hebbe
,
en men weer

waarheid met zijn naaste ga spreken.

Wie feitelijk op alle punten, waarop het Calvinisme tegenstellingen met andere Belijdenissen heeft , de belijdenis

van het Calvinisme verwerpt en kiest wat de tegenstander beleed, moet te eerlijk van hart zijn, om bij zijn medeburgers

voor een Calvinist te willen doorgaan.

En om die eerlijkheid te bevorderen is nu niets zoo dienstig, als dat dit boek verspreid en gelezen worde.

Van alle zijden worden we thans bedreigd met Duitsch-Luthersche en Duitsch-Melanchtoniaansche invloeden,

zoowel van den ethischen kant als door de Neokohlbruggianen , welke laatste eveneens alverder van de Gereformeerde Be-

lijdenis afgaan, en zich in Duitsche deels Luthersche, deels zelfs Roomsche voorstellingen verliezen.

Er bestaat daarom metterdaad werkelijk behoefte aan kennis van het Gereformeerde wezen en van de Gerefor-

meerde Belijdenis. Niet ieder moet er van maken kunnen wat hem gevalt en goeddunkt.

En welk boek zal voor de beslechting van dien strijd dan beter dienst doen dan juist Calvyn's eigen Institutie.

§ 9. Doch er is meer.

Veel wandelt in onze dagen op metterdaad Gereformeerde paden , maar zonder een licht voor zijn pad. Er ont-

breekt zooveel kennisse. In de dagen en jaren van onze verachtering is er zooveel kennisse te loor gegaan, en bij den dag,

nu onze vaderen in Christus wegsterven , mindert het aantal dier godzalige eenlingen , die geld voor boeken over hadden,

en in hun oude boeken hadden genoten.

Er groeit een geslacht op, dat wel voor het Q,2Xw\xi\%vatxot-^\.eXitxmxciZVi\\.^maa7- dat nietop dehoogte der zaakis.

En zeker nu zijn er tal van kostelijke handboeken , die in dit gebrek voorzien kunnen en voor een groot

deel metterdaad ook voorzien; maar toch bij die allen blijft nog een vraagteeken staan; want bij ons vindt ge geen enkel

schrijver, of hij wijkt op het eene of andere punt af. En dat is goed ook; want dwaas ware hij die achtte alsof Calvyn het

laatste woord gesproken en met Calvyn de H. Geest zijn verlichtend werk besloten had.

Maar ook al erkennen we dit van heeler harte , en al zijn er meerdere punten , waarin we zelven Calvyn liefst

anders hadden hooren spreken, toch blijft zijn Institutie de wortel, waaraan schier elk ander handboek van Gereformeerde

theologie zijn lijnen ontleende.

Die andere zijn het later geboren kroost, maar de Institutie blijft aller moeder.

En zal er dus weer een frissche , eigen ontwikkeling van het Calvinisme kunnen komen , dan moeten we onvoor-

waardelijk allen weer aan de hand van de Institutie van Jan Calvyn naar Gods Woord terug, om door Gods genade, van

daaruit weer saam verder te gaan.

De Gereformeerde religie is niet een andere dan de Luthersche , want beide zijn vormen van de ééne Christelijke

Religie, maar de Gereformeerde Belijdenis geeft diezelfde Religie zuiverder^ klaarder^ krachtiger.

Hebben nu onze Duitsche Lutherschen minder^ welnu daarom vallen we hen niet hard , en blijven ze ons lieve broeders.

Maar wij die als Gereformeerden meerder en klaarder ontvingen , mogen dat meerder talent niet in de aarde begraven.

Eens vergt de Heere er ons rekenschap van af?

§ 10. En zoo is dan deze herdruk bestemd voor opzieners en armverzorgers, voor schoolmeesters en gemeene

geloovigen , en een iegelijk neme er uit wat zijn ziele troosten en sterken kan.

Toen het latijn nog grif verstaan wierd, hadden onze Bedienaren des woords geen vertaling noodig, maar nu

het latijn in onbruik raakte en slechts een klein percent van onze gestudeerde mannen nog vlot latijn leest, zij ook hun

deze vertaling aangeboden, i)

I) Men ziet dit o a. aan de PHIi/ioftirrn Kcformala , die ondev hare inteekehaien hier te lande nog geen 120 predikanten telt, terwijl er

toch minstens 2000 in ons land zijn. Dit niet meer vlot latijn lezen is" op zich zelf geen schande hoegenaamd. Gemeenzaamheid met een taal
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Maar vooral onze ouderlingen en diakenen moeten deze Institutie lezen ; of hoe zouden ze anders zonder eenige

diepergaande kennisse, de kerke Gods verzorgen kunnen?

Voor onze Onderwijzers is het een van zelf aangewezen boek, want al wenscht men de kinderen niet met

dogma's te overladen, toch zal een Onderwijzer zelf klaar en nuchter inzicht dienen te hebben in deze hoogere gedachten-

wereld, of hoe wil hij anders de kleinen voor die hoogere gedachtenwereld winnen?

Onklaarheid voedt niet op, maar drukt neer en verduistert.

Maar niet minder zij het oog gevestigd op onze geloovige mannen en vrouwen. Op de vrouwen wel ter dege

ook ; want als de fMoeders in Christus» onder ons wegsterven , of vrouwelijke mystiek de helderheid des geloofs komt ver-

drijven , raken we achter uit.

Naast onze mannen en vrouwen noemen we ook onze jongelingen ; en met name Jongelingsvereenigingen zouden

zoo onbetaalbaar winnen als ze zulk een degelijk boek als deze Institutie eens saam lazen en doorstudeerden. Dat gaf

tienmaal meer dan veel onrijpe en holle overweging.

En mag het op die wijze gebeuren , dat ons volk weer aan het lezen komt ; dat de kennisse zich uitbreidt ^

en het duister der nevelen voor klaarheid en helderheid wijke, dan zal er weer vrucht komen ook voor de practijk.

Ge kunt Calvyn's Institutie niet lezen, of ge wordt kleiner, meer zondaar van God. Gij gaat weg, eindelijk

geheel weg , en uw Heere wordt u alles

!

O, Men schermt zooveel met het Soti Deo gloria , maar onderwijl bewierookt men zoo vaak zich zelven en elkander.

Maar wilt ge dat Soli Deo gloria van een klank en leus tot een macht en heerlijkheid in uw leven zien

worden, lees en herlees dan deze Institutie van den grooten Hervormer, en van zelf zat het u waarheid zijn.

Dit boek dringt op Godzaligheid; het drijft u uit tot kloekmoedigheid; het geeft tot dulden en dragen kracht.

Een lichtspoor liet het achter zich, overal, in alle landen waar het intoog, of, na bannissement , terugkeerde.

En daarom durven we hope koesteren en profeteeren, dat het ook nu wederom onze kerken benedijen zal.

Brenge het in die kerken een verrijking van echt geestelijke kennisse ook aan v die dit leest, i)

Amsterdam, Augustus 1887. KUYPER.

hangt van uw omgeving af , en als niemand meer latijn spreekt, hoe zult ge er clan in thuis zijn. Toch mOgen gereformeerde tlieologen toezien,

dat ze van het latijn meer opzettelijke studie maken, want ongemeenzaam met het latijn maalvt ook ongemeenzaam met de oude onvervalschte

Gereformeerde litteratuur. En in dit opzicht alleen vinden we er iets droefs in , dat zoo zeer vele gereformeerde predikanten , zoowel uit het Her-

vormd als uit het Christ. Geref. Ke.rk-Genootschap , niet eens op deze Bihliotheca Reformata waren ingeteekend. De prijs was toch laag genoeg.

l) Kortelijk zij nog opgemerkt

:

i". dat de lijst van Calvyn's Geschriften uit de Ravesteynsche uitgave, als geheel verouderd en dus onbniikbaar. is weggelaten. De

volledigste lijst vindt men thans in Haag, La France Protestante. VII. 548, bij wien ze bijkans 200 blz. druks beslaat. Deze omvang maakte

het onraadzaam deze lijst hier over te drukken.

20. dat voorts uit Ravesteyn's editie weggelaten is. a. Ravesteyn's voorrede. /'. Spilgard's eerezang op Ravesteyn's uitgave, en c. hef

achteraangevoegde werk deRe(oi-manda ecclesia^ de beide eerste als zonder waarde voor den godvruclitigen lezer, het laatste als zijnde een

geheel afzonderlijk werk.

30. dat het portret ten voefe uit, dat in de Ravesteynsche uitgave voorkomt vervangen is door een afdruk van het eenig orgineel

portret van Calvyn , dat ook de H. H. Baum , Cunitz en Reuss voor hunne uitgaven plaatsen.

en 4(,. dat aan de Ravesteynsche uitgave is toegevoegd een lijst van de Schriftuurplaatsen , die Calvyn in de /nstitutie besprak ot

aanhaalde. Ik nam ze uit Tholück's uitgave over.
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Door vriendelijke mededeeling van onderscheidene letterkundigen en boekverzamelaars ben ik thans in staat

gesteld, om de lijst van hollandsche uitgaven van Calvijns Instituiic vollediger te geven, dan dit mij bij het schrijven

van mijne inleiding mogelijk was.

Deze lijst wordt thans

:

1°. 1560. Een kwarto uitgave van de geheele Institutie, verschenen zoo het heet te Emden; met een voor-

bericht van den vertaler: gedagteekend 5 December 1560. Hij teekent met de initialen J. D., wat kan beduiden Joannes

Damius, die in 1578 op de Synode te Dordrecht als predikant van Haarlem teekende ; hetgeen echter een pure gissing is , die

alleen steun zou kunnen vinden in het feit, dat juist op die Synode over de vertaling der Institutie gehandeld is, en dat

kort daarop een 2e editie van deze uitgave bij Peter Verhaghen te Dordrecht het licht zag.

2". 1566. Een tweede editie van de uitgave van 1560, volgens bericht van den heer S. J. van Kampen,
58. Buitenwatersloot, te Delft.

3". 157S. Een tweede herdruk van bovengemelde vertaling van 1560 bij Peter Verhaghen en Corneliszen Jansz.

Insgelijks in kwarto. Naar het heet verbeterd, doch met de oude vooi rede van den vertaler. Waarschijnlijk bestond de verbe

tering dan ook alleen in de bijvoeging van den brief aan Frans I en de registers van Marolatus. Het vermoeden ligt

voor de hand, dat de opdracht door de Synode te Dordrecht in dit jaar aan Petrus Dathenus gegeven, om een correcter

uitgave te bezorgen
,
de heeren Verhaghen en Janssen tot het ter perse leggen van deze nieuwe editie juist te Dordrecht

genoopt heeft.

4". 1593. Een vierde editie van de vertaling van 1560 volgens opgave van den heer Ds. J. H. Feringa en den

heer A. Woldendorp te Onderdendam. De titel luidt:

Institutie ofte onderwijsinghe in de Christelijke Religie / in vier Boeken begrepen : Door Joannem Caluinum

W.t de T.atijnsche ende Fran50)-sche sprake ghetrouwelijck verduijtschet. Met den sendtbrief desseluen Caluini aan den

Coninck van Vranckrijcke.

Daer is ook achteraen gheuoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten

der heijligher Schriftuere / de welcke noijt te voren daer bij en is geweest. Op een nieu ouer ghesien ende ghebetert.

[Nu volgt een loopende gevleugelde vrouwengestalte met een zeis in de rechter en een geopend boek in de

linkerhand op een ongelijken grond, waarop een steen en waaruit een bloeiende plant]. — Tot Leijden, Bij Jan Paedts

Jacobsz. ende Jan Bouwensz. Anno M.Dxciii.

5°. 1594. Een klein-octavo uitgave, niet van de geheele Institutie^ maar van het uittreksel hiervan door

Guillaume Delaunay, destijds predikant bij de Fransche kerk te Londen
,
geleverd. Deze vertaling werd vervaardigd door

Joris de Raedt^ pred. te Hoedekenskerke in Zuid-Beveland. Men vindt er de breede tafel in „ontleding van de Institutie".

Voorts het register van Marolatus. En bovendien een lijst van Bijbelteksten door Ds. J. de_Raedt zelf uit het groote

register getrokken.

6". 1602. Klein-folio uitgave van een vertaling, zoo het heet door Carolug Agricola, destijds pred. te Rijns-

burg, bezorgd, en aan de markt gebracht door Paetz. Jabobsz. en Jan Brouwersz. te Leiden. Veel meer dan een wat

herziene herdruk van de eerste kwarto vertaling biedt deze uitgave echter niet. Toch vond ze om het handiger formaat en

de betere druk meer ingang.

7°. 1610. Klein-folio editie als boven met dezen titel: Institutie^ ofte Onderwysinge inde Christelicke Religie,

In vier Boecken begrepen: Door Joannem Calvinum. Uit de Latynsche ende Franfoyfche Sprake ghetrouwelick verduytfchet.

Met den Sendtbrief des Selven Calvini aen den Coninck van Vranckrycke.

.Daer is oock achter aen gevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemfte poincten

der heyligen schriftuere, dewelcke noyt te voren daer by en is gheweest. Op een nieu overghesien ende ghebeterd.
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Hierop volgt eene titelprent, inwier midden zich een Leeuw bevindt, houdende het Boek, verzegeld met de zeven

zegelen. — Rondom den Leeuw vindt men tusschen twee evenwijdige lijnen : Openb. 5:5"- — n^iet De Leew uit den

Gheslachte Juda, De Wortel Davids heeft overwonnen."

Hieronder: Noch van nieus hier achter aen ghevoecht een schoon stucxken van de Reformatie der Christeliken

Kercke in het Pausdom ,
ghemaeckt in't Latyn door den selven Autheur : Ende nu getrouwelick overgheset in onse Neder-

duytsche Sprake, Door Car. Agric. Leeraer den Ghemeynte tot Rynsburch. ToT Dordrecht. Ghedruckt By Jacob Canin,

Anno 16 10. — Deze editie is thans in mijn bezit. Ze wordt ook gevonden bij de H.H. Ds. C. A. Renier, J. Bajema en

bij den heer A. van Namen Hzn. te Zwijndrecht.

8°. 1610. Dezelfde editie met anderen titel, waarin uitvielen de woorden «dewelcke noyt tevoren daerbij en

is gheweest», en het vignet niet een Leeuw is, maer de gevleugelde engel met een bazuin in de ééne en een slang als

beeld van de eeuwigheid in de andere hand. Deze uitgave is -ihij Jan van Waesberghen , aen de merct in de Fanie
,

a" 1610 te Rotterdani-n

.

9". 1614. Een derde druk van ditzelfde werk bezorgd door Hendrik Laurents. te Amsterdam: zoo althans

de opgave van Prof. Gerdes {Scrin. antiq. II, i, 92), niet gelijk Di;. Sepp vermoedt, op een misverstand berust. Men

verlieze echter niet uit het oog, dat een tijdvak van vijftien jaren (1602— 1617), vooral om het opgewekt theologisch

leven dat in deze periode viel, zeer goed nog een tusschen inkomende editie verteren kon.

10". 1617. De vierde druk (of derde) van deze zelfde vertahng. Insgelijks in klein-folio, bij Henr. Laurentius te

Amsterdam, wonende op 't Water in 't Schryfboeck. De toenmalige winkelprijs was f5.— op gewoon , en f 6.— op best papier.

11". 16 17. Nieuwe editie van de vertaling van 1602. Verschenen bij Jan Evert Cloppenburgt wonende op

liet Water bij de oude Bruggetol te Amstelredam ; waarachter een vertaling volgt van de «Ref. der Kerke», met dezen titel:

EEN SUPPLICATIE van de noodighe reformatie der Christelicker Kercke in het pausdom, Over ghegheven van den

Heere Johanne Calvino, aen Keiser Karel de VIIFDE, ende allen Vorsten op den Rycxdagh tot Spier vergadert. Wt het

Latyn in de Nederduitsche sprake over gheset, door CAR. AGRIC, Dienaar der Gemeynte tot Rynsburch.

Hier volgt een vignet; midden in zie ik een leeuw op de achterpooten staande en met een geopend boek

in de voorpooten. Rondom staat: «Siet de Leeuw wt den gheslachte Juda de Wortel Davids heeft overwonnen AP05».

Verder wordt eene kroon boven den leeuw gehouden door twee terzijden staande engelen enz.; dan volgt i. Pet. 4. 11.

Ist dat yemant spreekt/ dat hij enz. — Tot Dordrecht, Ghedruckt bij Jacob Canin/ Anno 1617.

Het werk is folio formaat. De Institutie bevat 375 fol. elk van 4 kolommen. De supplicatie bevat 27 fol. met

afzonderlijk register der hoofdstukken. Tusschen de Institutie en de supplicatie vind ik a. een zaakregistér, beginnende

«Van de Acoluthens, sVan Adams' val» eindigende met «Van de ziele», b. één folio met eene aanspraak van Augustyn

Marloraet, geteekend i Mei 1578. c. een register, beginnende met «Abraham, vader der geloovigen» eindigende met

«Zepherinus en zijne ordinantie vans enz,, en eindelijk d. een ander tafel, inne houdende de passagien van den Bijbel,

naar de ordene van de boecken des O. en N. Testaments.

Opgave omtrent deze editie wierd mij verstrekt door de H.H. Ds. M. Sipkes, te Winterswijk, Joh. Voogt, te

Nieuw Loosdrecht, en J. N. de Reuver, te Dieren.

12". 1645. Nog een editie van de vertaling van Car. Agricola, tot titel dragend: Institutie ofte Onderwysinge

inde Christelicke religie in vier boeken begrepen Door Joannem Calvinum uit de Latynsche ende Francoysche Spracche

ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief desselven Calvini aen den Coninck van Vranckryk.

Daer is oock achter aengevoecht een schoone Tafel Augustini Marlorati, inhoudende de voornaemste poincten

der heylige Schrifture, dewelcke noyt te voren daerby en is geweest. Op een nieu overgesien ende verbetert. Portret van

Calvijn, waaronder: Aetat. 54. Joannes Calvinüs Novioduni.

Noch van nieus hier achter aen ghevoecht een schoon stucxken van de Reformatie der Christelicker Kercke

in het Pausdom; gemaeckt in t Latyn door denselven Autheur. Ende nu getrouwelick overgeset in onse Nederduytsche

sprake / Door Carel Agric. Leeraar der Ghemeynte tot Reynsburch.

Inhoud: Joh. Calv. tot den leser 1559- Brief aan Frans II. Inhout des ie boecks. Tafel des eersten boecks. Het

eerste boeck enz. Register der onderwysinge enz. Aug. Marloraet enz. Register der onderw. enz. Bijbelplaatsen. (Klein-

folio uitgave). Hierachter: Eene supplicatie van de Noodige Reformatie der Christelicker Kercke in het Pausdom 1645

met register. — De uitgave is van de Wed. van Everard Clopperburch , op 't Water, in den vergulden Bijbel. Een exemplaar

van deze editie berust bij de H.H. Ds. N. A. de Gaay Fortman , bij den heer F. P. Nusteeg, bij den heer Ds. G. Nyhuis,

en bij den heer C. E. Plugge te Hellevoetsluis.



NASCHRIFT.

13". 1650. De groote folio-uitgave, bevattende de vertaling, die thans herdrukt wordt, en die gedrukt is bij

Paulus Aertz. van Ravesleyn te Amsterdam. Deze vertaling is geleverd door den overigens weinig bekenden Wilhelmus

Corsmannus, die in 1622 tot 1644 predikant te Baardwijk was, en na zijn afsterven blijkbaar door andere handen, onder

de hoede van Ds. Jac. Hollebeek, destijds pred. te Amsterdam, voltooid en persklaar gemaakt. Ds. Joh. Spilgarden,

toentertijd pred. te Gorkura had er denkelijk ook de hand in ; althans hij bezong de treftelijkheid dezer uitgave in een

gedicht. Deze vertaling is metterdaad een wezenlijk nieuwe vertaling , die met de uiterste zorg bewerkt is , en waarvan

het schoone Hollandsch destijds zeer werd gewaardeerd. Het register is op keurige wijze bewerkt door Ds. A. Gallus, pred.

te Daeveren en Genderen.

14°. 1650. Herdruk van de Vertaling van het Uittreksel uit de Institutie, in 1594 door Ds. Joris de Raedt,

geleverd en boven onder N°. 5 vermeld. Deze wierd bezorgd door Gilles Dirckz. Booner, Voorsanger in de Noorderkerk,

Anjelierstraat, in de Lijmpot. Er schijnt toen veel vraag naar de Institutie te zijn gekomen, en voor den kleineren man

die de pracht-editie van Ravesteyn niet betalen kon , deze herdruk van het verkorte werk ter perse te zijn gelegd.

i5°' 1739' -^^n octavo-editie, hebbende dezen titel: «Kort begrip der institutie of onderwijsinge der Christelijker

Religie, beschreven van Johannes Calvinus, Waarin op de tegenwerpingen der tegenpartijen, korte nogthans seer vaste en

^terke verantwoordingen ghesteld worden. Door Guilielmura Launeum. En nu getrouwelijk uit het Latijn , in onse sprake

overgestelt, en in eenige plaatsen een weijnig uit den Autheur selve (den Lezer ten besten) wijder verklaart, door Joris

de Raedt van Nieukerke, Dienaar des Godlijken Woorts in Zuid-bevelandt.

Hierop volgt in een lang-rond of ovaal het portret van Calvijn met het omschrift: Joannes. Calvinus. Iheologus.

novio. Te Amsterdam, Bij Johannes Rotterdam en Alexander Kemmer, Boekverkoper 1739.

Achter dit werk is ingebonden en uitgegeven: a. 't Leven en de doodt van M. Jan Calvijn beschreven door

Theodorus Beza. b. Testamente en uitterste wille van M. Jan Calvijn , daarin bij gevoegt. c. Waarschuwing ter voor-

koming van valsche geschriften op den naam van Calvijn loopend, d. Een lijst van alle boeken en schriften van M. Jan

Calvijn. e. Twee Sentbrieven, i. aan Farel. 2. aan Pieter Viret. — Deze opgave is mij verstrekt door de H.H. C'n.

de Dool te Bergambacht, Ds. J. T. Bos te Amsterdam en Ds. S. Sleeswijk Visser te Rijsoord.

16°. 1837. Een herdruk van de editie van Ds. J. de Raedt, verschenen te Veendam, bij F. E. Mulder,

met eene voorrede van den heer Ds. H. de Cock.

17°. 1865. Nieuwe Octavo-uitgave bij Zalsman te Kampen in drie deelen, waarvan de vertaling geheel nieuw

bewerkt is door den heer Ds. Wyenberg van Zuid-Beyerland.

18°. 18SS. Onze eigene herdruk van Corsman's vertaling.

Alzoo zeventien of achtien edities uit de jaren 1560, 1566, 1578, 1593, 1594, 1602, 1610, nogmaals 1610,

1614, 1617, 1645, 1650, nogmaals 1650, 1739, 1837, 1865 en 188S. Edities waarvan enkelen waarschijnlijk slechts een

nieuw titelblad plaatsten voor een ouderen druk.

Aan mijn geachte correspondenten, die mij in het opzenden van deze lijst behulpzaam waren, betuig ik hier-

mede voor hunne gewaardeerde medewerking, mijnen hartelijken dank.

KUYPER.
Amsterdam, i Juni 1889.





T.

"t Leven en Sterven

VAN

JAN CALVIN
Beschreven door

THEODOOR DE BEZA,
Dieiiaer der Kercke van Geneven.

S'
o O yemant sich inbeeld', dat eenigh
ander doel i) als de bescherming der
waerheyt my tot het beschrijven van

't Leven en Sterven van ] Ki^i Calvin
aengemoedigt heeft; so sal my, hoop ick

,

de tegenwoordige staet der menschelicker
dingen veellicht van dese laster suyveren.
Want nader 2) wegh en isser byna niet om
tot alle weder-weerdigheden te geraken, als

de Deught te prijsen : en op zich zelve is

het groote uytsinnigheyt , een 3) quaedt,
datmen met stil te swijgen weeren kende 4),
sich van selfs op den hals te halen. Indien
de godtloose zelfs niet lijden en konnen,
datmen ongehinderd 5) eenige Deught prijse

;

wat staet dan hem niet te verwachten

,

die voor heeft de Godtzaligheydt , dat is,

yets dat hoogher als de deught selfs is, te

verheffen? Daer niet alleen Godtvergetene
booswichten er sich tegen kanten, maer
zij 6) veeltijdts oock allermeest van die
gene, die vroomst willen schijnen, bestre-

den wort. Want , oock de Godtsaligheyt en
heeft geen bitterder vyanden , dan die gene,
die eenen valschen voor den waren Godts-
dienst met ernst omhelsen. Doch dese din-
gen , hoe verveerlick die oock schijnen, hebben
my in 't minste niet afgeschrikt, 't Is oock
schandelick dat de goede, uyt vrees' voor
de quade, stil swijghen; En dat de stem
der Religie, door 't getier der by-gheloovi-
ghen onder-druckt, geheel uytghedooft werde.
Seydt yemandt, dattet heel wat anders
is, het Leven van Calvin te beschrijven,
en de waerheydt te verdedighen ; Soo sal

ick wel bekennen, dat een nicnsch heel wat
anders is, als de Waerheyt: maer even-
wel en sal ick my niet schamen te segghen,
dat dat niet te vergheefs geseydt en is van die
ghene die de Waerheydt selfs is; Glielyck
my de Vader ghcsondeu heeft alsoo sendiek

Joan. 20.21. 71; En, die n hoort, /«'cwV ;«r;/. Laat dan die
inde 10. 16. gene, die, of u)t onwetentheydt sich dat in-

gebeeldt hebben, of uyt godtloosheydt, alsoo

i) insicht. 2) naerder.

lick. 6) die.
3j dat. 4J kan 5). veyligh-

spreken, ons lasteren, dat wy Luther, Zii'in-

glius en Calvin voor Goden houden, daer
wy nochtans de Aenbidders der He>-ligen
soo menighwerf voor Afgodisten uj-tmaken :

Laetse, segg' ick, lasteren so veel en soo
langh als hun goet-dunckt ; wy hebben 't geen
wy hun antwoorden ; Namentlick, dattet heel
wat anders is de moeyten van heylighe Man-
nen, van haer voor de Religie opgheno men,
als oock hare woorden en daden, te verha-
len (door welcker kennis de goede verbetert,
en de quade overtuyght moghen werden

,

't welck myn eenigh ooghmerk in dit schrij-

ven is,) als, gelyck zy doen, eensdeels het
leven van Heylighe Mannen met goddeloose
en onnutte vertellinghen te onteeren, eens-
deels uyt loutere leugenen eenighe beusel-
achtighe geschiedenissen, die men gemeen-
lick gulde Legenden noemt, t'samen te ra-

pen, en ten laetsten de beelden van de Huis-
afgoden der Ouden i); alleenlick hare namen
veranderende, op nieuws in ghebruyck te

brenghen. Van die Aenbidders der ghestor-
vene verschillen wy soo veel, als 't licht van
de duysternis. Want dat verlaied' Godt met
strenghe dreygementen. In teghendeel ghe-
bied' hy ons met de ooghen onses lichaems
en onses verstandts op sijne wercken te let-

ten. Dat gebodt komen wy nae. Want nie-

mandt, meyn ick, en sal ontkennen, datmen
onder Gods wercken de menschen, en onder
de menschen die gene, die in heyligheyt en
geleertheyt ujtmunten, meest behoort te ken-
nen en te eeren. En seker, Daniël en ver-
gelijckt de Heyligen niet te vergeefs by ster-

ren, dewijl deselve door haren glantz den wegh
der gelucksaligheyt aen andere voorwijsen;
Die dan lijden dat de glantz deser fackelen
met hare doodt uytghebluscht wort, die zijn

weerdig datse meer als oyt te voren van de
duysternis overrompeld werden. Voorts, soo
en staet'et my niet aan die ghene nae te

volghen, dewelcke, wanneer 2) .s)- eenen hoo-
ghen en opghesmuckten stijl najagen, de

1) Der Onder-Afgoden. Blijkbaar is i^ENATFS bedoeld.
2) Wen.
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'T I.EVEN EN STERVEN VAN JAN CAEVIN.

Waerheyt niet soo seer doorluchtigh, als aen

sommighen verdachtghemaeckt hebben. Wes-
halven, meer op de Waerheyt als 't cieraet

lettende, sal ick maer een eenvoudige ver-

tellingh gebruycken.
'509- JAN Calvin dan is geboren te Noyon,

een vermaerde Stadt in Picardijen, of immers

op de grensen van Picardijen gheleghen ; In

het duysent vijf hondert en neghende jaer

nae de Geboorte Christi, den tienden van

Hoymant. Syn Vader was ghenaemt Gcrard

(P- -) Crt/i'W, sijn Moeder
|
Jcaimc Ic Franc, heydQ

van eerbaren i) naam en middelmatigen

rijckdom. Dese Gerard was een man van

grooten raet en oordeel , en daerom by den

Edel-lieden van dat Lantschap seer bemint

:

wesende dit oock de oorsaeck, waerom sijn

Soon van jonghs op onder die van de Mom-
mors , een adelick en aensienlick huys in

Picardijen, seer rijckelick, doch op sijns

Vaders kosten, is opghequeeckt. Naderhandt,

toen hy dese Mommors om de studijen te

Parijs ghevolght was, had hy in 't Collegie

van der Marcke tot sijn Leer-meester Ma-
turin Cordièr, een vroom geleert Man , en

in alle scholen van Vranckrijck ter onder-

wijsingh' der jeught altijdt voordebequaemste
ghehouden : daer nae te Geneven , op den

achtsten van Herfst-maent overleden. Calvin

daer nae in 't Collegie van Seherpenbergh

gheraekt zijnde, had eenen geleerden Spaen-

jaert tot sijn Meester, daer hy sulcke voort-

ganghen onder deed', dat hy in weynigh

tijdts tot de studije der Philosophie opklom.

Sijn Vader had hem van 't begin af de

Goddelicke studijen toeghewijdt, dewijl sijnen

geest van selfs daer toe scheen te hellen
;

dit besloot sijn Vader daer uyt, om dat hy
selfs oock in dien tengeren Ouderdom won-

derlick Godtsdienstigh was, en een strengh

berisper der gebreken sijner mede-ghesellen:

't welk my heugt 2), vele jaren daer nae

toen sijn faem nu al doorluchtigh was, selfs

uyt Catholijcke ghetuyghen ghehoort te heb-

ben. Sijn Vader hem dan tot de Geestelick-

heydt gheschickt hebbende, verkreegh hem
van den Bisschop van Noyon, een Cano-

nickschap van de Dom-kerck ,
en oock een

Prochiaenschap in 't naest gheleghen dorp

,

ghenaemt Pont l'Evesque, daer Gerard Cal-

vin gheboren was, en daer sijn Soon Jan
Calvin^ eer hy uit Vranckrijk vertrock (zijnde

andersins gheene andere Pauselicke ordren

inghewijdt) menighwerf voor het volck ghe-

predickt heeft. Maer de veranderingh van

haer beyder sinnen, brack dese toelegh. De
Vader sich inbeeldende, dat de Rechts-ge-

leertheydt een gewisser trap was tot staten

en rijckdommen ; En de Soon, dewijl hy door

een sijner neven , Pietcr Robbertsz Olivctaen

I) eerliclcer. 2) ghedenckt.

genoemt, (die den Bybel uyt de Hebreeusche
in de Fransche Tael, te Neuchatel i) gc-

druckt, overgeset heeft) van den rechten

Godtsdienst onderricht was, sich beginnende
tot het lesen der heyliger Schriften te be-

geven, en van het Roomsche by-gheloof een
afkeer te hebben. Derhalven trock hy nae
Orleans, daer hy onder Petrus Stclla, een

der voortreffelickste Rechts-gelcerden van
Vranckrijck sulcke voortganghen dede, dat

hy de beurten der Doctoren dikwils waer
nam, soo dat hy meer voor Leer-meester

als Toehoorder ghehouden wierd', en dat men
hem, als aen wien d'Acadeniy verplicht was,

met toestemmingh van alle Doctoren, den
tytel van Doctor aenboot. Midlerwijl oeffend'

hy sich vlytigh in de Godts-gheleerdtheydt,

daer hy oock soo in toenam , dat , wie in

die stadt eenighen treek had tot de kennis

des suyveren Godtsdiensts, van hem onder-

richtingh eyschten, en, soo over sijne ghc-

leertheydt, als yver, verstomd stonden. Som-
mighe oock, die toen met hem ghemeen
waren, ghetu\'ghen, dat hy in die tijdt ge-

woon was , nae dat hy gansch soberlick

avontmael gehouden had , tot de middernacht
toe op te blyven , en 's ochtens ontwakende,
't geen hy gelesen had te over peynsen en

gelijck te herkauwen; Niet lichtelick ghe-

henghende dat hy in die overpeynsinghen
gestuit 2) wicrdt : doof welck nacht-braken
hy wel een brave geleertheydt en uytste-

kende gheheughenis bekomen heeft; Maer
insghelijcks heeft hij sich daer door, ge-

lijck waerschijnelick is, sulcken slapheydt

in de maegh veroorsaeckt, dat hem die me-
nigherley sieckten en ten laetsten oock een
ontijdighe doodt aenghebracht heeft. De
Schole van Bourges was toen seer vermaert,

door de aenkomste van de voortreffelicke

Rechts-geleerde Andrics Alcias, uyt Italien
;

Desen vont hy raetsaem te gaen hooren.

Weshalven, te Bourges komende, soo hield'

hy, uyt insicht van Godtsdienst en studiën,

vriendtschap met een Hooghduyts, Melchior
Volviacr genaemt, aldaer Professoor in de
Griecksche Tael : wekkers gheheughenis my
te liever is, om dat ick hem van mijn ten-

gere jeught af tot inijn jongelinghschap toe

tot een Leer-meester gehadt heb : wiens ghe-

leertheydt, Godtsvrucht, wonderlicke gees-

tigheydt in 't onderwijsen der jeught, en an-

dere deughden, ick niet machtigh en ben
naer eysch te loven. Door deses toedoen
leerde Calvin de Griecksche Tael ; D'erken-

tenis van welcke weldaedt hy ghetuyghde,
met hem toe te schrijven sijne Vytleggin-
gJien op den izveeden Brief tot die van Co-

rintkeji. Terwijl hy sich in dese studiën oef-

fende; (Soo evenwel, dat hy gheduyrigh de

I. Nieiuv-kasteel. 2) ghestut.
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heylige Schriften door-bladerde, en somwijl

in het land i) van Bourges, in het stedeken

Lignicrcs prcdickte, met groot ghcnoeghen
van des selfs Heer, die somwijl seydc, dewijl

hy de saken niet anders en begreep, dat hem
docht dat Calvin beter preeckte als de Mo-
nicken, en dat hy recht ujt preeckte, wel

merckende dat de Monicken die daer alle

jaer quamen predicken, om eersucht en ghe-

wins halven, den Hypocrijt speelden ;) Soo
wierd' hy om d'on-voorsiensche doodt van

sijn Vader t'huys ontboden. Korts daer aen

na Parijs treckende, schreef hy, in het vier

en twintighste jaer sijns Ouderdoms, die fraeye

VytlcggingJi op liet Bocck van Seneca van

de Saehtmoedigheydt : oock schepte hy won-
derlick vermaeck in die hoogh-dravende Schrij-

ver, als wel metsijne zeden over een komende.
Daer wiert hij toen in weynigh tijts bekent

aen alle die gene, die treek hadden tot den
suyveren Godtsdienst ; Onder welcke was
Steven Forge, een vermaert Koopman, na-

derhandt oock om den Naem Christi ver-

brandt, van wekkers uytmuntende Godt-

vruchtigheydt wy hem menighmael hebben
hooren spreken, en daer hy oock af vermaent

in sijn Boeck teghen de Vrygeesten. Van die

tijdt af, alle andere studiën verlatende, of-

ferde hy sich Gode op, tot groote blijdtschap

aller Vromen, die toen te Parijs heymelicke

Vergaderingen hielden : oock niet sonder

vrucht; Sulcks dat hy, toen er eens 2) te

Parijs een groote beroerte was, ten Hove 3)

gesonden wierd', en sich treffelick queet.

D'oorsaeck van d'oproer was, dat Nicolacs

Cop, ghewesene Rector der hooghe Schole van

Parijs, in sijn Oratie, die hij na gewoonte doen

moest, in Slachtmaent, omtrent den Feest-
|

/ ,
-v dagh aller Heyligen , suyverder en opent-

licker van den Godtsdienst ghesproken had

,

als de Sorbonne en den Raedt aenstont

:

weshalven het Hof van 't Parlement hem
ontbood' ; Doch van sijn vrienden gewaer-

schouwt zijnde , trock hy uyt Vranckrijck en

begaf sich nae Basel , daer sijn Vader Willem
Cop , Medicijnmeester l) des Konings

,
ge-

boren was. Men liep oock in 't CoUegie van
Portret, daer Calvin sich doen onthield',

doch hem niet vindende , so namense ver-

scheyde brieven, aen C"rt/ï'/« van sijne vrien-

den geschreven , waer door vele in groot

gevaer quamen : soo streng was men doen
tegen de Kerck en insonderhejdt eenen Jan
Morin , wiens naem door sijn wreethej't noch
vermaert is. Maer dese buy , wierd' door het

tusschen-spreken van de Koningin van Na-
varre , eenige Suster van den Koninck Fran-
cais , een seer Vernuftighe en Godtsalige

Vrouw, haest gestilt : sendende Calvin ten

l) den acker. 2) akser.

S) te Hoof.
3) te Hoof. 4) Medicijn.

Hove i) en hem crnstclick onthalende. Na-
derhant trock hy van Parijs , en gingh wooncn
in Xantonge; Daer hy vrientschap hielt met
met een seker Jonghman, op wiens versoeck
hy eenige korte Christclicke vermaningen
schreef, die hy in sommige Parochien dedc
lesen , ten eynde het volck allenskens tot de
betrachtingh des waren Godtsdienst geleid 2)
wierd'. Midlerwijl trock hy eens na Nerac

,

om Jacob Smit van Estaples te besoecken

,

die door deselve Koningin van Navarre , als

hy door de Sorbonisten in gevaer sijns le-

vens gebracht was , verlost , en in die stadt

van haer gebiedt gestelt was. Desen ouden
man ontfing onsen jongeling vriendelick , hem
aensiende als een Hemelsch instrument om
den Godtsdienst in 't Fransche Rijck te her-

stellen. Korts daer aen keerde hy weer, als

van Godt getrocken zijnde, na Parijs. Want
in die tijt was aldaer gekomen die godtloose
Servet , stroyende alree sijn fenijn tegen de
Heylige Dryeenigheyt : en sich veynsende dat
hy niets meer begeerde als met Calvin te

spreken: doch Calvin op de gesette tijt,

niet sonder gevaer van sijn leven, verschij-

nende , wachte hem te vergeefs.

Dit duysent vijf hondert vier en dertighste I534-

jaer, is door de schrickelicke wreetheydt
tegen de geloovigen , seer vermaert geweest:
zijnde in 't selfde Gerard Rnf, een Doctor
van de Sorbonne, maer de Godtsaligheyt
seer toegenegen, als oock Cora ld ,Mdi\\óiOV-
dre van S. Augicstijn

,
(die nu een jaer of

twee door gunste der Koninginne van Na-
varre, 't werck Christi in Parijs seer gevordert
hadden) niet alleen van den stoel gestootcn,
maer oock in de gevanckenis geworpen ; En
de steurnis van Koning Francais , om sekere
laster-schriften tegen de Mis, door de stadt

gcstroyt, en selfs aen de poorten van sijn

kamer geplackt, was soo geweldigh, dat hy
een algemeynen Bedevaert 3) , daer hij selfs

met sijne drie kinderen, bloots hooft, met
een brandende fackel, als tot versoening,
in de hand', tegenwoordigh was, liet uyt-
roepen ; En op vier verraaerde plaetsen
van de stadt acht Martelaren, levendig liet

verbranden; Sweerende, dat hy selfs sijne

kinderen , sose met sulcke grouwelicke ket-
terijen besoedelt waren , niet verschoonen en
soud'. Calvin desen staet des Rijcks bemer-
ckende , besloot , korts na dat hy te Orleans
dat treffelick Boeck, teghen de dzvalingh der
gener die leerden dat de zielen, na haer
verhnysingh uyt het liehaevt , tot den dagli
des oordeels toe slapen, onder den titel van
Psyehopannychia uytgegeven had Vranckrijck
te verlaten. Trock derhalven met dien jon-
gelingh van Xantonge, door I.ottheringen
na Basel. Daer kreegh hy tot sijn vrienden

l) te Hoof. 2) getrnont. 3) Revaett.
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die treffelicke Mannen , Syvion Grijiic en

Wolfgang Capita: en daer oeffend' hy sich

in de Hebreeusche Tael; en hoewel hy sich

op alle manieren socht verburgen te houden,

als blijckt uyt sekere Brief van Biicer aen

hem gesonden , soo is hy nochtans genoot-

saeckt geweest dat voortreffelick Boeck , dat

hy Onderwijsingh der Christclickcr Religie

noemde, uyt te gheven. Want als sich de

Duytsche Vorsten , die 't Euangelium toe-

gedaen waren , over die wreetheyt van Ko-
ning Francois , die haer vrientschap socht,

belghden; Soo wist hy, na 't schrijven van
Willem Bellay de Lange, g^&w ander uyt-

vlucht te vinden , als dat hy straffe genomen
had van sommighe Weder-doopers , die in

de plaatse van i) Godts Woort haren eygen
geest verheften , en alle Overheyt verachten.

Welcke schantvleck, den rechten Godtsdienst

aengewreven, Calvin niet konnende verdra-

gen ; So heeft hy occasie genomen om dat

Boeck te schrijven, 'twelck mijns oordeels

onvergelijckelick is: voegende daer by een

uytstekende Voor- reden aen den Koningh
selfs , welcke so hy misschien gelesen had

,

soud', of ick ben seer bedrogen, de Baby-
lonische Hoer een groote krack gegeven
hebben. Want de Koning was een gestreng

waerdeerder van saken , van een treffelick

oordeel om de waerheyt te bekennen , een

beminner der geleerden, en in sijn selven

van ons niet geheel vreemt. Maer noch het

Fransche volck , noch de eygene sonden des

Koninghs , daer de toorn Godts doen al op
aendrongh, en lieten hem toeditte 2) hooren

of te lesen. Calvin dit Boeck uytgegeven,

en gelijck als sijn trouwe aen sijn Vader-landt

getoont hebbende , kreegh lust om de Her-

togin van Ferrare, dochter van Lodexvijck

de twaelfde , Fransch Koningh , welckers

Godtsvrucht seer vermaert was, te besoecken,

en met eenen Italien gelijck als van verre

te begroeten. Dese dan besocht hy , en be-

vestighde se in de ware betrachting der

Godtsaligheyt, so dat se hem naderhant in

sijn leven en dood bemint heeft. Uyt Italien

keerd' hy weer na Vrankrijck, beschickte

daer sijn saken, en nam sijnen eenigen

Broeder Antony Calvin mee' naar Basel;

Doch, dewijl andere wegen afgesloten wa-

ren , soo was hy genoodtsaeckt langhs de

grensen van Savoyen sijn reys te vervolgen.

Door dat middel raeckte hij te Geneven,
hy wel selfs op die stadt niet denckende,
maer, als gebleken is, door Godts bestier

derwaerts gheleydt. Want weynigh daer te

voren , was het Euangelium Christi op een

wonderlicke wijse daer ia ghebracht, door
toedoen van twee treffelicke Mannen , Willem
Farel en Pietei- Viret , welckers arbeydt de

l) Voor. 2) Besloten.

Hcerc naderhandt ovcrvloedighlick gezegent

heeft. Calvin dan , dese in 't voor-by reysen

besoeckende , wierd' van haer versocht b}-

haer te blijven , doch te vergheefs. Maer
Farel , als een Man door een hooghe en

heroyke gheeft aen
|

gedreven , met vele (p. 4).

woorden hem gesmeeckt hebbende , voer ten

laetsten aldus uyt: Ick scgg' ic van des Al-
mogendcn Godts luegen ae7i , dat, ''t e7i zy

ghy te gelijck met ons in het Werck des

Heeren arbcydet , Godt u, als die meer 71-

sclven als ChrISTUM soeckt , vloeckc.

Calvin hier door verschrickt, onderwierp sich

den wille der Kercke en der Overheyt ; sulcks

dst hy , de toe-stemmingh des volks daer by
komende, niet alleen tot Prediker, wat hij

had afgeslaghen i), maer oock tot Pro-

fessor in de Godtheyt, gekosen wiert; in 't 'SS^-

Jaer duysent vijf hondert ses en dertigh. Oock
maeckte men in dit selfde jaer een vaster

verbondt tusschen de twee Steden, Bern en

Geneven : oock wierdt Lauzanne tot Christum
gebracht, en men hieldt een vrije disputatie

teghen de Papisten, daer Calvin oock te-

genwoordig was. Doen schreef Calvin een

Kleyn Formnlier der Christelicker Leerc

,

op de Kerck van Geneven, die noch nauw-
licks uyt de vuyligheden van 't Pausdom
uytgekropen was , toegepast. Oock voegd'

hy daer by eenen C«/^r/^/5w«.y, niet dien met
vragen en antwoorden", die wy nu hebben,
maer eenen veel korteren , de voornaemstc
hooftstucken van de Religie begrijpende. Daer
nae met Parelen d?;-^/^/ beginnende de Kerck
te stichten , versocht hy aller-eerst van de
Borgers , datmen het volck t'samen roepen,

het Pausdom af-sweeren , en in de Christe-

licke Religie en Diciplijne, die in weynigh
hooft-stucken begrepen was , sweeren soude.

't Welck , hoewel vele weygerden, als in een

Stadt die noch nauwlicks uyt de klaeuwen
van den Hertogh van Savoyen en den An-
tichrist verlost was , so gaf Godt evenwel

,

dat op den twintighsten van Somer-maent
des jaers duysent vijf hondert seven en der- 1537-

tigh, den Raedt en 't volck van Geneven
sich aen de Christelicke Religie en disciplijn

be-eedighden. De duyvel hier door verbittert,

verweckte stracks eenige Weder-doopers . en

eenen Pieter Caroli , 'die dit werck Godts
niet alleen verhinderden, maer oock heel onder

de voet wierpen. Maer Godt
,
gelijck de uyt-

komst te kennen gaf, triumpheerde over den
duyvel. Want Calvin , en sijn Mede-Broeders,
wederleyden, in een openbaer dispuyt, de

Weder-doopers met sulcken deftigheydt al-

leen uyt Godts Woort, datter na die tijt

nauwlicks een meer in die Kerck te voor-

schijn quani. Maer Pictcr Caroli maeckte
langduyriger en grooter oproer. Dees onbe-

l) Wnnt dat had hy afgheslaghen.
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1538^

schaemde Sophist, was van sijn moeder de

Schole van Sorbonnc , die hem opghequeeckt

had, als een Ketter uytgheworpen. Quam
derhalven eerst te Geneven, van daer te

L.auzanne, naderhant te Neu-chatel; en wiert

van den geest des Sathans overal- soo ver-

geselschapt ; dat hy , waer hij oock quam

,

eenige tceckenen liet van sijn godtloosheyt.

Als hy sich van d'onsc in redenen overwon-

nen I ) sagh , begaf hij sich tot onse weder-

party; en van haer weer tot de onse, ghe-

lijck zijne streecken levendigh afgebeeldt

zijn in een brief van Farcl aen Calvin.

Ten laetsten begon hij selfs de Vroomste,

en voornamentlick Farcl, Calvin en Viret

,

even als ofse van de Hcylige Drievuldigheyt

niet recht en gevoelden , te lasteren. Wiert

'derhalven, in 't Synode van Bern, als een

lasteraer verdoemt. Naderhant na Romen
gesonden zijnde, om voor het Beest selfs

sich te verantwoorden , wiert hy aldaer u)-t-

gelacchen ; en van armoede en de Fransche

sieckte gequelt zijnde, sturf hij ellendigh in

't Gast-huys. Dit was het eynde van desen

Rampsaligen. Midlerwijl Calvin, speurende

datter vele in Vranckrijck waren, die de

waerheyt in haer herte seer wel kenden,

maer evenwel hun-selven toegaven, even als

of 't genoegh waer Christum in sijn hert te

dienen , hoewel men in de Paepsche Kerck
gingh , schreef twee voortreffelicke brieven

:

den ecncn van iVA^godcry ie schoinvcn : den
anderen van de Paepsche Beneficien, aen

dien Gerard Rnf, daer ick van gesproken

heb, dewelcke, na dien oproer van Parijs,

met een Abdy, en daer na oock met een

Bisschopdom begiftight, niet alleen na die

tijdt den rechten wegh niet seer gehouden had,

maer oock sijn Meesteres, de Koningin van
Navarre , allenghskens onder de voet tradt.

Ondertusschen, terwijl hy hier mede besigh

was , overvielen hem t'huys groote swarig-

heden. 't Euangelium was nu in de stadt

aengenomen , en 't Pausdom afgesworen.

Maer alle de gemoederen waren noch niet

bevredight, en in eenighe der voornaemste
huysen smeulden noch oude vyantschappen,

geresen in den Savoyschen oorlogh. Doch
als men noch door sachte vermaning, noch
door harde schrobbering 2) eenigh voordeel

dede op de wederspannelingen , en dat het

quaet soo verre ingebroken was , dat de
Borgery door heymelicke quaetwilligheden

gespleten was , soo moestmen ten laetsten

soo verre komen , dat Farcl en Calvin met
een kloeckmoedige en Vorstelicke Geest in-

genomen, opentlick getuyghden , datse 't

Avontmael des Heeren onder sulcke on-eenige

en van alle geestelicke Disciplijn afgevreemde
J^orgeren, niet recht bedienen en konden.

i) Overreed. 2) Beschrol)biu.L

Hier quam noch een ander quaet by, na-

mentlick, dat de Kerck van Geneven in

sommige gewoonten van die van ]3ern ver-

schilde. Want die van Geneven gcbrujckten
gemeen broot , en hadden alle Feest-dagen

behalven den Sondagh afgeschaft. Hier van
was in 't Synode , door die van Bern te

Lauzanne vergadert , besloten , datmen te

Geneven weer onghehevelt broodt gcbruyc-

ken soude. Doch als de Dienaren van Ge-
neven eerst wilden gehoort worden , en dat

tot dien eynde noch een Synode te Zurich

beschreven was ; soo vergaderden de toen

gekosene Borgemeesters, (want in de Repu-
blyck van Geneven zijn deze de Opperste,

en worden jaerlicks nieuwe gekosen) die

aenstokers der on-eenigheden en beroerten

waren , dese gelegentheydt waer nemende

,

het volck van Geneven ; en brachten 't soo

verre , datmen , de meeste stemmen de beste

overstemmende i), die drie getrouwe Die-

naren belaste binnen den tijdt van twee

daghen uyt de stadt te vertrecken , om datse

geweygert hadden het Avondtmael uyt te

deylen. Als men Calvin dit bootschapte

:

Scker, antwoorde hy, men soude mij qnalick

beloont hebben indien ick menseken ghcdient

had , maar het is goedt dat ick Dien ghc-
dient hcbbe , die, hei gheen hij eens belooft

\

heeft altijdt vergheldt aen sijnc Dienaren.

En, wie en soude niet ghemeynt hebben,

dat dit voor de Kerck van Geneven een

sekeren ondergangh soud' wesen .' D'uyt-

komst evenwel heeft getoont , dattet so door
Gods bestieringh toeghekomen is, deels op
lat hy de hulpe van sijn ghetrouwen dienst-

knecht oock elders ghebruykende , hem door
verscheyde ervarentheden tot grootere din-

ghen toerusten , deels oock op dat hy , die

oproerighe geesten door haar eyghen ghe-
weldt ter neer vellende , de Kercke van Gene-
ven van vele lemten suyveren soude. Soo won-
derlick toont Godt sich in alle sijne wercken

,

en insonderheydt in 't bestieren sijner Kerck.

Maer dit alles is naderhandt gebleken. Dese
drie dan, tot groote droeffenis aller Vromen,
trocken nae Zurich , alwaer 't Synode van
sommighe Switsersche Kercken vergadertwas,

't welck door tusschen-sprekingh van die van
Bern , de ghemoederen der Genevoisen

,

doch te verghcefs, pooghdcn te bevredighen.

Calvin trock derhalven van daer nae Basel
,

en voorts nae Straasburgh. Daer wierd' hy
stracks , met begheerte van den Raedt , door

die voortreffelicke Mannen , Biccer, Capito

,

Hedio , en hare Mede-broeders , die toen

als doorluchtighe peerlen in die Kerck uyt-

bloncken , tot de professie der Godts-ge-

leerthe)'t opgeheven ; En leerde daer niet

alleen, met groot genoegen van alle ge-

(P- 5).

l) Oversuuyvendi'
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leerde Mannen, de Theologie, maer plantte
er oock, met bevvilligingh van den Raedt,
een Fransche Gemeynte. Also sach sich de
duyvel in sijn toelegh bedroghen, Calvin,
in stede van die van Geneven , in een ander
aengenomen, en stracks weer een nieuwe
Kerck geboren : middelerwijl het geduyrigh
er op toeleggende, om dat Gencefsche ge-
bouw, alree soo gekrenckt, t'eenemael te

grond te werpen. Derhalven verweckte hy
stracks eenige boose tuymel-geesten , die,

onder schijn van ick weet niet wat voor
Godtvruchtigheydt , 't gemeen broodt datmen
eerst in 't Avondtmael gebruickte in onge-
hevelt broodt wouden verandert hebben , na-
mentlick, ten eynde het selve een spoor
wesen soud' tot nieuwe twisten. Oock soud'
den Sathan dese toelegh niet gemist hebben,
ten waer' Calvin sommige Vrome, die door
dese veranderingh soo ge-ergert waren dat-
se haer van het Avontmael afhielden , ver-
maent had, datse om soo een middelmatige
saeck niet bekommert hoefden te wesen. En
soo quam 't ongehevelt broot in gebruyck

:

waer over Calvijn naderhant, herstelt zijnde,

oock geen twist en maeckte ; Niet ontveyn-
sende evenwel, wat hy andersins bestsoude
achten.

'539- Maer, sie daer stracks noch een veel ge-
varehcker quaet, in het jaer duysent vijf

hondert negen en dertigh geresen, en stracks
door de vlijdt van Calvin uytgebluscht. Daer
was toen eenen Bisschop

, Jacob Sadolct ge-
naemt, een Man van groote welsprekent-
heydt, maer die hy tot bemantelingh van
het licht der waerheyt misbruyckte : die

oock om geen ander oorsaeck Cardinael ghe-
maeckt was , als om dat hy , andersins van
geen quaedt leven , den valschen Godtsdienst
met sulcke verwen, als hij woud', wist op
te smucken. Dese, de gelegentheyt des tijts

waernemende, en sich inbeeldende dat hy
die kudde, van sulcke groote Herders ont-

bloot , lichtelick verleyden soud', schreef i?(r;/f7^

BrieJ aen sijne Wei-beminde , soo hyse noem-
de , den Raedt en Borgers van Geneven

,

deselve wonderlick vleijende . om haer weer
in den schoot der Roomscher hoere te troo-

nen. Hier op en wasser niemand te Geneven,
die antwoorde. Maer soo haest als Calvin
te Straasburgh dien gelesen had, soo toond'

hy stracks sijne sucht en Herderlicke toe-

genegentheyt tot die van Geneven, vergat
alle ongelijck, en antwoordt- den Cardinael
op staende voet soo bondigh en welspre-
kend', dat hy stracks sijnen geheelen aen-
slagh achter weegh liet. Op die selve tijdt

liet Calvin sijn Christclicke OndertvijsingJi,

veel vermeerdert , en sijne Commentarien
op den Brief tot den Romeynen , aen sijnen

vriendt Sinion Gryne opgedragen , op nieuws
drucken: oock schreef hy een gulden Boecks-

ken van het Nachtmael des Heeren , ten be-
hoeve der Franssen, doch naderhant door
Nieolacs de Galas in 't Latijn gestelt : waer
in hy soo geleerdelick en soo suyverlick die

gantsche saeck ontvouwen heeft, datmen hem
des selfs beslechtingh , daer de Vroomste
en AUer-geleerste in toegestemt heeft , naest

Godt mach toeschrijven. Min gelucks en
had hy oock niet in 't bekeeren van veel

Wederdoopers , onder dewelcke twee van de
voornaemste waren , Paulns Volse , wien
Erasvms al over langh sijnen Christelickcn

Ridder opgedraghen had; En Jean Stor-

dcnr , een Luyckenaer; wiens Weduw, Idelette

van Bnre genaemd , een deftige en eerlicke

vrouw, Calvin naderhandt , als haer Man
van de pest gestorven was , door aenradingh
van Bueer ten wijve nam. Dit waren toen

Calvins besigheden te Straasburgh, tot het

duysent vijfhondert en een-en-veertighste 1541.
jaer : in welck jaer de Keyser eerst te Worms

,

daer nae oock te Regensburgh, eenen Rijckx-

dagh beroepen had, om de on-eenigheden
der Religie by te leggen. In dese Rijckx-
dagen was Calvin , volgens de begeerte der

Godts-geleerden van Straasburgh , tegenwoor-
digh : alwaer hy de Kercken , en insonder-

heydt de Franschen, veel goeds deed'. En
nu was die tijdt aengebroken , waer in Godt
besloten had sich over de Kerck van Gene-
ven t'erbarmen. Weshalven , een der Borge-
meesteren, door wekkers aenhitsingh die

trouwe Herders verbannen waren , had sich

in de bedieningh van den staet soo gequeten,
dat hy, schuldigh aen oproer, en door een
venster poogende t'ontsnappen , van boven
neer plofte; Waer door hy, gelijck hy grof-

lijvigh was, sich soo verpletterde, dat hij in

weynigh tijdts stierf. D'ander, een dootslagh
begaen hebbende, wiert onthooft. De twee
overige in seker gesantschap van ontrouw'

beschuldight , namen de vlucht , en wierden
in haer afzijn verwesen. De Borgery dan

,

van dit schuym ghesuyvert , begon nae haren
Calvin en Farel te verlangen. En, dewijl-

me gantsch gheene hoop en had om Farel
van Neuchatel weer te krijgen, soo leyd'

men geheelick toe op Calvin. Derhalven
schiktmen Gesanten. af na Straasburgh, die

van Zurich bepleiten i) de saeck, en men
soeckt Calvin van de Straas

|

burghers weer (p. 6).

af te troonen. Straasburgh houd' hem taey.

Calvin selfs , hoewel de smaet hem door
sommigher oprockeningh aengedaen , sijn

sucht tot de Genevoisen niet en had uytghe-

bluscht; evenwel, afkeerigh van oproerig-

heyt , en merckende dat Godt sijnen dienst

in de Kerck van Straasburgh zegende , sloegh

het plat af. Bueer ook , en d'andere ontsloe-

gen hem swaerlick. Die van Geneven hou-

l) Middelen.
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den aan. Weshalven oordeelde Biicey eyn-

delick , men behoorde hare smekingen in

te willighen : 't welckmen evenwel van Calvin

niet verwerven en kon , als door voorhou-
dingh van Godts oordeel, en der geschie-

denisse van Jonas. Maer dewijl dit in die

tijdt voor viel, dat Calvin met Biiccr op
den Rijcxdagh te Regensburgh ,

(als besloten

was) reysen moest, soo wiert sijn afscheyt

uytgestelt; en midlerwijl verkregen de Gene-

voisen van die van Bern, dat Pictcr Virct

van Lauzanne te Geneven quam, Waerom
Calvin oock te gragher weder keerde ; sul-

lende, namenlick, dien tot sijn Mede-broeder
hebben , door wiens hulp en raedt hy in 't

herstellen der Kerck grootelicks gestijft soude
worden. En soo ontgleden eenige maenden;
ter wekker eynde Calvin , op den dertien-

[CAi, den Herfst-maent , des Jaers duysend vijf

hondert een en veertigh, weer binnen Gene-
ven quam : met groote verwellekomingh des

Raedts , en toejuychingh des gantschen Volks:

Soo dat Calvin noyt af en liet de Straas-

burgers te beweghen , datmen , 't geen van
dien sekeren tijdt bedongen was , soude uyt-

schrabben. 't Welck die van Straasburgh ten

lesten oock toe stonden ; doch op dese voor-

waerde, dat Calvin het Burger-recht, dat

sij hem geschoncken hadden, en sijn jaer-

licksche inkomsten behouden soude. Doch
dit leste en bewillighde Calvin niet, als de-

welcke niets minder als rijckdom socht. Cal-

vin dan in sijn Kercke herstelt sijnde , hield

desen wegh in hare weder-opbouwingh, dat

hy, dewijl hy speurde dat haer sulcke too-

men noodigh waren, insonderheyt daer op
aen drongh , dat hy sijnen dienst niet recht

en kon uytvoeren , 't en waer men te ghelijck

met de Christelicke Leer, oock een wettigh

Ouderlinghschap en Kerckelicke disciplijn

toestond. Soo datmen doen Ouderlingen koos,

en eenighe Wetten , met Godts Woort over-

een-komende, voorschreef; die de Duyvel
oock naderhandt op wonderlicke wijsen

,

doch te vergeefs, pooghde te vernietigen.

Oocè schycef hij doen ccnen Catcchismii'j in

't Fratis en Latijn, wel niet verscheyden

van den eersten , maer veel vermeerdert

,

en met vragen , en antwoorden verdeelt

:

wekken wy met recht een wonderlick werk-

stuck mogen noemen , als zijnde van soo

veel uytheemsche Vokkeren aenghenomen
,

dat hij niet alleen in 't Hoogduytsch , En-
gelsch , Schotsch , Neerlandtsch , Spaensch

,

maer oock in 't Hebreeusch van Iinnianuel

Trenicllii, een Christen-Jode, enin'tGrieksch

van Hcnricus Stephani is overgezet. Welcke
naderhandt sijn gewoonlicke besigheden ge-

weest zijn , is uyt de saeck selve te speu-

ren. Over d'ander Weeck predickten hy ghc-

duyrigh, en las drie daghen : alle Donder-
dagh verscheen hy in de Consistory : Vry-

daeghs deed' hy in 't openbaer een uytleg-

gingh over de Schriftuer : verscheyden Boec-

ken der selver verklaerde hy met uytleg-

gingen ; somwijl antwoorde hy de vyanden

van de Religie , somwijl schreef hy andere

noodtvvendighe en swaerwichtige dingen.

Waer op soo yemandt acht slaet , hy
sal verstomt staen dat een eenigh mensch-
ken soo vele en groote dinghen heeft kon-

nen uytvoeren. Hy gebruykten ook veeltijds

Farel en Viret , hoewel hy die nochtans

selfs veel vorderlicker was. Maer hy schepte

een wonderlick behaghen in hare vriendt-

schap en bywesen , 't welck den godtloosen

niet min hatelick, als den Vromen gheneu-

chelick was. En seker, 't was vermakelick

om aen te sien , hoe seer die drie groote

Mannen in Godts Kerck in de sake Godts
Kerck in de sake Godts over-een-stemden

,

en elck door bysondere begaeftheden uyt-

bloncken. Farel overtrefte in een sekere def-

tigheydt en grootheydt van ghemoedt; Soo
dattet niét mogelick was sijn donderende

stem aen te hooren sonder tzidderingh, of

sijn aller-vyerighste gebeden, sonder tot in

den Hemel opgetrocken te zijn. Viret stack

soo uyt in een soet-vloeyende welsprekent-

heyt , dat de Toehoorders noodtsakelick aen

sijne lippen ghelijck als vast honghen. Calvin

soo veel woorden als hy sprack, met soo

veel Sententien vervulden hy 't herte der

Toehoorders; Soo dat my dickmael te bin-

nen schoot, dat die Leeraer kon volmaeckt

schijnen, die uyt die drie was samen geron-

nen. Doch op dat ick weder-keere tot Calvin
;

Hy en wierd' niet alleen door dese , maer
oock door vele andere soo innerlicke als

uyterlicke sorghen beslommert. Want Godt
zegende sijnen dienst soo, datmen van alle

oorden der Christen-werelt by hem, in

saken van Religie , om raedt quam , en

toeliep om hem te hooren: soo dat wy in

den schoot van Geneven een Italiaensche,

Engelsche en oock een Spaensche Kerck
hebben opgequeeckt gesien. 't Huy's evenwel,

hoewel hy van de Vrome ge-eert, van de

godtloofe gevreest wierd', en alles wel gestelt

was , nochtans en ontbrakender geen' die

hem wercks ghenoegh gaven. Weshalven

,

soo haest hy sijn intré in de Stadt ghedaen Matth. 6.

had, en dier Spreucke ghedachtigh zijnde,
j^.

Soeckt eerst liet Rijcke Godts, en (fandere

dinghc7i sullen Ji toeghc7üorpen zvorden ; Soo
en drongh hy nergens meer op aen , als

datmen, met toe-stemmingh van den Raedt

eenige wetten van Kerckelicke Polity, over

een slaende met Godts Woordt , soud' voor-

schrijven; Waer van het daer nae, noch

Borgeren noch Dienaren, vry soud' staen af

te wijeken. Doch dit, in 't eerst seer voor

goedt gekendt , stond' allenghskens sommi-
gen uyt het gemeenc volck , en oock uyt
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de voornaemste Borgeren , die den Antichrist

weluytgheschud', maer Christus slechs naenis-

ghewijs' aenghenomen hadden, t'eenemael
teghen. Somniighe oock iiyt die Dienaren

,

die, nae het uytbannen van die Vrome, in

de Stadt ghebleven, doch naderhandt, schul-

digh aen schelms-stucken, van haer' dienst

verloopen waren, hoewelse , in haer ghe-
wisse overtuyght, niet en durfden i) teghen-
stribbelen, kanten sich evenwel onder 's

(p. 7-) handts, en verdroeghen niet lichtelick dat
|

mense in toom hielde. Oock en ontbrack
het hun niet aen deckmantels voor hare
godtloosheydt , namentlick, het voorschrift

van andere Kercken , daer men van geenen
Ban en wist. Andere riepen, datmen de
Paepsche tyranny soo wederom invoerde.

Doch de bestendigheyt van Calvin overwon
dese swarigheden : want als hy getoont had',

datmen niet alleen de Leer maer oock de
wijs' van Kerckelicke Polity uyt de H. Schrif-

ten halen moest ; en als hy 't gevoelen der

allergeleerste dier eeuwe , als Oecolampadius,
Zivingluis , Zicichuis , Melanthon , Bucer

,

Capito, en andere, uyt hare schriften be-

wesen had; En dat die Kercken niet als on-
christelick verdoemt en wierden , die so verr'

noch niet gekomen en waren ; En als hy
't onderscheyt , datter tusschen de Paepsche
tyranny en 't jock des Heeren was

,
getoont

had , soo verkreegh hy lichtelick 't gheen hy
begeerde. Dese dinghen , hoewel geluckelick

aengevanghen , evenwel Calvin, bemerckende
datmense sonder swarigheydt niet in gebruyck
en soude brenghen , leyd' geheelick daer op
fee, dat hy Viret , die de Bemensen maer
voor een tijdt aen die van Geneven vergunt,

en Farel, dien . die van Neuchatel inge-

nomen hadden, geduyrigh tot sijn Mede-
broeders hebben mocht : doch te vergeefs.

In 't volgende jaer had hy geen kleyne

moeyten. Want , op dat ick de huysselyke 2)

swarigheden over slae , doen drongh de bran-

dende raserny van de vyanden des Euange-
liums van buyten op haer aen, veel van
deselve uyt Vranckrijck en Italien op haer

aenvallende : doch Calvin vertrooste en ver-

quickte haer wonderlick , en haer niet alleen,

maer oock door brieven die gene, die in

de klaeuwen der wolven selfs verwert waren.

Hier quam by noch een dubbeld' ander
quaedt , namentlick , dierte van Leeftocht

,

en , die dees gewoonllck vergeselschapt , de

Pest. Men had dan te Geneven dese ge-

woonte , datmen die gene die van die sieckte

besmet waren , buyten de stadt in 't Pest-

huys bracht : alhier de hulp van een i^lytigh

en standtvastigh Dienaer noodigh zijnde

,

en de meestendeel voor 't gevaer schreumende,

soo warender drie die haer selven aenboden.

1542.

i) Darden. 2) Domeslijcke.

namentlick, Calvin, Scbastiaen Castcllio,

en eenen Pictcr BlancJiet: dewelcke 't lot

gheworpen hebbende, soo viel 't op Castellio ;

dewelcke aerselende , soo verboodt den Raedt
en Blanchct selfs , die den last op hem nam,
tegen danck van Calvin , meer te loten.

Doen vielender we'er andere swarigheden
voor. Want hoewel Farel te Metz , daer

hy ontboden was, sijn uyterste best deed',

soo wiert evenwel het werck Godts door den
afvallighen Pieter Caroli seer verhindert.

In welcke saken , hoe Calvin met schrijven,

vermanen, onderrichten, en op alle manieren
ghearbeydt heeft, is ghenoeghsaem te speu-

ren in sijne Brieven. Maer veel stouter stuck

als oyt te voren, bestondt doen te Sorbonne
;

dervende , door Godtlick noch menschelick

recht, Geloofs-artijckelen voorschrijven, en

die soodanigh , datse door hare valsheyt en
beuselingen by een yeder in kleynen aensien

waren: dewelcke evenwel sommighe uyt vree-

se, sommighe uyt onwetenheydt onderteeckent

hadden. Derhalven antvvoordender Calvin
op, en wederleyd' hare dwalingen met bon-
dige en geleerde redenen. En soo quam dat

Jaer om.
In 't volgende bleef de Dierte en de Pest

154J.
noch grasseeren door Savoyen : midlerwijl

gingh Calvin al voort met de sijne 't huys
te verstercken , de vyanden der Kerck van
buyten tegen te gaen , en insonderheyt met
het schrijven van vier Boecken over den
Vrijen -Wil, tegen Albert Pighe, de voor-

naemste Sophist van dien tijdt.

In 't volgende jaer duysent vijf hondert 1 544.
vier en veertigh

,
gevielt dat Scbastiaen Cas-

tcllio
, van wiens lichtveerdigheydt ick stracks

ghesproken heb, qualick te vreden zijnde

(gelijck hy onder den deckmantel van ne-

derigheydt met een dwase eer-sucht opgebla-

sen was) dat Calvin sijne beusclinghen over

de Fransche overzettingh van 't Nieuwe Tes-

tament niet toegestemt en had , soo rasend'

was , dat hij beval datmen 't Hoogc-Licdt

Salomons , als een vuyl en ongheschickt ghe-

sangh , uit de Canon soud' uytschrabben

,

en op de tegen-strevende Leeraers bitse las-

teringen uytspoogh. Sy, dat niet verdragen-

de , riepen hem voor. den Raedt : daer hy
gehoort, en als een lasteraer veroordeelt

zijnde, uyt de stadt gebannen wiert. Voorts,

als Keyser K A R E L de V. in 't voorleden

jaer een Algemeyn Concilie beroepen had

,

om de saken der Religie by te legghen , en

hy belooft had , dat elck daer even veel

recht ghenieten soude; Soo schreef Paus

Paiilns de III. een scherpen Brief aen den

Keyser , hem beklaghende , dat hy de Ketters

neftens de Catholijcke verheven had. Hier

op antwoorde de Keyser 't gheen hem goedt

docht. Maer Calvin^ merckende dat in dien

Brief de waerheyt des Euangeliums en d'on-
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nooselheyt der Vromen sccr gcquetst was

,

antwoorde den Paus met oen groote geleert-

heyt on defdgheyt. In die tijdt schreef hy
oock aen den Keyser en Duytsche Vorsten,

op den Rijcxdagh te Spier vergadert, een

Boecxken van de Nootsakclickhcyt van 7 Re-

fonnccrcu der Kcfckc in 't Pausdom , soo

uytstckend' en bondigh , als oyt in onse eeuw
daer van geschreven is. Oock wederleyd'

hy de Weder-doopers en Vry-geesten so tref-

felick, dat ick meyne datter niemant geweest

zy, die 't gelesen heeft, die van haer wetens

heeft konnen verleyt worden, of verleyt zijn-

de, niet van selfs op den rechten weg ge-

keert en zy. De Koningin van Navarre
evenwel nam sijn schrijven teghen de Liber-

tijnen seer qualick: want zy was van Quin-
tijji en Porquct, twee hoofden van die grou-

welicke dwalingh, die Calvin met namen
doorgestreken had , so betoovert , datse , van
haer heymelick fenijn onbewust, haer voor

Vrome Mannen hield', en derhalven sich in-

bedde dat sy eenighsins langhs hare zijde

doorsteken was. 't Welck als Calvin vernam,

soo antwoord' hy haer met sulcken bedaert-

heydt, dat hy, behoudens hare Koninck-
licke weerdigheydt , en weldaden aen Godts
Kerck, evenwel onbeschreumdelick en oprecht,

hare al te groote onvoorsichtigheydt in het

toelaten van soodanighe menschen berispte

;

Soo dat hy ten lesten noch te weegh bracht,

dat die goddeloose, die haer door Vranck-

(p. 8). rijck al hadden beginnen te
|
versprcyden,

haer naderhandt nae de grensen van Hol-
landt en der nabuyrigher Landtschappen
begaven.

1545- Iii 't volgende jaer overvielen hem al weer
nieuwe swarigheden. Dit was dat grouwe-
licke jaer, so vermaert door die dcerlicke

en onmenschelicke moort, die 't Parlement
van Guiennc begingh tegens de Waldensen.
Welcke rampen Calvin sooveel te harder

troffen i), om dat hy vele van de vluchte-

lingen na Geneven , in 't begin door brieven

en toegezonden 2) Herders in de suyvere

Leere des Euangeliums onderwesen , en door
sijn tusschen-spreken by de Duytsche Vorsten

en Switsersche steden, van merckelick ge-

vaer verlost had. Oock rees toen weer die

ongheluckighe twist van 't Nachtmael des

Heeren , door aenhitsingh van Osiandcr , een
mensch van een opgeblasen en wanschapen
geest, die die oude en smeulende vlam weer
uyt de assen wroette : doch Calvin dede
sijn uyterste best om dien brandt in sijn

eerste flickeringh te smoren , als blijckt uyt
eenige Brieven van hem over die saeck aen
Mclantkon geschreven. Midlerwijl stierven'er

in de stadt vele vrome van de pest. Daer
en boven quamen'er Calvin noch veel andere

bekommernissen aen boort. Daer waren

sommige in Vranckrijck , die uyt vrees voor

de vervolgingen , hun selven soo verr' be-

gonden toe te ghevcn, datse loochenden die

gene te sondighen, die, het oogh hebbende

op de ware Religie , met haer lichaem alleen

in de Paepsche Kercken tegenwoordigh wa
ren. Dese allerschadelickste dwalingh, al

over langh van de Oudt-vaders veroordeelt

,

wederleydt Calvin , die sy seyden al te strengh

te wesen , seer treffelick ; voeghende i ) daer

by het gevoelen der Alder-doorluchtighste

Godtsgeleerden , Philips ]\Ielanthon ^ Buccr,

Pieter Martyr , en de Kerck van Zurich

;

en beteugeldense soo , dat van die tijdt af

alle Vromen een walgh hadden in den naem
van Nicodcuiitcn: want soo wierden die dwael-

geesten ghenoemt , om datse met het Voor-

beeldt van dien heyligen Man hare dwalingh

bewimpelden.
Dit droevige Jaer wiert van een veel droe- 1546.

viger achter-haelt. Want , behalven datmen

den moet der Borgeren , tegens de listen van

den Paus , en de aenslagen des Keysers tegens

de Religie , te verstercken had ; soo was den

staet der Borgery voornamentlick daer in te

beklagen , dat de dertelheyt der godtloosen

meer en meer opstack, en door geene mid-

delen te temmen was. Want, daer was
toen een Overste, Auiied Pctrin genoemt,

een seer lichtveerdigh , maer stout en eer-

suchtigh mensch ; die oock eerlangh met
toe-stemmingh des volcks Opper-Capiteyn ge-

maeckt was, Dees brouwde met sijn aen-

hangh wonderlicke schelmerijen en schade-

licke aenslagen : Soo dat op een seker tijdt

yemandt uyt den Raet selfs, in een volle

vergaderingh van volck , Calvin , als valsche

dingen leerende , berispte ; soo men meyndt,

opgehitst wesende van twee andere Leeraren,

doch heet op den. dronck, en de strengheyt

der wetten niet min als de rest vreesende.

Om dit 2) gebas en kreunde sich Calvin

niet. Evenwel men roept den anderen voor

het gerecht; En, de saeck bekent zijnde,

veroordeelt men hem als een lasteraer , men
set die twee valsche Herders van haren dienst

af, en men ontseydt hun de stadt.

Doch dese brandt, in dit jaer gestuit 3), 1547-

is in 't naest-volgende t' eenemael uytghe-

broken , en daer en is geen tijdt in die gant-

sche eeuw' ellendiger geweest : zijnde de

Kercken van Duytslandt soo verr" gebracht,

dat, de Vorsten en Steden door gewelt ge-

dwongen of haer van selfs overgevende, op

oogenblick al 't geen in soo veel jaren en

met soo groote moeyten gebouwt was , scheen

vernielt te wesen. En seker ! Hoe meynen
wy dat die Godtvruchtige Ziel door dees

onghelucken van soo veel Kercken wel ge-

I) Treften. 2) ToegesteUe. I) Voeghflen. 2) Dii. 3) Gestul.
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pijnt is gheweest, als zijnde tot haer alle,

selfs de vertste , soo geneghen , als of hyse

alle ghelijck op zijn schouderen had? Met
wat een medoogentheyt en droeffenis is hy
omringt geweest . toen hy die groote Man-
nen die hy so liefhad , Mclanthon , Bicccr

,

Martyi^ , naeder de doot als 't leven sagh ?

En evenwel heeftme gesien en sijn schriften

getuygen 't, dat hy al dese buijen met een
onverset en b^stendigh gemoedt overwonnen
heeft. Doch de swarigheyden die hy bin-

nens stads i) had quelden hem aen d'ander zy.

De boose Petrin warde al voort , ruyden
sijn mackers op , en porden haer het uyterste

te wagen; Soo dat hy eyndelick, nae veel

woelens, uyt den Raedt geworpen, en van
sijn Capiteynschap ontbloot wierd'. In dit

selve jaer schreef Calvin sijn Tegengift

,

tegen de scven Sessien van 't Coneilie van
Tyenten; en versterckte de Kercke van Roüan
tegens de listen van een Franciscaner Mo-
nick , die 't fenijn der dwalingen van Carpo-
ei'ates , door de Vrij-geesten weer opgegra-

ven , aldaer gestroyt had.

1548. In 't volgende jaer, als Farel &n Viret

in den Raedt van Geneven een Oratie ge-

daen hadden om de twisten en on-eenighe-

den by te leggen, en dat Petrin weer her-

stelt was, so verhief sich de boosheyt van

sommige Godt-vergete sielen soo hoogh , dat-

se, haer opperkleet kruysgewijs' snijdende,

daerse malkanderen aen kenden, den naem
van Calvin op hare honden plackten ; andere

voor Calvin Cain seyden , soo dat vele uyt

haet haer van 't Avontmael af hielden : doch

dit wierd' in den Raedt , hoewel met geveynst-

heydt van Petrin , die alleen op hooger staet

loerde, om dan sijn persoonage te spelen,

bygeleydt. Ondertusschen was Calvin in dese

schermutselingen niet stil, maer verklaerde

de ses Brieven van Paultts met geleerde

uytleggingen , wederleyd' met een uytstekend'

schrift dat Intefim, so sy 't noemden, tot

onder-druckingh der Hooghduytsche Kercken
geschreven , en toonde de rechte wijs' om
een Kerck te herstellen. Oock schreef hy
tegen ''t zvichelen van de Sterre-kijckery

,

't welck sommige te veel toeschreven, too-

nende hare valscheyt en ydelheydt. Midler-

wijl nam de Kerck van Geneven seer toe;

't welck, gelijck het den duyvel en de go dt-

loose wonderlick verdroot, alsoo moedigh-
den 't Calvin , die de Bannelingen om Christi

Naem vast onthaelde, wonderlick aen; Soo
dat de godtloosheydt der rasende menschen

(p. 9.) door sijne vlytig
|
heydt, hoewel niet gehee-

lick uytghedooft, ten minsten voor een wijl

gesmoort wierd'. En voorwaer, hy had wel

wat stil-stand van doen , insonderheydt de-

wijl hy in die tijdt oock sijn huysvrouw ver-

l) Huys

loor
; welck verlies evenwel hy soo standt-

vastigh verdroegh , dat hy oock hier in een
bysonder voorbeelt van kloeckmoedigheyt
aen de Kercke gegeven heeft.

In dit selve jaer verhief sich in de Saxi- 1 549.
sche Kercken een verschil van de middelma-
tighe dingen , daer Calvin , dies versocht
zijnde, oock sijn ghevoelen van verklaerde.

Doch dit ongheval der Duytsche Kercken
vergold' de Heere met een contrarie wel-

daedt by de Switsers; Zijnde Farel en Cal-
vin nae Zurich gereyst , om , dewijl Calvin
aen sommigen de consubstantiatie scheen
toegedaen te zijn , 't gemeyn ghevoelen van
al de Switsersche Kercken in die saeck te

doen blijcken. 't En viel oock niet swaer,

de over-een-stemmingh der Vromen en der
gener die de Waerheydt liefhadden , te tref-

fen. Derhalven schreef men , met groote toe-

juychingh van al de Switsersche en Grauw-
bunderlandsche i) Kercken, een accoort

,

't welck Bnlingcr insonderheydt met Calvin,

en de Kerck van Zurich met die van Gene-
ven meer en meer verknocht heeft. En so is

dat jaer, in vergelijckingh met andere jaren,

geluckigh doorgebracht : wekkers geheugenis
my te liever is , om dattet my een aenvangh
geweest is tot Kerckelicke bedieningen ; die

van Lauzanne, door aenradingh van Calvin

my in haer Kerck beroepende. In die tijdt

schreef Calvin oock ttvee gheleerde'BrieveJi

aen Lelius Socimis , die te Zurich langh ver-

keert had , en ten lesten oock gestorven was.

't Volghende jaer was, soo veel de Kerck 'SSo-

aengaet , vreedsaem ghenoegh : oock , wierd'

doen besloten, dat de Leeraers niet alleen

in haer predicatien , die van sommige ver-

sloft, van sommighe met weynigh vrucht

gehoord wierden , maer oock op sekere tijdt

des jaers de bysondere huisghesinnen , ver-

gheselschapt met een Ouderlingh en Stadts-

dienaer , onderwijsen , en van een yeder
reeckenschap sijns geloofs af-eyschen souden

;

en 't is by nae onghelooflick , hoe groote

.

vruchten dat gedaen heeft. Men schaften

doen oock alle Feest-dagen af, behalven

den Kers-dagh; waer door vele soo verbit-

tert waren, datse seyden dat Calvin den
Sondagh selfs afgheschaft had. Dit gaf Cal-

vin geleghentheydt om syn Boeck van
de Ergernissen te schrijven , 't welck hy
opdroeg 2) aen sijn bysondere vriendt, Lau-
rens van Normandien. Doch de gerustheydt

van dese twee jaren wierdt haest gestoort

door de on-eenigheden van het volgende.

Want, behalven de doodt van Bnccr ^ Cal- 1551.

vins bysondere vriendt, soo stack sich doen

de godtloosheydt der oproerigen soo veel te

heftiger op , als zy lange gesmoort had ge-

weest; soo datse den bannelingen het recht

i) Griaousche. 2) Toeschreef.
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des Borgerschaps vveygherden , Calvin selfs,

als hy aen d' over sy van de Rhosne ghe-

predickt had , in 't vvcderkeeren sloegen en

bespotten, ja syn Medebroeder Raymiiiui

,

willende des nachts bygeval over de brugh

van de Rhosne gaen , by nae , vermits sy

de valbrugh heymelick wech ghenomen had-

den , deden in de rivier , die'er onder heen

liep, neerstorten. In de Kerck oock maeck-

tense een grooten oproer, om dat een Die-

nacr weygherde een kindt te doopen met

den naem van Balthazar , dewijl'er een ge-

schreve Wet was die dat om sekere oorsaeck

wel duydelick verbood'. Doch tegen al dese

rampen en had Calvin niets als een besten-

dige en onverwinnclicke lijdtsaemheydt. Maer
in die selve tijdt quam'er noch een nieuw'

quaedt de Kercke van Geneven bespringhen.

Dit veroorsaeekt eenen Jeroen Bolscc , een

Carmeliter Monick van Parijs , die voor

eenige jaren de cap op den tuyn ghehang-

hen had, en ten lesten, zijnde van de Her-

togin von Ferrare, die hy leelick bedroghen

had, verstooten, als medecijnmeester te Ge-

neven ghekomen was : doch als hy daer by
de geleerde Medecijn-meesters in geenen

aensien was , soo had hy , om te toonen

dat hy een Godtgeleerde was , onder som-
mige huysgesinnen en daer nae oock in de

gantsche vergaderingh eenige valsche dwa-

lingen en ongerijmde beuselingen van de

Predestinatie beginnen te stroyen. Calvin

dan wederleyd' hem in 't eerst met een

sachte berispingh , ontbood' hem by sich

,

en socht hem beter t'onderrichten. Doch
hy , of door een Monnicks eergierigheydt

opgheblasen , of door die oproerighe aen-

ghehitst, was soo stout, dat hy in de volle

Joan. 8. vergaderingh , als die plaets van Jolianncs

47. uytgeleyd' wierd', Die uyt Godt is, hoort

het ]Voordt Godis, enz. Met een oproerige

hooghmoedt en lastering' tegen de suyvere

Leer, den Vrijen-wil en voorgesiene wer-

cken , tot schennis van 't besluyt der eeuwi-

ger Verkiesingh, dorst verdedighen; En dat

soo veel te stouter , om dat hy meynde dat

Calvin, die doen by geval op sijn gewoon-
licke plaets niet en sat, daer niet teghen-

woordigh en was. Oock en was hy' er in

't begin niet ; maer soo haest als Bolsee

begon te spreken , op de nagangh komende
had hem achter eenigh volck verborghen.

De monick dan ghe-eyndight hebbende,
quam Calvin onverwacht tevoorschijn, en
toonden op staende voet, sonder eenigh

voor-bedencken , wat man dat hy was : de-

wijl hy hem met soo veel getuygenissen

uyt Godts Woordt, sententien uyt Augustijn,

en krachtighe argumenten overtuyghde , dat

een yeder , behalven hy selfs , om den Mon-
ick beschaemt was. Daer was in de ver-

gaderingh een Schout teghcnwoordigh. Dese,

de vergaderingh gescheyden zijnde , nam hem
in hechtenis. Sulcks dat hy, nae veel dis-

puterens en ondersocckens , ten letsten als

een oproermaker en vuylen Pelagiaen, uyt

de stadt gebannen wierd'. Midlerwijl wierd'

van de Dienaers van Geneven^ de rechte

Leer van de Predestinatie bevestight en na-

derhandt door een openbaer gheschrift van

Calvin geapprobcert; Hebbende de duyvel

door dese on-eenigheden dat alleen te weghe
ghebracht, dat dit hooft-stuck der Christe-

licker Religie, dat eerst gantsch duyster

was, aen een yeder klaer en doorluchtigh

geworden zy.

Maer in 't volgende jaer is meer gebleken, ISS^-

hoe grooten vlam die godtloose ontsteken

had. Soo dat men niet segghen en kan

,

hoe groote twisten datter in de stadt en op

andere plaetsen , niet anders dan of de duy-

vel de trompet gheblasen had , stracks ghere-

sen zijn. Want hoewel de Herders der
[
voor- (p. 10.)

naemste Kercken wel met malkander over

een quanien , soo waren'er evenwel in de

heerschappij van Bern die Calvin lasterden,

als of hij Godt tot een Autheur der sonde

stelde. Te Basel oock was dien goeden en

simpele Castellio , dewelcke, hoewel onder

den duym , evenwel klaer ghenoegh de Pe-

laginianistery verdedighde. Dese dinghen

prickelden Calvin seer, en daerom noch

te heftigher, om dat de kracht der dwa-

linghe doen somwijl soo sterck was , dat

selfs door publijcke authoriteyt de Waer-
heydt scheen den mont gestopt te wesen.

Oock en duerde dese twist geen weynigh

jaren ; want desen goeden Heremijt Castellio

tarte Calvin om met hem in geschil te tre-

den ; doch de waerheydt bleef evenwel mees-

ter, en Calvin schriften, dat wonder is,

wierden selfs door de toe-stemmingen van

sijne tegen-partijders , als Godtsalige en

rechtsinnige erkent. Evenwel quam Castellio

naderhandt noch tot berouw, soo dat hy
betuyghde , dat hy geenen vrede iu sijn Ge-

wisse en soude hebben , voordat Calvin met
hem versoent was, dewelcke oock in gheen

ghebreke en bleef, maer vertroosten hem
soetelick , en versterckten hem tot den laet-

sten snick sijns levens.

Maar het volghende jaer was soo oproe- 1553.
righ en ellendigh , dat niet alleen de Kerck,

maer oock de Republijck in't uyterste ghe-

vaer quam. Aenghesien die oude War-gees-

ten soo verr' quamen datse sommighe uyt

den Raedt stieten , de oude wetten vernie-

tighden , en de uytheemsche bannelinghen
,

daerse seyden datse voor vreesden , alle haer

wapenen behalven zijd-geweer ontnamen

,

soo datter niets en scheen overigh te zijn,

dan datse alles 't onderst' boven zouden wer-

I) Eenvoudigeu.
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pen. Oock gaf de duyvel doen nog een

ander spoor tot oproer. Want dat oude wan-
schepsel, uit alle gruwelicke en monstreuse
ketterijen samen-ghesmolten

,
Middel Servet,

had onder den nam \iz.Vl Middelde Villeiieuve,

sijne Godts-lasteringen aldaer beginnen te

stroyen en te Vienne in Savoyen een groot

Boeck vol vun lasteringen uytghegeven. Hier
om wierdt hy te Vienne in hechtenis geno-
men; doch als hy met list daer uyt ge-

raeckt was, soo quam hy door seker nood-
lot gedreven zijnde te Geneven, alwaer hy
door aenradingh van Calvin, die hem wel
kende, in de ghevanckenis ghesmetcn wierd'.

't Welck , nae vele schermutselinghen, soo uyt
liep, dat hy ten lesten van sijne ydele stoudt-

moedigheydt verraden, van godtloosheydt
en on-eyndighe Godts-lasteringen overtuyght,

en van al de Switsersche Kercken , verwe-
sen zijnde, op den seven en twintighsten

van Wijn-mant, sonder eenigh teecken van
berouw', levendigh verbrand' wierd'. Terwijl

dese dingen in de saeck van Servet ver-

richt wierden ; soo quam'er een seker mensch
van wonderlicke onbeschaemtheydt , Berte-

ler ghenaemt, in den Raedt; begeerende,

aangesien hem de Kerckenraedt om eenighe

boose feyten , de Tafel des Heeren ontseydt

had, datmen hem uyt last van den Raedt
[van dese censure] ontslaen soude: 't Welck
indien 't geschiede , soo en hadmen niet te

twijffelen , of stracks sou de Kerckelicke Dis-

ciplijn en alles onder de voet leggen. Der-

halven kanten'er Calvin seer leghen , en

toonde dat de Overheydt een Voorstander
en gheen verderver der Heylige Wetten be-

hoorde te wesen. Doch evenwel hield' het

roepen der quaedtwilligen de overhandt, soo

datter besloten wiert, dat het uyterste von-

nis van den Ban den Raedt toequam , om , die

't hun goed docht, t'ontslaen. Volghens
welcke sententie Berteler van den Raedt,
die doen luttel op die saeck acht sloegh,

eenen Brief van absolutie, die met des Re-
publijcks zegel bevestight was, bequam.
Sulcks dat Petrin met de sijne seer hoop-
ten , dat het ander haest volgen soude

:

namentlick , dat hy Calvin , ten waer hy
't bevel des Raedts naquam, door oproer

onder-drucken soude ; of, soo hy 't naquam,
dat hy dan lichtelick al 't ghesagh des

Kercken-raedts, en navolgens, den toom
van hare dertelheyt , verbreken soude. Maer
Calvin , twee dagen slechs voor het Avond-
mael hier af gewaerschout , seyde onder
sijn predicatie met een verheven stem

:

Maer iele, Chrysosthomus nazwlgendc , sal

vty liever laten doodcn , dan dat dese inij)ie

handt het Heylighe des Heeren, aen dever-
wesene verachters van sijnen Naem , toereij-

cken sonde. Dit woordt had sulcken kracht

selfs by d'alleronghebondenste, dat Petrin

Aetor. 20

31-

terstont aen Berteler beval , dat hy aen de
Tafel des Heeren niet en soude komen , en
dat het Nachtmael niet sonder eenighe schrick,

als of de Godheydt i) selfs tegcnwoor-
digh had gheweest, met een wonderlick stil-

swijghcn onder houden wierdt. Calvin nae
den middagh die voortreffelicke plaets in de
Handelinglicn der Apostelen tracteerende

,

in welcke Panlus de Kerck van Epheseu
adieu seijdt, betuygende dat hy die niet en
was, dewelcke leerde teglien de Overheyt
op te staen , en de Vergaderingh met veel

woorden vermanende , datse in die I^eere

,

diese gehoort hadden , souden volharden

,

eyndelick als of hy de laetste Predicatie

te Geneven soude doen, seyde hy; Nade-
inacl het alsoo ghelegen is, laet het my oock
gheoorloft sijn Broeders by n-lieden dese

woorden des Apostels te gliebruyeken , lek
bevele u-lieden Gode ende het Woordt sijner

Genade. Welcke woorden de schelmachti-

ghe , seer verslaghen , en de goede met te

meerder yver tot haer schuldighen plicht

hebben aenghemaent. Het zy my nu ghe-
oorloft hier van Servet tQ ghetuyghen, 't gheen
de Oude Vaders van die twee monsters

,

Pauliis Saniozatemis en Arriiis Alexan-
drinus gheschreven hebben ; dat namentlick

uyt haer eerst opgheresen sijn die vlammen,
daer door naderhandt alle de Kercken
der Christen-werelt aen brandt gheraeckt
zijn. Want noch nauwelicks en begon de
asse van dien rampsalighen te smeulen, als

men over het straften der ketteren begon
klachtigh te vallen ; sommige meynende
datmense wel inteugelen, maer met recht

aen den lijve niet strafïen en mocht ; andere

oordeelende, even als ofmen uyt Godts
Woordt van de kettery niet blijcks ghenoegh
hebben en kon, en datmen nae de wijse derAca-
demici van alle de hooft-stucken der Religie

van beyde ghevoelen mocht, dat men 't Godts-

oordeel alleen behoorden op te gheven. Dit

gevoelen verdedighden oock vele Vrome , uit

vreese, namentlick, soo sy anders gevoelden,

I

datse de wreetheyt der tyrannen tegen de (p- ii-)

Vrome souden schijnen t' ontsteken : de

voornaemste autheuren van dese opinie wa-
ren Sebastiaen Castellio en Lceliiis Socinus

doch hy stondtse heymelicker voor als dese,

als dewelcke de genoegh doorluchtige au-

thoriteyt des Goddelicken Woorts socht om
verr' te werpen , en oock in sijne aenteecke-

ninghen op den eersten Brief tot die van
Corinthen wel duydelick geschreven had

,

om ons van 't geschreven woort, als on-

volniaeckt zijnde, af te trecken , dat /'««/;/5

een sekere meer volmaeckte en verholener

Theologie, als die hy in gheschrifte over-

ghelevert had, aen sijne ick en weetniet

I) Goddelickheydt.
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1554. wat voor Discipelen gheleert had. Derhalven,

als Calvin een overvloedighe wederleggingh

van Scrvcts dwalingen uytgegeven , en re-

denen daer by gevoeght had , waeroni en

hoe verr' het de Overheyt , na wettige kunt-

schap van saken , toestondt de ketters te

straffen , soo schreven'er dese tegen ; mis-

bruyckende daer toe de schriften van Godt-

salige Mannnn. Hier op heb ick selfs nader-

handt geantwoort, om Calvin die toen sijne

Vytlcggingcn op Genesis schreef, van die

moeyte t'ontlasten. Doch de oproerighe gin-

ghen al voort om alles te veranderen. Want
sy quamen soo verr', datse 't Woordt Godts

in vuyle liedekens veranderden , de vreem-

delinghen die haer 's avonts ontmoeten sloe-

gen en haer somwijl oock beroofden. Oock
gebruicktense heymelick den raet van Bolsee,

Castellio, en van sommighe andere , dewelcke

quansuys seer yverden voor de waerheydt.

In die tijdt pranghde Calvin oock de sorge

der vluchtelingen uyt Engelant , van dewelcke

sommige te Wesel ; sommige te Embden

,

andere te Franckfort gevlucht waren , en die

alle by hem om raedt quamen. Oock wiert

hy niet minder benauwt door de stoutigheyt

van sommige Leeraers der Fransche Ge-

meynte die hy te Sraasburgh geplant had.

Voorts, hoe seer hy in dit jaer voor ver-

scheyde Kercken gearbeydt heeft
,
getuygen

al sijne Brieven , daer door hy vele Grooten

om het Euangelium aen te nemen opgeweckt,

en vele Broederen die in uyterste gevaer

waren versterckt heeft.

1555. Doch in 't volgende jaer is door een won-
derlicke weldadigheydt Godes de Republijck

en Kerck van Geneven tot rust gekomen
;

zijnde de oproerighe en wederspannelingen,
of door haer eyghen toedoen om hals ghe-

komen , of aen den lijve gestraft , of uyt de
stadt gheweken ; Hier quam noch bij de
antwoorde der vier Switsersche steden, die

men haer gevoelen over de Kerckelicke dis-

ciplijn van Geneven afghevraeght had : alsoo

dat al de oude wetten der Kerckelicke Po-

lity , teghen de verwachtingh der oproerighen,

met alghemeyne stemmen der Borgheren
wederom vast ghesteldt wierden. Ondertus-

schen had Calvin noch al veel bekommer^
nissen, soo over d'oprechtingh der Poolsche

Kercken met bewilligingh des Konincks , als

over die woedende buy die in Enghelandt
opgeresen was , en over het troosten en

verstercken van sijne Broeders in Vranckrijk

en insonderheyt van die vijf kloeckmoedige
Martelaren die te Camerick soo wreedelick

verbrandt wierden. Maer binnens huys begon
de asse van Servet al weer op te bobbelen :

zijnde een seker vermaert Rechtsgeleerde

,

Mathys Gribalde ghenaemt , Heer van Far-

ges , een Dorp b}' Geneven , zijne lasteringen

toegedaen : doch , uit de Schole van Tubin-

gen verdreven , ca te Bern ghevangen zijnde,

stierf naderhandt aen de Pest. Daer en boven
waren'er eenighe Leeraers , dewelcke , op
het aanhitsen van Bolscc , en op datse haer
selven door 't berispen van soo grooten Man
vermaert maken souden , Calvin lasterden

als of hy Godt tot een Autheur stelde van
de sonde. Doch dese saeck wiert voor die

van Bern , op de begeerte van Calvin , be-

slecht, en Sebastiaen en Bolscc gebannen.
In 't volgende Jaer wiert Calvin onvoor- 1556.

siens in de Kerck van een derden-daeghse
koorts overvallen , soo dat de gheruchten
over al liepen dat hy doodt was , welcke
gheruchten den Pausghesinden soo aenge-
naem waren , datse te Noyon in sijn Vader-
landt over sijn doodt [feest] vierden, en hare af-

goden danck-offerden. Maer de smekingen
der Vromen , hielden d'overhandt : en 't was
soo verr' van daer dat hy van die sieckte

ghesturven soude zijn, dat hy in teghen-deel

met nieuwe krachten versien , een verre reyse

aengingh nae Franckfort , om d'on-eenighe-

den , die daer in de Fransche Kerck geresen

waren, by te leggen. Weder-gekeert zijnde, 1557.
gaf hy in 't licht sijne seer gheleerde Vyt-

Icgginghen over al de Psalmen. Oock we-
derleyd' hy, te ghelijck met my, de laste-

ringhen van Castellio teghen Godts eeuwighe
Predestinatie. Doch insonderheydt pijnigh-

den Calvin doen seer die woedende vervol-

gingh der geloovigen, te Parijs ontstaen

,

zijnde hare vergaderingh in de Jacobijner-

straet, daerse om 't Nachtmael des Heeren
te houden samen gekomen waren , onder-

schept. De rest van haer door de duyster-

heydt van de nacht ontsnapt zijnde, wier-

dender ontrent achtien gevanghen , en met
vele lasteringhen en schelt-woorden teghen

den dagh in de ghevanghenisse gheworpen,
niet teghenstaende datter onder haer eenighe

voortreffelicke edele Vrouwen ghevonden wier-

den. Niet alleen de Hovelingen , maer oock
de gelegentheydt der tijden selve vermeer-

derde des Koninghs toorn. Want dese din-

gen quamen over ten tijde als die vermaerde
Slagh by Sant Ouentin geschiede , en dat de

Vrome des nachts by een ghekomen waren,

't welck haer by daegh geensins gheoorlooft

was. Derhalven zijn die oude en veretterde

lasteringhen, op de Christenen van oudts

ghesmeet, nu wederom door een sekeren

Deinoeliaris Sorbonicus opghehaelt, als of

de oorsaeck van alle swarigheydt, alleenlick

den Christenen moeste werden toegheschre-

ven. Maer dese buy is eensdeels door ont-

deckingh der lasteringhen van de Sorbonne,
eensdeels door tusschen-spreken der Duyt-
sche Vorsten , die Calvin met groote snel-

ligheyt bezorghde, eenighsins gestilt.

In dit volgende jaer wierd' er een verbondt ISS*^-

gemaeckt tusschen de Genevoisen en die van
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Bern. Maer dit gheluck wierdt van alle kan-

ten van vele thegenspoeden vergeselschapt.

(p. 12.) Want buyten
|
wiesschen de vervolginghen

in Vranckrijck , en binnen rees' uyt de assen

van Servet, door toedoen van eenen Valeii-

tijl Gcntil , die vuyle kettery van een Drie-

wesentheyt in de Godtheydt. Weshalven
om die quaden voor te komen , sondtmen
aen de Duytsche Vorsten met Brieven van
Calvin om bystandt en tusschenkomst i) in

dese weder-weerdigheden der Kercken. Doch
hoe 't met Gcntil ghegaen is, sal ick kor-

telick verhalen. Dese , met een scherpsinni-

ghe maer arghlistighe en Sophistische geest

begaeft , had , een vveynigh tijdts nae 't straf-

fen van Servet , sijn Boeck in de handt ghe-

kreghen , als oock de wederleggingh van
Calvin; waer uyt hy lichtelick speurde, dat
noch sijne spoocksels en trecken daer hy

de kettery van Samozatcmcs mee gheverwt
had , noch de vermengingh der persoonen

met het wesen, van Sabcllins inghevoert

,

noch de Godtheydt Christi
,
ghelijckse dien

godtloosen Arrius gesmeet had, met Godts
Woordt over een quamen. Maer als hy weer
bemerckte dat, het gheen in de Schriftuer

gheseydt word' van een Goddelicke wesen
,

en drie onderscheyde selfstandigheden , met
ons verstandt gantschelick niet over een en

quam , soo ded' hy 't gheen sulcke geesten

ghewoon zijn, dat is, hy en onderwierp sich

d'alwijsheydt Godes niet , maer beelde sich

in datgene 2) alleen waer te zijn, 't welck

met het menschelick vernuft over een quam.
Derhalven begon hy opentlick, gelijck drie

Persoonen , alsoo oock drie wesens , dat is

,

drie Goden, drie die Almachtigh , die Eeu-
wigh, en die On-eyndigh souden sijn, te

erkennen; en alsoo niet alleen Godts hey-

ligh Woordt, maer oock d'authoriteyt selfs

van 't Synode van Nyceen , en van alle

Oude Schrijvers , als Iguatins, Tertullianns,

Ircncens en Lactantins , met een groote on-

beschaemtheydt onder de voet te treden.

Want alle andere rechtsinnighe Schrijvers die

't Synode van Nyce en ghevolght zijn, ver-

wierp hy niet alleen , maar scholt haer oock

voor godtloose. Dese dingen wierden in 't

begin onder weynige in 't heymelick ghe-

handelt, van dewelcke de voornaemste wa-
ren Paulns Alciaius een Mylaans Krijghs-

man en Joris Blandrata een Medicijnmees-

ter: doch ten laetsten wierdt de saecke aen
den Italiaenschen Kercken-raedt bekent ghe-

maeckt, alwaer de saeck voor de Raedts-
heeren , Dienaren en Ouderlingen soo wierdt

afghehandelt , dat al de Italianen het recht-

sinnige gheloof onder-teeckenden. Gentil

dan wederom door sijnen ouden geest ghe-

dreven , stroeyde weer op nieuw sijn oude

I) Tusschen-sprekingh. 2) ]la(.

lastcringhen , waer op hy gevanghen en ghe-

hoort wiert. Ten laetsten gelijck als over-

wonnen zijnde , soo veynsden hy een be-

rouw, waaraan niemand geloof sloeg, i) Wat
sal ick meer segghen , hy wierdt dadelick

los gelaten op sijnen eedt dat hy de stadt

niet en soude uytgaen, hoewel hy stracks

sijnen eedt brekende tot Matthijs Grybalde

in Savoyen overliep : alwaer hy een wijl

tijdts blyvende, en aldaer een Boeck teghen

Athanasius en Calvimis schrijvende, soo

trock hy ten lesten nae Lyons , alwaer hy
't selve Boeck liet drucken, doch naderhandt

aldaer van de Papisten ghevanghen zijnden,

wierdt hy op sijn segghen , dat hy teghen

Calvin geschreven had , los gelaten. Van
daer trock hy na Moravien by Blandrata
en A Iciatics : doch als hy met haer niet en

konde over-een-komen , soo trock hij weder-

om nae Savoyen by Grybalde : alwaer hy
stracks bekent zijnde, en door een recht-

veerdigh oordeel Godts nae Bern ghebracht

zijnde om sijn saeck te verdedighen, soo

wierdt hy ten lesten, nae datmen alles om
hem op den rechten wegh te brenghen, te

vergeefs aenghewendt had, van openbare

godtloosheyt en eedt-brekingh overtuyght

aen den lijve gestraft. Maer het eynde van
dit jaer bracht ons het begin aen van een

grooter droeffenis , zijnde Calvin in Wijn-

maendt van de viérden-daeghsche koorts

overvallen, van welcke sieckte wy naderhant

bevonden hebben waer te zijn , 't gen'er de

Ghenees-Meesters af segghen , datse den

Ouden Lieden doodelick is. Want hoewel'er

Calvin maer acht maenden aenghegaen heeft,

soo heeftse nochtans sijn magher en dorre

lichaem soo uyt-gemerghelt , dat hy nae die

tijdt noyt weer ghesondt gheworden is. Mid-

lerwijl , hoewel hy van predicken en lesen

ophiel , soo was hy evenwel noch altijdt

besigh met dagh en nacht Brieven te schrij-

ven , seggende , Dat hem niets verdrietiger

en viel als ledigh te zijn : latende oock voor

de laetste reys zijn Cliristelicke Onderivij-

singhc , soo in 't Latijn als in 't Frans, en

oock sijne Vytlegginghen op Jesaias, op
nieuws in 't licht gaen.

In het volgende jaer maeckten de twee 1559.
Allermachtighste Koningen met malkanderen

vrede , 't welck misschien den ondergangh
van de stadt Geneven soude geweest zijn

,

ten waer de aenslagen der Paus-gesinden,

die de eenvoudigheyt van Koningh Hcndrick
misbruickten , door Godts beschick ghestuit 2)

waren gheweest. Want het is seker, dat Ko-
ningh Hendrick, hebbende seer strenghe

Placcaten uyt laten gaen, en daerom eenighe

Raedtsheeren , die oordeelden datmen wat

sachter in de saeck der Religie hoorden te

I) ongelooOick. 2) Ghestut.
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gaen , in de ghevanckenis geworpen ,
dac r

alleen op toeley , om Savoyen weer aen sij-

nen Vorst te herstellen en Geneven t'eenen-

mael te grondt te werpen : Geneven onder-

tusschen daer tegen arbeydende , Calvin

,

hoewel swack, sijne Broeders en vervolghde

Kercken versterckende , en Godt met ghe-

duyrighe ghebeden om hulp smekende. En
niet te vergheefs. Want siet , in het midden

van dien schrik die van alle kanten op haer

aen drongh
,
gebeurden 't dat de Koningh

selfs op die Feest, waer mee hy sijnen Vrede

bevestighde, in een Tournoy-spel doodelick

ghewond wierdt, en dat door de handt van

die ghene, die de Koningh als Capiteyn van

sijne Lijf-garde, een weynigh te voren belast

had , die Raedts-heeren in hechtenis te

nemen.

I 560. 't Volgende jaer wierdt Calvin van sommighe
beschuldight, als of hy eenighe tegen Francoys

den tweeden, erfghenaem van sijn Vaderlick

Rijck, opghehitst had: daer ick seker weet

dat Calvin zelfs noyt gheweten heeft wat van
die sake was. In het selfde jaer wasser eenen

sekeren Stankanis van Alantna , die staen-

de hielt, dat Christus een i) Middelaer was

(p. 13.) alleen alleenlick nae den
|

vleesche; alle

die gene van Arrianistery beschuldigende

,

die seggen dat hy oock Middelaer is

nae de Godtheyt; even als ofse den Soon
minder maeckten als den Vader. Dese

t lasteringh PJdlippiLS , Martyr , en Cal-

vin^ op het versoeck van de Polen, weder-

leydt hebbende; en Calvin met eenen be-

merckende , 't gheen oock stracks gebeurde
,

dat vele on-ervarene, terwijlse Stankartts

trachten te wederlegghen , in de dwalingh

souden vallen van die gene die segghen

datter drie Wesens zijn in de Godtheyt,

vermaende wel ernstelick, datse haer van

Blandrata en andere diergelijcke wachtende,

aldus souden zeggen : Dat Christus Midde-

laer is na beyde de natuyren, alsoo datse

ondertusschen de Godtheydt niet en souden

veelvoudigen ; maer dit geschiede te ver-

geefs , ten aensien van die gene die verloren

moesten gaen. In die tijdt sonden de Wal-
densen van Bohemen oock twee Broeders

aen Calvin om hem van eenighe Religions-

saken te bevragen ; die hy oock beleefdelick

voldeed', haer vermanende, datse haer met
de andere Kercken souden vervoeghen. Op
die selve tijdt, alsser nae de doodt van Ko-
ningin Maria, vele Franssen, op de byson-

dere Godtsvrucht en beleeftheyt van de Aller-

doorluchtighste Koningin Elisabcth steunende,

in Engelandt ghevlucht waren , en datse

met toestemming van den Bisschop van
Londen versochten , datter jemandt van
Geneven zoude gesonden worden , om aldaer

i) Geen Middelaer en was nis alleen.

een Fransche Kerck te stichten , soo wierdt

Galasius derwaerts gesonden.

In het volgende Jaer wederleyd' Calvin 1561.

de lasteringhen van Valcntin Gcntil , die

hy te Lyons tegen 't Symbolum van Atlia-

nasins uytgegeven had. Oock gaf hy doen
uyt sijne Lessen over Daniel aen de Fran-

sche Kercken toe-ge-eygent. Maer in 't vol-

gende Jaer wiert door een Konincklick bevel 1562.

aen de Fransche Kercken , niet alleen Vrede,

maer oock Vryheydt op sekere voorwaerden

vergunt. Doch als den Hartogh van Guisc

eenen Borgerlicken Oorlogh aanghericht i)

had, door welcken Oorlogh het elendige

Vrankrijck nu twaelf jaren langh is onder-

druckt geweest; soo quelden en bedroefden

dese dingen Calvin soo seer, dat hy, sijne

sieckte oock dagelicks aenwackerende , sich

doen geheelick tot een beter leven hierna-

maels 2) begon te spoedighen. Hoewel hy
evenwel noch niet op en hiel van een yeder

te vertroosten en te vermanen, jae te pre-

dicken en in de Hooge-School te Icsen

;

sendende oock in het selve jaer een voor-

treffelicke Geloofs-Bclijdenis aen de Staten

des Franckfoortschen Rijcks, die doen uyt

naem van den Vorst van Condé en alle

Godtsaligen, die men onrechtveerdighlick den
oorlogh aengedaen, en oock by de Hoogh-
duytschen vaft valsche dwalinghen t'onrecht

beschuldight had, vergadert waren. En t' on-

recht sal my niet verdrieten hieryets ghedenck-

weerdighs te verhalen. Calvin lagh op den

negentienden van Winter-maent , zijnde Sa-

terdaghs , sieck te bedd' aen de Gicht , en

de Noordewindt had den gantschen dagh
aen een sterck ghewaeyt. Calvin dan in

het aenhooren van vele seyde; Voorwaer

ick en zveet niet ivat dat bednyd', my docht

dat ick van desen nacht Jioordc een grootc

inenightc van oorloghs-trovimclen seer sterck

slaende, en ick en kon my niet anders in-

beelden of het was soo; Ey ! laet ons dan

bidden , want daer zvert bnyten twijffel yets

groots gedaen. En op desen selfden dagh
geschiede die heftighe slagh by de Druyden;

waer van men eenige dagen daer nae te

Geneven de tijdingh kreegh. j^g
In 't volgende Jaer verswaerden sijne sieck-

ten soo heftigh , dat het ongeloovelick zy

dat in soo swacken lichaem, door soo vele

moeyten uytgeput , en door soo sware sieck-

ten gekrenckt, sulcken kloeckmoedigen en

genereusen gemoet noch langer heeft kon-

nen huysvesten. Ja indien hy somwijl ('t welck

hy by na noyt als tegen sijn danck en dee')

van sijn publyke ampten af hielt , soo was
hy ondertusschen t'huys allijdt besigh ; waer

van getu}gen zijn die twee seer ernstighe

l) Gherockent. 2) Sich doen geheelicl; tot een beter

leven begon te spoediphen.
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vermaningen acn de Polen , tegen die Godts-

lasterige vyanden der Heyliger Drievuldig-

heyt: daer na oock dat hy den Broederen

die uyt de Synode van Lyons aen hem ge-

sonden waren, soo mondelick als by ghe-

schrift, overvloedelick antwoorde, dat hy

Coimnentaricn over de vijfBoeeken Mosis in

't Latijn uvt gaf, dat hy deselve uyt het Latijn

in 't Frans oversette , en ten lesten dat hy

een Vytleggingh over 't Boeck Josua, 't welck

sijn leste werck gheweest is , begon, en daer

na noch al stervende voltrok.

1564. Maar het volghende Jaer was hem wel

een begin van sijn eeuwighduyrende ghe-

lucksaligheydt , ons van een over groote

rechtveerdighe droeffenis. Want op den ses-

ten van Sprockelmaent , dewijl de ambor-

stigheydt sijn stem verhinderde, deed' hy

sijn leste Predicatie : en nae die tijdt, uyt-

genomen dat hy somwijl in de Vergaderingh

gedragen wiert , 't welck op den lesten van

Lente-maent de leste reys geschiede, had

hy weynig woorden meer, en hield' oock

op van eenigsins meer te leeren. Oock wa-

ren syne sieckten velerley. Want behalven

dat hy swack, mager, en uytgeteert van

lichaam was, soo waeckten hy by nae al

slapende , en bracht een groot deel des jaers

door met predicken , leeren en dicteeren.

Tien jaer langh had hy hem bykans van

's middags t'eten onthouden , soo dat hy

gantsch gheen spijs buyten de ghesette uyr

des avondtmaels en nuttighde; soo dattet

wonder is dat hy de teeringh noch soo langh

heeft konnen ontgaen. Maer naderhandt

wierdt hy allenskens door het water, den

bloedt-loop , de gicht , 't koliek , en de steen

,

die hy andersins noyt als eenighe daghen

voor sijn doodt ghewaer gheworden was,

dapper gernaltert. Doch hoewel hy door soo

veel sieckten ghequelt wierd', evenwel en

hoorde men hem niet een woordeken uyten,

dat een kloeckmoedigh of Christcn-mensch

onbetamelick was: alleen sijne oogen ten

Hemel slaende , seyd' hy somwijl : Hoc langhc

Heere? Want dat had hy oock ghesont

zijnde dikwils in de mondt, sprekende van

d'elendigheden sijner Broederen daer hy

hem dagh en nacht seer in quelde. En
als wy hem vermaenden , dat hy ten

(p. 14.) minsten sieck
|
zijnde van schrijven ophou-

den soude, soo antwoorden hy. Wat? Wiltge

dan dat ick ledigh zijnde van den Heere

betrapt worde? Als wij nu, gelijck wy dick-

wils gewoon waren, op den tienden van

Lente-maent by hem gekomen waren, so

vonden wy hem gekleedt, en aen sijn ta-

felken daer hy gewendt was aen te schrij-

ven ofte peynsen, sittende; van waer hy

ons siende, nae dat hy een weynigh tijdts

met sijn hooft op sijne eene handt, ghelijck

hy mediteerende ghewendt was, leunende.

stil geswegen had, soo brack hy ten ket-

sten, meteen lacchend en minnelick wesen,

uyt in dese woorden: Allerliefste Broeders,

ick danck 11 herteliek voor nivc sorgJte die

ghy voor my draeght , en ick Jioop dat ick

binnen vijftien daghen (want op dien dagh
quamense nae ghewoonte by malkanderen
om op de Zeden en Manieren des volcks

acht te nemen) voor de laetste mael in uwe
Vergaderingh verschijnen zal: zvant ick meijn
dat de Heere dan openbaren sal ivat hy van
iny besloten heeft, en dat hy my tot hem
nemen sal. Hy verscheen dan ghelijck hy
ghewoon was op den drie-en-twintighsten

des selven Maents , en deselve Vergaderinghe
vreedsamelick ghe-eyndight zijnde , soo seyde

hy dat hy ghevoelde dat Godt hem eenigh

uytstel ghegeven hadde. 's Anderdaeghs
ghevoelden hy hem qualicker, vermoeyt
zijnde door den arbeydt van den vorighen

dagh: maer den seven-en-twintighsten aen
de poorten van 't Stadt-huys ghebracht
zijnde, soo klom hy, van twee verghesel-

schapt, sells noch tot op de Raedt-kamer,
alwaer hy den Raedt eencn nieuwen Rector
der Schole voorghesteldt hebbende , bedanck-
ten hy'se met blooten hoofde voor de wel-

daden die sy hem bewesen hadden , en met
namen datse in dese sijne laetste siecktc

sulcken sorghe voor hem ghedraghen had-
den; Want, seyde hy, ick ghevoel dat ick

voor de laetste reys op dese plaets ghcko-
mcn ben : Welcke woorden hy naeuwelicks

uytghesproken hebbende , soo seyde hy'se al

suchtende en schreyende adieu. Op den
tweeden dagh van Gras-maent zijnde Paes-

schen , liet hy hem op een stoeltje in de
Kerck brengen en ontvingh het Nachtmael
des Heeren uyt mijn handt , en songh , hoe-
wel met een bevende stem , den Lofsangh
met sulcken wesen, datter gheen kleyne
teeckenen van vrolickheyt in het aenschijn

des stervenden uj-tbloncken, Op den vijf-en-

twintighsten van Gras-maent maeckte hy
met dese selve woorden sijnen Uytersten

Wille

:

UYTERSTEN WILLE VAN
JANCALYIK

IN
den Naem des Heeren, Amen. In het

Jaer duysent vijf hondert drie-en-tsestigh,

den vijf-en-twintighsten van Gras-maent.
Ick Pieter Chenalat , Borgher en Notaris

van Geneven , tuj-gh en beken , dat ick van
den Eerweerdighen man Jan Calvin, Die-

naer Christi in dese Kerck van Geneven

,

ontboden ben ; dewelcke , swack van lichaem
maer sterck van geest , my seyde dat hy in

den sin had sijnen Uytersten Wille te ma-
ken : en vcrsocht op my dat ick het , soo
als hy 't mj' dicteerde , zoude schrijven

;
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(P. I5-)

't welck ick bctuyge stracks gcdaen , en van
woort tot woort, soo als hy 't my dicteerde,

geschreven te hebben ; nochte yets tot sijne

woorden toegedaen ofte dacr van afgetroc-

ken , maer dit Formulier , 't welck hy my
voorschreef, gevolght te hebben.

IN den Naem des Heeren , Amen. Ick ƒ««
Calvin Dienaer der Kercke van Geneven

,

door vele sieckten verswackt , soo dat ick

my lichtelick inbedde, dat Godt voorghe-

nomen heeft my eerstdaeghs uyt de werelt

te halen , soo heb ick besloten mijnen Uy-
tersten Wille by geschrifte na te laten, in

maniere als volght : Eerst voor al soo danck
ick Godt, dat hy sich mijner, die hy ge-

schapen en in dese werelt gestelt heeft , er-

barmende, my niet alleen uyt de diepe

duysternissen der afgodery daer ick verdronc-

ken i) lagh , uytghetrocken , tot het licht

sijnes Euangeliums ghebracht, de Leere der

saligheydt, diens ick onweerdigh was, deel-

achtigh gkemaeckt, en met deselve welda-

digheydt alle mijne sonden en ghebreken

,

daerom ick nochtans verdient had van hem
verstooten te werden, langhmoedighlick ver-

dragen heeft ; maer oock noch daer en bo-

ven sulcken goedertierentheydt t'mywaerts

getoont heeft, dat hy my weerdigh ghekent
heeft mijne hulpe in het predicken sijns Eu-
angeliums te ghebruycken : soo betuygh ick

oock dat ick voorghenomen heb het overighe

mijns levens in het selve en Godtsdienst,

dien hy my in sijn Euangelium over-gelevert

heeft , door te brengen : noch oock dat ick

eenigh ander toevlucht mijner saligheydt

heb , dan alleen sijne genadige aenneminge,
daer mijne saligheydt alleen op steunt: en

dat ick van gantscher herten die barmher-

tigheydt omhelse, die hy om C H R I S T 1 wille

t'mywaerts getoont heeft: vergeldende mijne

misdaden met de verdiensten sijnes doodts

en lijdens, op dat alsoo voof alle myne
misdaden voldaen en hare geheugenis uyt-

gewist mochte werden. Betu}-ge oock daer

en boven dat ick hem ootmoedigh smcecke
dat hy my door het bloedt van dien groo-

ten Verlosser , voor de sonden des mensche-
licken geslachts uytgestort , alsoo ghelieve

te wasschen en te reynigen , dat ick voor

sijne vyerschaer bestaen moge onder het

beeldt van den selven Verlosser. Oock be-

tuygh ick dat ick nae de mate der genade
en weldadighejdt Godes t'mijwaerts,

|
mijn

uyterste best ghedaen heb , om soo in mijne

Predicatien , als in mijne Schriften sijn Woort
suyverlick u)'t te leggen. Oock betuigh ick,

dat ick in alle dispuyten en geschillen, die

ick met de vyanden des Euangeliums gehadt
heb

,
geene listen of Sophistischc streken

ghebruyckt en heb, maer altijdt oprechte-

l) Ver^^open.

lick in het verdedigen der waerheydt ghe-

handelt hebbe. Maar ochl dese mijne be-

trachtinghen en yver , soo 't die naem weer-

digh is , is soo slap en traegh geweest, dat

ick bekenne, dat my ontallicke dinghen om
mijn ampt treffelick te bedienen ontbroken

hebben , en 't en waer Godts on-cyndige wel-

dadigheydt my by gestaen had , soo souden

alle mijne pogingen i) ydel ende vergeefs

geweest zijn : oock beken ick dat 'ten waer

deselve weldadigheydt my onderstut had

,

dat de gaven des ghemoedts die Godt my
verleent heeft, my meer en meer voor sijne

Vyerscbaer van traegheydt souden over-

tuyght hebben : om wekker oorsaken wille

ick betuygh en beken, dat ick op geen an-

der toevlucht mijner saligheyt en hoop

,

dan daer op, dat Godt, dewijl hy een Va-

der der barmhartigheydt is, sich t'mywaerts

,

die ick bekenne my een arme sondaer te

zijn, als een Vader toone. Voorts, soo be-

geer ick dat nae mijn afscheydt uyt dit

leven , myn lichaem begraven werde op soo

een wijse als in dese Stadt en Kerck ge-

bruyckelick is, tot dat my den dagh der

saliger Opstandinghe aenlichte. Wat mijne

sobere middelen aengaet die Godt my ver-

leent heeft , daer van heb ick voorghenomen

aldus te ordineeren: Dat Antliony Calvin,

mijn allerliefste Broeder, mijn Erfghenaem

zy; maer alleenlick om eers halven, dat

hy oock hebbe den silveren Kop die my de

Heer van Frtï'rt««^'.y geschoncken heeft; waer

me'e ick begeer dat hy te vreden zy : want

al watter in myn Erf-goederen overigh is,

dat begeer ick en vertrouw ick hem, op dat

hy 't aen sijne kinderen, als hy komt te

sterven, restituere. Insghelijcks maeck ick

aen 't Collegie tien kroonen: en soo veel aen

de arme Vreemdelingen; als oock soo veel

aen JoJianna, de dochter van Karcl Costan,

en mijn halve Suster. Maer aen Saniiicl en

Johanncs, de sonen van den selven mijnen

Broeder, wil ick dat gerestitueert werden,

als hy komt te sterven, veertigh kroonen :

Maer aen Anna, Susanna en Dorol/wa des-

seik dochters, dertigh kroonen. Doch aen

haer Broeder David, om sijne lichtveerdig-

heyt en wildigheyt, maer vijf-en-twintigh

kroonen. Dit is de somma van al de mid-

delen die my Godt verleent heeft, so veel

als ick bereeckenen kan; daer onder stel-

lende de prijs van mijn Bibliotheeck, meu-

belen, huysraet, en alle mijne goederen: in-

dien'er noch yets gevonden werdt, soo be-

geer ick dat het selve onder de Sonen en

bochteren van mijnen Broeder 2) vcrdeylt

werde; David niet uytsluytende, indien hy

met Godts hulp tot beter sinnen komt. Maer

:) 'Betrachtingen. 2) De etl. Coisnian heeft .abusieve-

lijk vorlaald : mijn Soon.
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indien'er yet boven de voorseyde somme
bevonden werdt, soo en geloof ick niet dat

daer veel swarigheyts in wcsen sal ; inson-

derheydt soo wanneer de schuldenaers vol-

daen sullen zijn, 't welck ick denselven mij-

nen Broeder belast heb te besorgen, op wiens

trouw' en goetwilligheyt ick steune: om
welcke oorsaeck ick begeer dat hy, te ge-

lijck met den Achtbaren Laiirens va7i Nor-

mandycn, den uytvoerder zy van dese mijnen

VyterstenWillc; gevende hun volle macht

om eenen Inventaris te maken van mijne

goederen, sonder eenigh naeuwer insicht of

solemniteyten van rechte: Oock geef ick hun

last mijne meubelen te verkoopen, ten eynde

sy uyt die penningen mijnen voorseyden

Wille moghen uytvoeren, dien ick Jan Cal-

vin desen vijf-en-twintighsten van Gras-maent,

des Jaers duysent vijf hondert vier-en-tses-

tigh, verklaert en uytghesproken hebbe.

Nadat ick bovengeseyde Notaris desen Vytcr-

sten Wille gheschreven had, soo heeft Cal-

vin dadelick het selve met sijn eygen handt

onderteeckent ende bevestight. 's Ander-

daeghs zijnde den ses-en-twintighsten van

Gras-maent, ontboodt my den selven Eer-

weerdigen Calvin, en te gelijck met mij

Tlu'odore de Besa, Raiinont Chauvet, Mi-
chaël Cop, Louis Enoch, Nieolaes Colladan,

Jaqnes de Bordes, Dienaren des Goddelicken

Woordts in deselve Kercke»van Geneven,

als oock den Eerweerdighen Schringer, Pro-

fessor in de Konsten, alle Borghers van Ge-

neven ; in wekkers tegenwoordigheydt hy

betuyghde, dat hy desen sijnen Vyterstcn

Wille, in soodanigen form als boven ghe-

seydt is, my voor-geschreven had : my met

eenen last gevende dat ick het in haer aen-

hooren soude oplesen, 't welck ick met een

klare en duydelicke stemme beken ghedaen

te hebben. Nae dese oplesinghe bekenden en

betuyghden hy dat dat sijnen Vytersten IVille

was, wekken hy begeerde voor vast te hou-

den : tot ghetuyghnis en bevestingh van welcke

sake hy van haer alle begheerde, datse den

selven Vytersten IVille met hare handt sou-

den onderteeckenen, 't welck stracks van

haer gheschiedt is, in 't voorseyde Jaer en

Maent, te Geneven in de Canonnick-straet,

in het huys van den selven Testateur. Tot

getuygenis ven welcke saeck, ick desen

voornoemden Vytersten Wille gheschreven,

met mijn handt onderteeckent, en met het ge-

woonlicke Zegel van onsen Opper-Magistraet

bevestight hebbe.

P 1 E T E R ClI E N A L A T.

-—»»7»:d ««««

—

DEsen Vytersten Wil gemaeckt zijnde,

soo sondt hy yemant die de vier Bor-

germeesters en al de Raets-heeren aenseg-

gen soude, dat hy bcgeerigh was, eer hy

quam te sterven, haer alle noch eens in het

Raedt-huys, daer hy hem 's anderen daeghs
meende te laten brenghen, te spreken: waer
op de Raets-heeren antwoorden datse liever

by hem souden komen, en baden dat hy
doch acht wilde nemen op sijn gesontheyt.

's Ander daeghs wanneerse alle uyt het

Raedt-huys by hem gekomen waren, na
datse malkandcren gegroet hadden, en hy
hem-selven

|
verontschuldight had, dat sy (P- i6.)

by hem gliekomen waren, daer hy liever

had behooren by haer te komen, so sprack

„hy haer aldus aen: Achtbare Heeren, ick

„danck u hertelick, datge my, niet sulcks

„verdient hebbende, soo groote eere bewe-
„sen hebt, en mijne veelvoudighe swackheden
„soo geduldclick verdragen hebt, 'twelck by
„my altijts een bewijs geweest is van uwe
„bysondere goetwilligheyt t'mywaerts. En
hoewel ick in 't bedienen van mijn Ampt
„verscheyden schermutselingen en weder-

„weerdigheden heb moeten uytstaen, soo

„weet en beken ick nochtans dat niets van
„het selve door uwe schuld toeghekomen is.

„Maer dat versoeck ick ernstelick van u-

„lieden, datge, indien ick yetsvan 't geen
„behoorlick was, niet na gekomen en heb,

„meer op mijnen wil als macht gelieft te

„letten. Want dat kan ick voor de waerheyt
„getuygen, dat ick altijdtseer ghetracht heb
„nae de wclvaert van uw' Republijck , en

„mijn uyterste best ghedaen voor het ghe-

„meyne beste : soo dat ick ; 't en waer ick

„bekende dat Godt oock niet zonder voor-

„deel somwijl mijne hulp heeft willen ge-

„bruycken , de schuit van veynsery niet ont-

„gaen en soud'. Maer dit versoeck ick ern-

„stelick van u-lieden , dat ick ontschuldigingh

„by u moghe vinden , dat 't geen ick , of

„in 't openbaer of in 't bysonder gedaen heb,

„veel gheringer zy als 't behoorde te wesen:

„oock beken ick selfs, dat ick oock hicr-

„om seer aen u-lieden verplicht ben, datge

„mijn bywijlen al te ongeregelde heftigheydt

„geduldelick verdraghen hebt : welcke ghe-

„breken ick vertrouwe dat my oock van
„Godt vergheven zijn. Voorts , wat de Leere

„belanght , diege uyt my ghchoort hebt

;

„betuygh ick dat ick niet lichtveerdelick of

„onseker, maer oprechtelick en suyver het

„Woordt Godts, my toe-betrouwt, u-lieden

„gheleert heb: en dat betuygh ick voor

„Godt en voor u-lieden daerom te liever
,

„om dat ick niet en twijffel of de duyvel,

„ghelijck hy gewoon is , sal godtloose

,

„lichtverdighe en oproerighe menschen op-
„maken , tot schennis van de suyvere Leere

„diege uyt niy gehoort hebt. Van daer val-

lende op die groote weldaden die Godt
hun bewesen had, seyde hy: Ick, ick ben

„ghetuyghe , uyt hoe groote gevaren de handt

„Godts u-lieden verlost heeft. Oock sietge
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„in wat staet <^hy nu zijt. Of dan uwe
„sakea voorspoedigh of tegenspoedigh zijn,

„hebt, bid ick, dat altijdt in uwc gedach-
„ten , dat hy 't alleen is die Steden en Ko-
„ninckrijcken bevestight, en dat hy daerom
„alleen van de menschen wil ge-eert wor-

„den. U geheught wel "t geen die groote

^^David getuygt, Dat hy doen ten val ge-

nkomen was, doen hy in vrede sat, en dat

„hy noyt, 't en waer de goede Godt hem
„de hant toegereyckt had, weder opghe-
„staen soud' hebben. Wat sal 't dan zijn

„met ons onnoosele menschkens indien soo

„een machtigh en sterck Helt ghevallen is }

„Namelick, ghy hebt een groote demoedig-
,,heydt van noode, ten eynde ghy met
„groote eerbiedigheydt tot Godt mocht wan-
„delen, en op sijne hulp alleen u vertrou-

„wen ; versekert zijnde dattet also geschie-

„den sal , datge , 't geen ghy nu soo dick-

„wils met der daet bevonden hebt , op sijne

„hulpe vast sult staen , hoewel uwe behou-

„denis en vryheydt gelijck aen een tenger

„draetjen quam te hangen. Weshalven , in-

„dienge voorspoedigh zijt, so wacht u datge,

„als onheylige , u verhooveerdigt , maer
„danckt Godt liever met ootmoedigheydt.

„Indien uwe saken tegenspoedigh zijn, soo

„dat u van alle kanten de doodt komt te

„omcingelen , soo hoopt evenwel op die die

„de dooden selfs kan opwecken. Jae beeld'

„u in datge dan allermeest van Godt op-
„geweckt word', op datge meer en meer u

„op hem betrouwen soud'. Indienge dan
„begeert dat uwe Republijck bevestight

„blijve, soo let Hvei ernstelick datge dien

„heyligen Throon, daer hy u iiigestelt heeft,

„met geene vlecken en bezoedelt. Want dit

„is die eenige Hooghste Godt , die Koningh
„der koningen , en Heer aller heeren , die

„de ghene die hem eeren , met eere kroo-

„nen , en die hem verachten , verwerpen sal.

„Eert dan desen volgens sijne gheboden,

„en hebt dese saeck altijdt ia uwe gedach-
„ten. Want altijdt zijn wy daer in meest

„in gebreke, in 't geen van ons moet uyt-

„gevoert worden. Ick kenne eens yeders

„gemoederen en zeden , en weet datge ver-

„maningh van doen hebt. Niemant isser
j

„oock van die ghene die uytmunten , die

„niet vele dingen en ontbreken. Een yeder

„doorsoecke hier hem-selven, en eysche van

„Godt 't geen hy merckt dat hy van noode
„heeft. Wy sien hoe groote gebreken in de

„meeste Vergaderingen en Concilien van de

„werelt in swangh gaen. Sommige zijn laeuw'

„en soetvoerigh , en versuymen
, door de

„sorgh van haer eygen, het gemeene best;

„andere geven haer toe in bysondere herts-

„tochten; andere en ghebruycken Godts

,ivoortreffelicke gaven niet als 't betaemt

;

„andere pocchen op haer .selven , en beroe-

„men haer met groote stoutmocdigheydt op

„'t gheen sy oordeelen dat van andere voor

„goedt ghekeurt werd'. De oude Mannen
„vermaen ick datse den Jongelingen , diese

„bemercken dat van Godt met eenige gaven

„vergiert zijn , niet en benyden: de Jonge-

„lingen, datse, verr' van alle opgeblasent-

„heydt , haer selven zedigh houden. Dat

„d'een den anderen niet in de weegh en

„zy. Schouwt on-eenigheden , en alle die

„bitterheden des gemoeds, die vele in de

„bedieningh der Republijcke van het rechte

„padt afghetrocken hebben. Dit sal ghe-

„schieden , soo een yeder sich binnen sijn

„ampt houdt, en de plicht, die hem van

„des Republijcks wegen opgeleydt is, recht

„bediend'. Maer in Vonnissen van Borger-

„licke saken en laet doch gheen gunst of

„vyandtschap plaets hebben : niemandt en

„verdraeije het Recht oock door slimme stre-

„ken: niemandt en make door sijne aenprij-

„singhen de Wetten krachteloos : niemant en

„tre'e af van het„gene recht en billick is

;

indien yemandt „door een avrechtse herts-

„tocht gekittelt wert, dat hy die bestendiglick

„tegen gae , en dat hy sie op den ghenen die

„hem indien stoel ghesteldt heeft , en dat hy

„den selven smeke om sijnen Heylighen Geest.

„Voor 't laetste bid ick noch eens, datge my
„mijne swackheden ten besten houdt, die ik,

„Achtbare Heeren, voor Godt, de Engelen

„en u-lieden betuyge en bekenne. Als hy dit

geseyt
|
en Godt gebeden had, dat hy haer

(p. 17.)

meer en meer met sijne gaven vereeren,

en met sijnen Heyligen Geest tot de wel-

vaert van 't gemeene best bestieren wilde,

so reyckte hy sijne handt aen haer alle

,

dewelcke gantsch treurigh met de ooghen

vol tranen niet anders als van haren ge-

meenen Vader, van hem afscheyden.

Op den acht-en-twintighsten van Gras-

maent, als wy alle, Dienaers der Heerschap-

pye van Geneven, op sijn versoeck by hem
ghekomen waren , soo sprack hy ons aldus

aen: Mijne Broeders, volhart, bid ick, nae

„mijn doodt in dit heylig Werck, en weest

„kloeckmoedigh : want Godt sal dese Repu-

„blijck en Kerck van de dreygementen harer

„vyanden bewaren. Schuwt i) onder u alle

„on-eenigheden , en omhelst malkanderen

„met onderlinge Liefde. Gedenckt altijt watge

„dese Kerck, daer Godt u ingesteldt heeft,

„schuldight zijt; ende en laet u gheensins

„hier van daen trecken. Soo anders , soo

„sal 't sommige, die'er verdriet in scheppen,

„wel licht vallen gheiijck als steels-ghewijs

„'t ontsnappen, maer sy sullen bevinden dat

„Godt niet bedroghen kan worden. Doen
„ick eerst in dese stadt quam , wiert'er 't

„Euangelium wel verkondight, maer de saken

I) Scliouwl.
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„Waren seer verwert , even als of de Chris-

„tenheydt doen alleen bestondt in 't vernielen

„der beelden : oock en ontbraken'cr niet

„weynigh schelmen , van welcke ick vele

„wedervveerdigheden gheleden heb. Maer de

„Heere mijn Godt heeft my, my, segh ick,

,,die van natuyren (ick segh soo 't is) geen-

„sins stoutmoedigh en ben, soo versterckt

„dat ick door hare aenslaghen niet eens

„verset ben geweest. Naderhandt ben ick

„van Straasburgh wederom herwaerts ghe-

„keert, dese roepinge, om datse my scheen

„onvruchtbaer te sullen zijn, tegen mijn danck
„aennemende. Want ick wist niet wat Godt
„besloten had , en 't was een saeck vol van

„swarigheden. Maer als ick in dit werck voort

„gingh , soo wierdt ick ten lesten gewaar

,,dat Godt waerlick mijnen arbeydt zegende.

„Volherdt dan oock ghy-lieden in dese be-

v.roepinge: houdt u in u schuldighe plicht:

„en doet gelijckerhandt u best dat het volck

„in de gehoorsaemheydt der Leere ghehou-

,,den werde. Want daer zijn sommighe godt-

„loose en wederspannige. De saken zijn

,

„soo ghy siet, niet qualick gelegen, soo

„datge voor Godt te schuldiger wesen sult,

„indiense door uwe traegheyt verswackt

„werden. Nu betuygh ick , Broeders , dat

„ick met u altijdt in ware en oprechte Liefde

„gheleeft heb, en nu alsoo van u scheyde:

„indienge my in dese mijne sieckte wat

„gemelicker ghevonden hebt, soo bid ick

„datge 't my ten besten houdt, en ick danck u

„hertelick, datge, gheduyrende mijne sieckte,

„mijne lasten op u ghenomen hebt. Als hy

dit gheseydt had , soo gaf hy ons alle de

handt ; en wy scheyden met bedroefde herten

en betraende oogen van hem. Den tweeden

van Bloey-maent, als hy uyt Brieven van

Farel (want Viret was doen verder van de

hant) verstaen had, dat hy nu tachtentigh

jaren oudt en seer swack zijnde, voorge-

nomen had by hem te komen , so schreef

hy hem aldus in 't Latijn : Vacrivcl , mijn

Oprechtste en Allerliefste Broeder: en als

't God believen sal ti in dese werelt my te

laten overleven, soo zijt ghedachtigh onse

vricndtschap, welcke
,

gelijckse de Kerck
vorderlick geweest is, alsoo stillen wy'er de

vruchten van vinden in den Hemel. Ick en

wil niet datge u om mijnen twil vermoeyt.

Ick ben swack en acmborstigh, en verwacJit

gheduyrigh tot dat my den adem begeeft,

't Is my genoegh dat ick C H R l S T o leef

en sterf, die den sijnen in Icven en sterven

een geivin is. Vaer zvedcrom wel met de

Broeders. Te Geneven. Den tweeden van
Bloey-maent 1564. Dien goeden ouden
Man evenwel quam noch te Geneven, en als

sy t'samen gesproken hadden, soo trock hy
's anderdaeghs nae Neuchatel. i) De overighe

I) Nieuw-Kasteel.

Psalm 38.

daghen tot de uyre sijnes doodts toe, bracht
hy door in geduj'righe gebeden , met een
suchtende stem om de aemborstigheydt

;

maer met sijne ooghen ten ' [Hemel opge-
slaghen, en met sulcken wesen, in het welcke
sich de vyerigheydt des Biddenden vertoon-
de; die woorden Davids in sijne pijnen

dickwils uyt suchtende : Ick heb gesweghen
Heere , om dat ghy 't gedaen hebt ; En
somwijl dat van Jesaias : Ick suchtcde ge-

lijck een dityve, Oock heb ick hem dese
'

woorden hooren seggen : Gliy verbryselt my,
Heere , maer 't is my genoegh dat het nwc
handt is. Sijne deuren hadden dagh en nacht
moeten opstaen, indien men een yegelick,

die om sijn ampts halven by hem begeerden

te wesen, had ingelaten ; met welcke als hy
merckte dat hy niet en koude spreken, soo

had hy versocht dat een yegelick liever voor

hem bidden sou, als hem besoecken. Oock
heeft hy my, wiens aenschouwen ick anders

wel weet dat hem noyt on-aenghenaem ghe-

weest is, dickwils geseyt, dat hy'er con-

scientie van maeckte, myne besigheden in

het minste te verhinderen : soo kostelick

achte hy dien tydt, dien hy wist datmen
aen de Kerck bestede. Aldus dan hemselven
en sijne vrienden vertroostende, leefde hy
tot den negentienden van Bloey-maent ; op
wekken dagh wy ghewoon waren onder ons

Leeraers Censure van Zeden te houden, en

met malkanderen tot teecken van vricndt-

schap te eten. Op den selven dagh dan

,

als hy ons toeghestaen had , datmen de

gemeene maeltijdt by hem toerusten soude,

en dat hy, hebbende alle sijne krachten by
een vergadert, uyt sijn beddeken in de nacste

kamer gebracht was , soo seyd' hy ; Nn
kom ick voor 't lest bij u. Broeders, suilende

noyt meer nae desen met u aen de tafel

aensitten : 't Welck ons een begin was van
een seer treurige maeltijdt. Hy badt even-

wel , en nuttighde een weynigh spijse, stel-

lende onder 't eten sijn t'samen-spraeck, soo

veel als moghelick was, tot vrolickheydt.

Daer nae de maeltijdt noch naeuwelicx ge-

eyndight zijnde, als hy hem in de naeslc

kamer had laten brengen, soo sprack hy de

Vergaderingh met een vriendelick lacchend'

wesen aen , seggende : Dese lusschenmner

en sal niet verhinderen , dat ick, met het

lichaem afiuesendc , evenwel met de Geest

in uw' geselschap tegenwoordigh zy. So h)'

voorseydt had, gebeurden't. Aengesien hj'

van dien dagh af altijdt plat lagh, zijnde

sijn lichaem soo uytgemergelt dat hem alleen

de geest over was. Op den dagh als hj'

stierf, scheen hy hertiger en met minder

moeyte te spreken. Maer dit was de uyterste

kracht der natuyr.
|
Want 's avondts ontrent (p. iS.)

acht uyren , openbaerden sich schielick eeni-

ghe wisse teeckenen van sijn doodt, 't welck
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als my gheboodtschapt was , soo liep ick

stracks toe, en vondt hem soo stillekens

ghestorven, dat hy van sijii ghevoelen, stem

of oordeel tot den lesten oogenblick toe

niet berooft zijnde, eer scheen te slapen als

doodt te zijn. En alsoo is ons op dien dagh
met het ondergaen van de Son , oock dat

heerlicke Licht benomen. Den volghenden

nacht en 's anderen dacghs was'er in de

Stadt een groot geween en gheklagh. Want
de gantsche Borgcry miste eenen wijsen

Borger, de Kerck eenen ghetrouvven Herder,

de School eenen uytstekenden Leeraer ; Soo
datse hem alle, als van eenen gemeenen
Vader en Trooster, naest Godt , berooft

zijnde, beweenden. Vele Borgers wenschten

hem doodt te sien , niet konncnde, selfs doen

hy gestorven was , van hem afgescheurt

worden. Veel vreemdelingen, die om hem
te sien en te hooren van verre gekomen
waren, waer onder de Ghesant derKoninginne

van Enghelandt in Vranckrijck was, waren

seer graegh om hem ten minsten doodt te

aenschouwen. En in 't begin liet men het

oock toe. Maer om dat dese nieuws-gierig-

heydt te groot was , soo vonden de Vrienden

goedt, om de lasternighen der vv^anden voor

te komen, datmen 's morgens vroegh, zijnde

Sondaghs , sijn lichaem in de kist soud'

sluyten. En so wierd' hy 's achtermiddaghs

te twee uren , wordende het Lijck van den
Raet, de Dienaers, de Professoren, en by
na de gantsche Borgery, niet sonder tranen,

vergeselschapt , op het gemeene Kerck-hof,

sonder eenighe bysondere lijck-staetsy ter

aerde ghebracht, waerom ick hem oock dese

Versjens opgeoffert heb :

Roiiice rucntis tcrror illc inaxinms

Qticm niortUHiii lugentboni, horrescuiit iiiali :

7/>sa a quo potuit virtutcm discere virtics,

Cur adco cxiguo ignotoque in cespite clattsus

Calvinus latcat , i-ogas?

Calv.INUM assidiic coiiiitata modestia vi-

Hoc tuimdo iiianibus condidit ipsa suis. \incm ,

O te bcatuin ccspitem tanto hospitc!

O ciii invidcrc cuncta possint ntannora

!

Dat is:

Vraeght ghy. Wie dat dien schrick van

['t stortend Roomen

,

Wiens droeve doodt betreurt wordt van
[de Vroomen

,

Op wiens gerucht de goddeloose ysen,

Calv IN, die selfs de Deught kon onderwijsen.

Heeft derven gaen begraven en besluyten

,

Hier onder dees' gering' en slechte kluyten ?

De Zedigheyt, die hem gestaegh verarde.

Die isset selfs die hem hier onder stelde.

O driemael salig' aerd', die sulcken grooten

En braven gast hebt in uw' hert besloten I

Ghy mocht met recht benijdt zijn en be-

jgreencn.

Van Konincklicke en kostle marmer-stecnen

!

Hy heeft gcleeft vier-en-vijftig jaren, tien

maenden en seventien dagen , de helft van

wekken tijdt hy door-gebracht heeft in den

dienst des Heyligen Euangeliums. Hy is

ghcweest van middelbare lenghte, bleeck en

bruynachtigh van verwe , klaer van oogcn

tot sijn doodt toe, wclcke ghctuygenis gaven

van de scherpsinnigheydt van sijn vernuft:

niet puntigh noch oock slorsigh over sijn

lichaem, maar soo als sijne bysondere zedig-

heydt betaemde; soo matigh in sijn omme-
gangh dat hy van alle vuylighedcn en over-

daedt een afkeer had : weynigh spijse ge-

bruyckende, etende vele jaren langh maer

eens daeghs, waer door hy oock de swack-

heydt in sijn maghe veroorsaekt heeft

:

weynigh van slapen, van een ongelooffelicke

geheugenis, soo dat hy die gene die hy

maer eens aenschouwt had , na vele jaren

stracks kende, en menighwerf, als hy dic-

teerde, vele uyren verhindert zijnde, stracks

we'er aen het dicteeren viel ; noyt oock ver-

getende het geen waer aen hy wist dat

hem om sijns ampts halven gheleghen was

,

hoewel met vele en oneyndige besigheden

belemmert. Hy was, waer over dat hy oock

om raedt gevraeght wierdt, van sulcken

suyveren en scherpen oordeel , dat hy dick-

maels scheen te waerseggen, noch my en

geheught niet dat yemant, sijnen raedt vol-

gende, gedwaelt heeft. Hy was een ver-

achter van veel-sprekentheydt , spaersaem

van woorden, maer een bij uitstek i) def-

tigh Schrijver, soo dat tot desen tijdt toe

geen Godts-geleerden (ik spreeck sonder

wan-gunst) soo suyver, soo deftigh en met

sulcken oordeel gheschreven hebben; daer

hy nochtans soo veel gheschreven heeft als

yemandt
|
by onse of onser Vaderen ghe-

heugenis; want door het nacht-braken 2)

in sijn jonckheydt , door de scherpsinnig-

heydt van sijn oordeel, en door een vaste oef-

feningh van dicteeren, had hy dat beko-

men, dat hem noyt en ontbrack yets def-

tigh en wel ter pas te segghen , sulcks dat

hy niet veel anders en schreef als hy sprack.

In sijn Leere die hy van 't begin afgeleert

heeft , en heeft hy , tot het uyterste toe be-

stendigh wesende , 't welck weynighe Godts-

geleerden van onsen tijdt gebeurt is, niets

verandert. Wat sijne zeden aengaet , hoewel

de natuyr hem tot deftigheydt geschapen

had ; soo en was'er evenwel in ghemeynen
ommegangh niemant minnelicker als hy : in

het verdragen van der menschen swackhe-

den was hy seer voorsichtigh , soo dat hy

(P- 19)-

1) Vuur. 2) NiK-la-slavcii.
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noch door een ongheregelde berispingh sijne

swacke Broeders beschaemde, noch oock door
pluymstrijcken en toegevingh de gebreken
koesterde. Want van vleijen , veynsery en
godtloosheydt, insonderheydt in zaken i) van
Godtsdienst, was hy sulcken bitteren en hefti-

ghen vyandt, als hy van waerheydt , eenvou-
digheydt en oprechtigheydt een beminner was.

Hy was van naturen wat gemelick en chole-

rijck, welck ghebreck door sijne velerley be-

sigheden noch vermeerdert wiert. Godts Geest
evenwel had hem sijne gramschap soo lee-

ren matigen , datmen noyt een woordt uyt
hem hoorde, 't welck een goet-aerdigh Man
onbetamehck was : Oock en wierdt h}' niet

lichtelick beweeght, dan wanneermen van
saken die den Godtsdienst betreften han-
delde, of dat hy met hertneckige en weder-
spannighe menschen te doen had. Weshal-
ven, en sal niemandt, die de geschiedenis-

sen der vromer Mannen onder onheylighe
Volckeren ghelesen heeft, sich verwonderen,
dat soo vele en groote deughden soo veel

vyanden ghehadt hebben. Maer dat is veel

eer verwonderens weerdigh , dat een mensch
even als eenen Christelicken Hercules,
machtigh gheweest is soo veel grouwelicke
wanschepsels t'onder te brenghen ; sich al-

leen met die allersterckste knodse , Godts
Woordt, behelpende. Soo dat hoe vele

vyanden de Duyvel oock teghen hem op-
gehitst heeft (want oock, onder soo vele en
heeft hy'er gheen andere ghehadt, als die

sich tegen de Godtsvrucht en eerbaerheydt
kanten) met soo vele Tropheen van overwin-
ningen heeft Godt sijnen Dienaer gekroont.
Sijne vyanden scholden hem voor een Ket-
ter ; even als of Christus selfs oock hier om
niet verwesen en was, en dat selfs van de
Priesters. Hy is uyt Geneven ghebannen,
maer oock te Geneven we'er in genomen

:

En wat is doch, bid ick u, den Apostelen,
AtJiauasiiis en Chrysostovins wedervaren?
Andere verwijten hem vele andere dinghen

;

Maer wat doch? namentlick, Calvin zou
eersuchtigh geweest syn, hy 2) die dese wijse

van leven, dese Republijck en dese Kerck,

)) Kas. 2) Die is eeisuchligh geweest.

die ick met waerheyt eenen winckel van

armoede noemen mach, voor alle dingen

ghekosen heeft. Hij getracht hebben, 2) nae

rijckdommen, wiens 3) goederen in 't gheheel,

sijne Biblioteeck oock, op het dierste ver-

kocht zijnde, naeuwlicks drie hondert kroo-

nen konden uyt brengen : soo dat hy niet

min aerdigh als waerachtigh, dese onbe-

schaemde lasteringh wederleggende, dickwils

plach te seggen : Indien ick soviniigen by

mijn leven niet ivijs maken en kan dat ick

niet rijck en hen , soo sal 't nochtans mijne

doot openbaren. En seker de Raedt kan ghe-

tuygen, dat, hoe kleyn oock sijne besoldin-

gen waren , hy evenwel altijds weygerde
meer t'ontfanghen. Andere verwijten hem
dat sijn Broeder Anthony Crt/i;/« sijn eerste

Huysvrouw om overspel verstooten heeft.

Wat sullense dan segghen, indien hy een

overspeelster noch by hem gehouden had ?

Indien de schande van een on-eerlicke vrouw

op hem komt, wat sal 't dan wesen met
Jacob , David , de familie van den Sone

Godts selfs , in deweicke hy selfs eenen voor

een Duyvel uyt gemaeckt heeft ? Voorts dat

hy sijn werck ghemaeckt heeft van te leven

op sijn plaisier ende in alle overdaedt, dat

betoonen , wil men 't gelooven , de getuy-

gen van al het werck dat hy gedaen heeft.

Sommige en schamen hun oock niet te seg-

gen en te schrijven , dat hy te Geneven
beyde in de Republyck en in de Kerck ge-

regeert , en oversulcks als Richter ter Vyer-

schaer geseten heeft. Maer dese dinghen zijn

noch by die gene die desen grooten Man
gekent hebben, noch oock by de nakome-
lingen , die maer lieden van een ghesont

oordeel zijn, ende deses Mans zeden en

doen uyt sijne schriften sullen afnemen

,

wederleggens weerdigh. Dat dunckt my
,
dat

ick, die sestien jaren langh sijn leven en

handel ghesien heb, met het beste recht

getuyghen kan, dat het aldorschoonste Voor-

beeldt van een Christelick Leven en Ster-

ven in desen Man heeft uytghebloncken ; 't

welck soo licht valt te lasteren, als swaer

na te volgen.

I) Die heeft gliewacht. 2) Welckes.
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by luin iiytgJicstacn, inidtsgadcrs van de acnleydinghc tot het jiytgheven van sijiic

Institutie: By liem-sclvcn gesteIdt in de Voorreden van sijne

Verklarineen over het Boeck der Psalmen.

BY aldicn de arbeyt, door i) my iii

dcse Verklaringen van de Psalmen
ondernomen 2), den Lesers dienstigh 3)

sal syn, laet ik haer Weten, dat ick door 4)

een tamelicke bevindinge van strijden (waer

mede de Heere my geoeffent heeft) niet 1 heeft

weynigh en ben gheholpen, niet alleen op- I om sijn

dat ick alle de leere, die ick daer uyt mochte

trecken, tot het tegenwoordigh gebruyck

soude toepassen ; maer op dat my te gemeen-

samer wegh mochte gebaent zijn, om het

ooghmerck van yeder Schrijver der Psalmen

te verstaen. Ende nademael David onder

haer de voornaemste is, op dat ick sijne

klaghten van de inwendighe swarigheden

der Kercke te volkomener soude verstaen,

soo en heeft het my niet weynigh ghebaet,

dat ick de selfde, daer hy over klaeght, ofte

diergelijcke van de binnen-vyanden der Ker-

cke gheleden hebbe. Want al is 't dat ick

seer verre van hem verschille, ja dat ickna

vele deugden, daer in hy uytgesteken heett,

beswaerlick ende slappelick trachtende, met

de contrarie ghebreken noch bevangen ben

;

soo en verdriet het my nochtans niet, indien

ick yets met hem gemeen hebbe, t'samen

te vergelijcken. Oversulcks al hoewel my
onder het lesen van de bewijsen sijns ghe-

loofs, lijdtsaemheydts, vyerigheyts, yver, op-

rechtigheydts, de ongelijckheydt met recht

ontallicke suchten heeft uytgeperst : nochtans

heeft het my hooghlick gebaet, als in eenen

spiegel te sien, soo de beginselen van mijne

beroepinghe, als den gestadigen loop van

mijnen Dienst : op dat ick te sekerder soude

erkennen, dat al wat die seer Voortreffelicke

Koningh en Propheet heeft uytgestaen, my
tot navolginghe was voorgestelt. Hoe veel

geringer mijne staet zy, als de sijne, is on-

noodigh te seggen. Maer gelijckerwijs als

hy van de schaeps-koyen tot de hooghste

weerdigheydt des Rijcks is verheven geweest;

also heeft Godt my, nemende my van duys-

tere ende kleyne beginselen, met dit hoogh-
ghe-eerde Ampt verweerdight, dat ick soude

zijn een Verkondiger ende Dienaer des Euan-

2) aengenoiiicu. },) vmleilitk. 4) mei.

gelii. Mijn Vader hadde my, als ick noch

een teeder jonghsken was, tot de Theologie

vcrordineert. Maer als hy sagh dat de

Rechts-geleertheyt door den bandt hare

Liefhebbers met middelen verrijckte, soo

die hope hem terstont beweeght

voornemen te veranderen. Alsoo

is 't gheschiedt, dat ick afgeroepen zijn-

de van de studie der Philosophie, wierde

ghetrocken om de Rechten te leeren: waer

toe, al hoewel ick, om mijns Vaders

wille te ghelieven, ghetrouwelick mijn best

pooghde te doen , soo heeft nochtans Godt

door den verborgenen toom sijner voorsie-

nigheyt mijnen loop eyndelick elders na

toe gebogen. Ende voor eerst, daer ick de

superstitien des Pausdoms soo hartneckelick

was toeghedaen , dat ick niet lichtelick uyt

dat diepe slijck konde uytgetrocken worden,

soo heeft hy mijn gemoedt, dat na mijne

jaren al te seer verhardt was , met een

schielicke bekeeringhe tot leersaamheydt

gedweegh gemaeckt. Derhalven eenigen

smaeck van ware Godtsaligheyt gekregen

hebbende, brandde ick met soo groote vlijt

om, toe te nemen, dat ick de andere stu-

diën ,
alhoewel ickse niet en verwierp, noch-

tans koelder vervolghde. Ende het en was

noch geen jaer gheleden, of alle de Lief-

hebbers van de suyvere Leere quamen tot

my, die noch eenen nieuwelingh ende jon-

gen leerlingh was, om te leeren. Ende ick,

die van nature wat boersch zijnde, altijdt

de schaduwe ende stilte hadde bemint, be-

gon doen schuyl-plaetsen te soecken ; de-

welcke my soo weynigh zijn vergunt ge-

worden, dat my alle de vertreck-plaetsen

als een openbare Schole waren. Eyndelick,

terwijle ick dit alleen in den sin haddë

,

dat ick de ongeachte stilheydt soude onder-

houden , soo heeft my Godt door verschey-

dene bochten alsoo omgeleydt , dat hy my
nochtans nergens toe liet te rusten , tot dat

ick teghen mijn humeur in het licht voort

ghetrocken ben. Ende met dat voornemen

ben ick , mijn Vaderlandt verlatende , nae

Duytslant vertrocken , op dat ick in eenen

onbekenden h<ieck verborgen /.ijnde , de
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langh-geweygerde ruste mochte genieten.

Ende siet, als ick te Basel onbekent zijnde

schuylde, om dat also vele Godtvruchtige

lieden in Vranckrijck verbrandt waren, die

verbrandingen doorgaens by de Duytschen

een svvaren haet hadden verweckt, so zijn

om dien te blusschen godtloose en leugen-

achtige boecxkens gestroyt, dat niemant so

wreedelick wierde gehandelt als de Weder-

doopers en d'oproerige menschen, dewelcke

door hare verkeerde sufiferijen niet alleen de

Religie, maer de gheheele Politijcke ordre

om verre smeten. Ick, siende dat de Hoof-

sche Konstenaers hier op uyt waren, om
te maken dat niet alleen het onbetamelick

vergieten van het onnoosel bloedt door de

valsche on-eere der heylighe Martelaren

soude begraven worden ; maer datmen

(n. 2.) oock
I

daer na door allerhande moorderijen,

sonder met yemant medelijden te hebben

,

vrijelick soude mogen woeden, hebbe gheacht

dat mijn stil-swijgen van trouwloosheydt

niet en konde verontschuldight worden, 't en

zy dat ick' er my na mijn vermoghen teghen

stelde. Dit is d'oorsaeck gheweest, waarom
ick de Institutie uyt gaf: Eerst, op

dat ick van de onrechtveerdighe smaedt

soude bevrijden mijne Broeders , wekker

doodt kostelick was in de oogen des Heeren;

Ten anderen, nadien dat vele arme lieden

de selfde straffen hadden te verwachten, op

dat de uytheemsche Natiën ten minsten

met eenige droefheydt ende bekommeringe

voor haer mochten geraekt worden. Want
oock is alstoen niet i) dit dicke ende

arbeydtsaem werck, gelijck het nu is,

in 't licht ghekomen, maer aleen een

kort Handt-boecxken ; ende dat tot geenen

anderen eynde, dan om van het gheloove

der gener te getuygen, dewelcke ick sagh

dat van de godtloose ende trouwloose

pluym-strijckers schelmachtelick gelastert en

geschonden wierden. Voorts of ick voor

hadde daer door eenige eere na te jagen

,

is gebleken uyt mijn kort vertreck, inson-

derheyt nademael niemant aldaer wist dat

ick den Autheur was. 'tWelck ick elders

hebbe verborghen ghehouden, ende hadde

in den sin het selfde voornemen te vervol-

gen , tot dat ick te Geneven , niet soo seer

door den raedt ende vermaninge, als door

de vreeslicke betuyginghe van Williclinus

Farcllus
,
ghehouden ben , als of Godt uyt

den Hemel sijne geweldige handt aen niy

sloegh. Als my, doe ick na Straasburgh

reysde, de oorlogen den rechten wegh had-

den gesloten, soo hadde ick voorgenomen

door dien wegh met der haest door te gaen,

dat ick niet langher als eenen nacht in de

stadt en soude vertoeven. Een weynigh te

voren was door deses IVIans ende Pctri
Vii'cti arbeydt het Pausdom verdreven ende
verslaghen : maer de saken waren noch ou-
ghereddet , ende de stadt ghedeylt in quade
ende schadelickc factien. Een Man , die nu
door eene schandelicke afwijckinge weder
na de Papisten is gegaen , maeckte terstont

dat ick bekent wiert. Hier spant Farcllus
terstont alle sijne zenuwen met macht aen
(ghelijck hy met eenen ongelooflicken yver

blaeckte om 't Euangelium voort te setten)

om my te houden. Ende nadien hy gevvaer

wiert dat ick tot privée ende heymelicke
studiën genegen was , wanneer hij sagh dat

hy met bidden niet en vorderde , soo quam
hy tot het vervloecken toe, dat Godt mijne
stilte wilde vervloecken, indien ick my in

sulcke eenen grooten noodt ontrock van
hulp-middelen by te brengen. Door welcken
schrick ick verslaghen zijnde, hebbe de aen-

ghenomene reyse alsoo laten varen, dat ick

my, ende mijner beschaemtheydt ende de vrees-

achtigheydt bewust zynde , -my niet vastelick

en verbondt, om een seker Ampt tè bedie

nen. Daer waren naeuwelicks vier niaenden
verloopen, als ons aen d'eene zijde de We-
der-doopers aenvielen ; ende aen d'andere

zijde een schelmsch afvalligh Man , die sich

verlatende op de heymelicke middelen van
sommige Groote, ons veel moeyte hadde
konnen maken. Ondertusschen hebben de
huislijke i) beroerten, ende deselve d'een op
d'andere ons wonderbaerlick doen hobben
en tobben. Ick, die bekenne dat ick van
naturen vreesachtigh , slap ende kleyn van
herten ben , ben ghedvvongen geweest, onder
mijne eerste Leer-beginselen dese sulcke hef

tige golven ende baren uyt te staen : waer
onder al hoewel ick niet en ben blijven liggen,

soo en heeft mij nochtans sulck eene groote

kloeckmoedigheyt niet ondersteunt, of ick

ben meer als het betaemde verblijdt geweest

over de oproexighe üytwerpinge. Ende van
desen bandt der Beroepinge los ende vry

zijnde, hadde ick voor-genomen stillekens

als een privée persoon te leven, tot dat

de seer Voortreffelicke Dienaer Christi, Mar-
tinus BHCcr?is^ my wederom met gelijcke

betuyginghe ende smeeckinge, als Farcllus

ghebruykt hadde , tot de nieuwe schild-

wacht getrocken heeft. Derhalven ver-

schrickt zijnde door 't exempel van Jona,

't welck hy voorgestelt hadde , ben in 't

Leer-ampt voort gevaren. Ende oock, daer

ick altijdt my selven gelijck was, vliedende

de versamelingen van volck, soo ben ick,

ick en weet niet hoe
,

getrocken voor de

Rijcks-vergaderingen, alwaer ick, of ick

wilde of niet, noodtsakelick tweemael hebbe

moeten komen in 't gesichte van velen. Daer

i) .lis doen niet en is. i) Domestijke.
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(P. 3)

na als de Heere sich ontfermende over dese

Stadt, die verderflicke beroerten hadde gestilt,

ende door sijne wonderbaerlicke kracht ver-

stoort soo de schelmachtige raedtslagen, als

de blocdt-dorstige aenslagen, soo is my buy-

ten mijns herten wensch opgeleght de noodt-

sakelickheyt van na mijne voorgaende schildt-

wacht weder te keeren. Want alhoewel ick

meerder sorghe droegh voor het welvaren

deser Kercke, als dat ick om harent wille

soude weygeren den doodt te sterven ; noch-

tans mijne vreesachtigheydt gaf mij vele

coleuren van verontschuldiginge in, waerom
dat ick niet geerne de schouderen op een

nieuw en soude settcn onder sulcken swarcn
last. De verbintenisse des Ampts en de
trouwe heeft my eyndelick overwonnen, dat

ick my aen de Kudde, van dewelcke ick

afgeruckt was, wederom over gaf: maer met
wat groote droef heydt, met hoe veel tranen,

ende met hoe grooten benaeuwtheydt, is

Godt my de beste getuyge, ende vele Godt-
salige liedön, die wel hadden ghewenscht dat

ick van die moeyte ware verlost gheweest, 't

en ware dat de selfde vreese, daer mede ick

gedruckt wiert, haer t'samen met my bevan-

gen hadde gehouden. Van dien lijdt af, met
hoe verscheyden strijden hy my hebbe geoef-

fent, ende met wat beproevinghen beproeft,

indien ick verhalen wilde, 't soude een lange
Historie zijn. Maer op dat ick den Lesers

met geene onnutte reden eenige walge aen

en brenge, soo verbale ick nu kortelick we-

derom 't gene ick een weynigh te voren hebbe
aengheroert; nadien my David met sijne

voetstappen den wegh wees, dat ick daer
uyt geen kleyneii troost en hebbe bevonden.
Want gelijck dien Heyligen Koningh de
Philistijnen ende andere Vytlandtsche vyanden
wel met gestadige oorlogen hebben vermoeyt,

maer de Inlandtsche boosheydt ende godtloos-

heydt der trouwloose menschen noch swaerdcr

I

heeft gewondt : Alsoo hebbe ick , van alle

kanten geterght zijnde, naeuwelicks eenen
oogenblick ruste gehadt ofte van uytwendighe
ofte van inwendighe strijden. Nadien de
Sathan dickmaels vele dinghen in 't werck
heeft soecken te stellen om den staet deser

Kercke te gronde te werpen, soo is het soo
verre ghekomen , dat ick , die swack en vrees-

achtigh ben , doodtlicke aenvallen met mijn
lijf daer tegen aen te setten

,
gedwongen

geweest ben te breken. Gantsche vijf jaren

langh, als de verkeerde lieden met al te

groote macht waren voorsien , ende oock
een deel van 't gemeene volck door hare
verlockinghen verleydt zijnde , een toomloosc
vryheydt begeerde , hebben wy om de Dis-

cipline staende te houden, sonder ophouden
moeten strijden. Want de ondergangh van
de Kercke was de heylloose lieden, ende
verachters der Hemelsche Leere evenveel , als

sy maer gekreghen hebbende de macht daer

sy om wenschten , alles mochten derren te be-

staen nae haer lust ende believen, 't Ghebrcck
van spijse ende de hongher dreef'er vele tot

raserije, ende sommige d'onversadclicke

ecrgierigheyt, of begeerte van vuyl ghcwin
;

Soo datse met alles over hoop te werpen,
liever haer selven met ons te gronde smeten

,

dan datse in ordre bleven. In dcsesoo langh-

duyrige wijle tijdts, meene ick, datse naeu-

welicks yets hebben na gelaten , 't welck in

de winckel des Sathans pleegh gesmeedt te

worden. Ende ten laetsten en hebben hare

goddeloose aenslaghen anders gheen eynde
konnen hebben , als in haren schandelicken

ondergangh , die my oock een droevigh

schouw-spel heeft ghegeven. Want al hoewel
sy allerley straffe weerdigh waren , soo wilde

ick nochtans liever datse ghesont ende be
houden zijnde in fleur waren gebleven; 't welck

geschiedt soude hebben , indien sy niet

t'eenemael de gesonde raet-gevingen onge-

hoorsaem gheweest waren. Al hoewel my
dese proeve van vijf jaren hardt ende moei-

jelick is gheweest , soo heeft my niet minder
ghequelt de boosheyt der ghener, die my
ende mijnen dienst niet op en houden met
fenynighe lasteringhen te bevechten. Want
al hoewel de scheldt-sucht een goedt deel

der selver alsoo verblindt , datse hare onbe-

schaemtheydt terstont met schande aen den

dagh brenght, ende andere hare doortrapt-

heydt alsoo niet en bedeckt, of dat sy oock
overtuyght zijnde , smadelick ter neder liggen

:

wanneer nochtans yemandt hondertmael van
misdaedt ghesuyvert is, is het een onbe
tamelickhej^dt , die bitter valt om te verdra-

ghen, dat het sonder eenighe oorsaeck weder
op ghehaelt wordt. Om dat ick staende houde,

dat de werelt door Godes verborgene Voor-

sienigheydt geregeert wordt , soo staen de
moetwillighe lieden daer tegen op , ende
nemen oorsaeck om te seggen, dat Godt in

sulcker voegen wordt ghemaeckt tot een

autheur der sonde. Een nietighe lasteringhe

,

ende die van haer selven lichtelick soude

verdwijnen , indiense geene begeerige Toe-

hoorders en kreegh : maer of de nydigheydt

en de afgonstigheydt , ofte d'ondanckbaer-

heydt, ofte de boosheydt besitt de ghemoe-
deren van vele, datse van geenen leughen

,

hoe verkeert ende wonderbaerlick wanschapen
hy oock is , een afschrick hebben : Andere
trachten om verre te stooten de eeuwighe

Pracdcstiuatic ofte Voorschickinghe Godts,

die de verworpelinghen van Uytverkorene
onderscheydt: Andere nemen aen den Vrycii

Wille te verdedighen: Terstondt soo treckt

niet soo seer de onwetenheydt , als wel, ick

en weet niet wat, verkeerde passie vele

lieden aen hare zijde. Ende by al dien

alleenlick openbare gheslagene vyanden dese
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nioeyten maeckten , het ware te verdraghen.

Maer dat de ghene die onder den naem van

Broederen schuylen, ende niet alleen het

heyligh Broodt Christi nutten, maer het

selfde oock anderen toedienen , ende die

eyndelick met vollen monde roemen, datse

Verkondighers des Euangelii zijn; dat die,

segghe ick, sulcke schandelicke Oorloghen

soecken aen te richten, hoe grouwelick is

het? Ende hier mach ick met seer goedt

recht wel klaghen met David: Selfs de man
mijnes vredes, op wekken ick vertrouzude

,

die mijn brood at , Jieeft de vcrssenc teghen

niy grootclicks verheven , Psalm 41. 10. Item

,

Psalm 55. 13, 14,15, Het en is gecnvyandt
die my hoont , &c. maer ghy zijt , O mcnsch

als van mijne wecrdighcydt , mijn leydtsman

ende mijn bekendt : Die 7vy fsamen in soe-

tigheydt lieymcliek raedt pleeghden ; wy
wandelden in gheselsehap ten Huysc Godes.

Andere stroijen beuselachtighe gheruchten

van mijne schatten, andere van mijne groote

macht; andere snorcken van mijne leckernijen.

Jae doch , die met een slechte kost ende met
een ghemeene kleedinghe te vreden zijnde

,

oock van de minste , wie sy oock souden

moghen zijn, gheen meerder soberheydt en

vereyscht , als in hem gesien wordt , sal voor

al te lecker ende keurlick ghehouden worden.

Van de macht, diese my misgunnen, och

ofse daer Nasaten van waren ! Want sy moeten

mijn rijck schatten nae den hoop van de

moeyten daer mede dat ick overvallen worde.

Dat ick niet bemiddeld i) en ben, indien

ick het sommighe niet wijs en make terwijle

ick leve, soo sal het mijn doodt ten laetsten

wel uytwijsen. Ick bekenne wel dat ick geen-

sins arm ben, om dat ick niet meer en

begeere als ick hebbe. Al en hebben dese

verdichtselen geene verwe , nochtans krijg-

hense daerom by velen aenghenaemheydt

,

om dat het meer-en-deel vertrouwt, dat dit

het eenighe remedie is om hare quade feyten

te bedecken, wanneer het swarte onder het

witte ghesmeten wordt ; ende dat dit de beste

ende ghereedste wegh is om onghestraft ende

in losse vryheydt te leven , wanneer de autho-

riteyt der Dienaren Christi ter neder valt.

Daer by komen oock de spotachtige klap-

loopers 2), daer David van Ida-eght, Psalm
35. 16. ende niet alleen de Tafelschuimers, 3)

maer oock alle de ghene die met valsche

aanbrenginghen de gunste der Groote naja.

\) geldigh. 2) teljoor-lickers. 3) slucke-broers.

gen. Al hoewel ick over langhe ghewendt

zijnde om dese ergernissen i) op te eten,

by nae daer teghen vereelt ben , nochtans 't

en kan niet zijn, als de moetwille hoogh

wast, of ick werde somwijlen met bittere

steecken ghetroffen. Ende het en was niet

ghenoegh van de Naburen soo onbeleefdelick

bejegent te worden, 't en ware oock van

de Noordere-zee , ick en wete niet
|
wat on- (P- 4-)

stuymigheydt een bende van lieden , die haren

tijdt wel beter mochten besteden, teghen

my ontstack. Ick spreke noch van de binnen-

vyanden der Kercke, die seer heerlick roe-

mende van het Euangelium Christi, om dat

ick haer grof verdichtsel van het vleeschelick

eten Christi niet aen en neme , met meer als

vyandelick gheweldt teghen my gaende zijn:

van dewelcke ick mede mach ghetuyghen

met David, Psalm 120. 7. lek ben vrccdsacm,

maer als ick spreke , sy zijn aen den oorloghe.

Voorts daer in openbaert sich de grootste

ondanckbaerheydt van allen , dat sy een Man

,

dien sy . alsoo hy om de ghemeene sake te

vcrdedighen, dapperlick arbeydt, behoorden

de handt te bieden, van ter zijden ende van

achteren op 't lijf vallen. Voorwaer indien

sy maer een weynigh ghevoelen van men-

schelickheydt hadden , soo behoorde de

raserije der Papisten, die met een uytghe-

latene drift teghen my gaende is, oock selfs

den grootsten haet, te versoenen. Maer nadien

het met David alsoo ghesteldt is gheweest

,

dat hy aen sijn Volck goede diensten ghe-

dacn hebbende, nochtans van velen sonder

oorsaeck ghehaet was, ghelijck hy Psalm
69. 5. klaeght. Dat hy heeft ivedcr ghes;hcven,

dat hy niet betaelt en hadde : Soo en is het

my gheen kleynen troost gheweest, dewijle

ick sonder oorsaeck worde ghehaet, van

dewelcke ick dienst ende verlichtinghe be-

hoorde te ghenieten , my nae soodanigh ende

soo heerlick een Patroon te fatsoeneeren.

Ende dese ervarentheydt en heeft my oock

gheen klein behulp ghegeven om de Psalmen

te verstaan, op dat ick niet als een vreem-

delingh in een onbekendt landt en soude

swerven. Ende de Lesers sullen erkennen,

mijnes erachtens, als ick den innighsten sin

ende ghevoelen, soo van David, als van

andere, verklare ," dat ick niet anders daer

van en reden-kavele , als van dinghen, daer

van ick ghemeensame bevindinghe hebbe

ghehadt.

l) ongelijcken.
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GetLiygenissen van eenige Pausselyke') Schrijvers, belangende

dit Werck der Institutie, mitsgaders den Persoon, Gaven, 't Le-

ven en Sterven van J oH a n C al v i n u s, gestelt met hare eygene woor-

den, met aenwijsinge van Boeck, Capittel en Druck : en daer na vertaelt.

Libcr typis

descriptus est

Colonia; apud
>[elchiorcni

Novetiamim
in Fol.

Anno 1542.

a Omdat
Calvini neer-

stigheyt /V-

ghio tegen

gaet.

/' Cah'ini

Euangelie is

geen ander
Euangelie. als

het Euangeli-

um Christi

:

ende kan al

leen in sulc-

ken sin Calvi-

ni Euangelie
genaemt wor-
den, om dat hy
daer van een
trouwe Leer-

aer gheweest
is: gelijck

oock Pauliis

het Euangeli-

um Christi,

Koiii. I . VS. 16

in sulcken sin

noemt sijn

Euangelium,
Rom. 2. 16.

Edit. Colon
AgrippiniV

apud .Steph.

Hemmerden.
1602.

I. Albcrtiis Pighliis Cavipeitsis, Lib. i de Li-

bero Arbitrio contra Calvinnm, Cap. iij.

NOBI.S hic multum laboris ademit

Johainiis Calviiii, quamvis male atque

infeliciter coUocata, diligentia : qui li-

bro suo de Institiitioiie Religionis ('Jtristiance,

hac de re, illorum sententiam, minimè dis-

simulanter, nee absque dictionis aitificio, &
(quod ferè in aliis omnibus desideres) Methodo

aliqua explicare, & astruere conatus est illo-

rum communem hac de re sententiam.

Dat is:

ON S heeft hier veel arbeydts bespaard 2)

de neerstighcydt van Jolianncs Calvinus,

hoewel qualick ende ongeluckelick " besteedt

:

dewelcke, in sijn Boeck van de Institutie

der Christelieke Religie, haer-lieder ghevoe-

len van dese sake, sonder eenige bewimpe-

linge, en niet sonder kon.ste van seggen, en,

('t welck ghy by nae in alle de andere niet

en hebt) met eenighe Methode heeft ghe-

tracht te verklaren, en te bewijzen 3).

Et Lib. 4. Fol. 60.

NE vaga & confusa, dum discurrit per

singulos, luci tenebras ofifundat oratio,

unum ex omnibus & pro omnibus Calvimun,

(qui aliorum omnium in hoc argumento, &
secundiim illud suum Euangelium explicando,

ut & in aliis plerisque diligentiam vicit) ex

adverso dicere faciam.

Dat is:

OP dat mijne reden, niet hier ende daer

swevende en verward worde, 4) terwijle

sy door alle de Schrijvers in 't bysonder hier

ende daer loopt, het licht kóme te verdon-

ckeren, soo sal ick eenen uyt allen ende in

plaetse van allen, aan de andere zijde daer

tegen over stellen, 5) namelick, Calvinuiii,

door de degelijkheid, waarmede hij dit punt

heeft toeghelicht, en in samenhangh met dit

stuk heel zijn Euangelium ^'verklaert heeft, 6)

gelijck oock in meest alle de andere stuc-

ken alle zijne medestanders verre overtreft

overwonnen heeft.

2. Cornclius Sehultingins Litlioeonins, Tlieo-

logus Colonieiisis, in Biblioteca Catholica

& Orthodoxa contra suniniam totins Theo-

logioe Calvinianae. &c.

I) Paepsche. 2) afgenomen. 3) va^t te m.ikeu. 4) swer-

vende, ende on-ordentelick zijnde. 5) doen ter anderer

zijde daer leghen spreken. 6) die de neerstigheyt van alle

andere in dit sluck, ende volgens dat sijn Euangelie ver-

klarende.

Tom. I. Cap. 12. Cui titulus est,

Quce verisimilitcr laudari possint in hiscc
""

Calvini Institutionibus.

MEthodus profecto adeö insignis est &
artificiosa, ut cum Institutionibus Justi-

niani conferri possint; quo libro Jurisconsulti

meritó sentiunt, nihil esse magis scriptum

Methodicè; nisi fortè hoc alicui displiccro

posset, quod de principiis Theologic-e (aqui-

bus omnis debet ordiri disceptatio) non primo

statim libro, ut multi fieri oportuisse senti-

unt, sed in ultimo libro quarto tractarit,

nempe de authoritate Ecclesi:c Pontificis,Con-

ciliorum & S. Scriptunï;. Methodum ^4 //'«'//«

Pighius valdè laudat, & filum orationis &
stylum dicendi. Diligentia summa fuit ad-

hibita, dum ex omnibus prioribus recentio-

ribus scriptoribus, qui Methodes & locos com-

munes TheologifE scripserunt, oninia tanquam

sedula apis coUegit & deulibavit .... Quando

in quibusdam capitibus pleraque Orthodoxe

doctrina; consentanea pertractat, licet inde

colligere ac deprehendere, quantum pra:stare

potuisset, si ingenium egregium non male

habitasset, si intentio in omnibus sincera

& candida exstitisset.

Dat is

:

V'
Orwaer de Methode (namelick, van desc

Institutien Johannis Calvini) is soo heer-

lick en konstigh, datse met de Institutien

v3,n,Justinianus konnen vergeleecken werden;

Van welck Boeck de Rechts-geleerde met

recht gevoelen, datter niets naer eene be-

tere Methode en is geschreven ; 't en ware

dat dit misschien yemanden mochte misha-

gen , dat hy van de Gronden der Theologie

(van dewelcke alle Disputatie moet aen-

vanghen) niet terstont in het eerste Boeck,

gelijck vele meynen dat hadde behooren te

gheschieden, maer in sijn laetste vierde Boeck,

gehandelt heeft, namelick, van de Autho-

riteyt der Kercke, des Paus, der Concilien

ende der H. Schrifture. Albcrtus Pighius

prijst de Methode seer, en den draet van de

reden , en den stijl van seggen. Hy heeft

seer groote neerstighcydt aangewend, dewijle

hij uyt alle de voorgaende nieuwe Schrij-

vers, die Methoden en ghemeene plaetsen

der Theologie gheschreven hebben, alles,

gelijck een vlytigc Bije, bij een versamelt
^
^^^^

en afgcpluckt heeft Als hy in soni- „^g'^,, f^i^„;_

mige Capittelen meest alles verhandelt in //«i'/«,t na sijn

over-eenkominge met de rechtsinnige ' Leere, ^^"^pS^^fJ^^"

daer uyt kanmen afnemen en speuren, hoe Leere.
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GETUYGENISSEN VAN EENIGE PAUSSELIJKE SCHRIJVERS.

J. Dat dit

uytstekead

verstand wel
ghewooni, en-

de een oprecht

en suyver

ooghmerckge-
hadt heeft, is

klacvooralle
onpartijditje.

Edit. Luvau.
apud Jacobum
Zegers. 164U.

(p. 2.)

e Namelick,
Aengaendede

Genade
Godts, en den
Viyen-Wille
desmenschen.

veel hy hadde konnen doen , indien 't uyt-

stekend' verstant hem niet op de verkeerde
plaetse hadde gheseten i), en indie sijn oog-
merck in alle dinge oprecht en suyver ware
geweest. J

Et Cap. 27.

T 7"Idetur mihi Johanncs Cahinus ab eo
* tempore

, quo scribere ccepit , deinceps
usque ad finem vita; swx., omnc studium om-
nemque operam & vires ad has Institutiones

augendas, locupletandas, sic contulisse, ut

suiï Theologia; perfectam Ideam & specimen
exhiberet.

Dat is:

TWT Y dunckt dat Johannis Calvinis van dien
-' -^tijdt af, dat hy heeft begonnen te schrij-

ven, voorts tot den eynde sijns levens toe,
alle sijne studie ende allen sijnen arbeyt ende
krachten om dese Iiistituticn te vermeerderen
ende te verrijcken , alsoo 't samen gebracht
heeft, dat hy daer in een volmacckt Patroon
en Proefstuckvan sijne Theologie soude geven.

3. Coriiclius Janscniiis, Episcopus Yprensis,

in Aiigustini sui Tom. iij. Lib, 6.

Prafat. Pag. 606

"U^Acessat & ista hinc invidiosa querimonia>
-1- quod Augiistini sententia Calvino aut
LiitJuro favere videatur. Si enim Aiignstiiii

est, illorum error esse non potest. Sed quia
non usque adeó ha;retici exorbitare solent,

quin sa^pè in aliquibus articulis veritatem, in

aliis nonnuUa veritatis lineamenta retineant,

siquid fortè hac in re cum A/igus/hiO scnsQ-

rint veritas amplectenda est.

Dat is:

T A E T oock die nijdige klaghte sich van
^—'hier wech maken , dat het ghevoelen van
Aiigitstinns schijnt Calvino of Lntltcvo gun-
stigh te zijn. Want indien het van Ai(gHs-
iinns is, so en kan het hare dwalinge niet

zijn. Maer om dat de Ketters soo geheel
seer niet en plegen buyten

|
het spoor te

loopen, of sy behouden dickmaels in som-
mige artijckelen de waerheydt, en in andere,

eenige trecken van de waerheyt. Indien sy

misschien in dese sake t-yet met Aiigiistinus

gevoelen, soo moet men de waerheyt om-
helsen.

Ibidem Lib. viij. Cap. x.xj. Pag. 878.

Quod si qua in re Calvinns cum Aiigus-

tino & antiquis PP. senserit, non propter
Calvinum Ajcgnstino indignandum est, sed
propter Aiigustinnm Cahiiio potiüs gratu-

landum.

Dat is :

By aldien Calvinns ergens in met Angns-
tinus ende d'Oude Vaders ghevoelt mach

I) niet qualick en hadde gewuunt.

hebben, soo en moetmen op Augnstinns
om Calvini wille niet gram zijn, maer liever

om Angiistini wille van wegen Calvinns
blijde zijn.

4. Ihoinas Slapletoniis Angliis., SS. Thcol. Doclor

<s' Professor Rcgiiis.^ Preefat, ad Antidota

Enangclica af Apostolica ; Operum
Tom., iij.

Sanè pritter accuratam Catholicorum dog-
niatum vel refutationcm vel reprehensionem
(quo nomine suis mirabiliter placet) ubi ea

aut refutandi aut reprehendendi locus non
est, ita in reliquis, quoad littcram, interpres

est dih'gens, ita moralis, ita elegans & sua-

vis, ut hac varia esca proposita, & veluti in

aureo poculo propinato veneno, etiam ab
ipsis Orthodoxis avidè interdum legatur, qui

in dictione pura doctrinam vix cavent im-

puram : quos etiam aliquando exoptare au-

divi, ut resectis quce contra Ecclesiam &
fidem disputantur, castratus prodiret: sic

enim commentarios ejus perutiles fore.

Dat is:

Voorwaer behalven de naukeurighe weder-

leggmge of bestraffinge van de Catholijcke

Leerstucken daer door 2) hy den sijnen won-
derbaerlicken behaegt) in stukken waerin dit

niet te pas kwam 3), soo is hy in de reste,

nae de letter, soo een neerstighe Vytlegger,

soo morael (dat is. toepassende den Text
tot Godtsaligheydt des levens) soo fraey

ende soet, dat hy door het voorstellen van
dese verscheydene spijse, ende door het fenijn

als in eenen goudenen drinckbeker toe te

dienen 4), oock van de rechtsinnighe (dat

is. Papisten) selfs somwijlen graegh gelesen

werdt, die om 5) de suyvere maniere van
seggen haer naeuwelicks wachten van de
onsuyvere Leere : die ick mede somtijdts

hebbe hooren wenschen, dat hy, die dingen,

die tegen de Kercke ende 't Geloove gedis-

puteert worden,, afgesneden zijnde, ghelubt

mochte uytkomen : Want dat sijne Verkla-

ringen in sulcker voege seer profijtelick zijn

souden.

5. Floriinond Remond, Raedtsheer van Borde-

aux, in sijn Boeck van den Opgangh, Sa^c. der

Ketterijen deser Eeuwe, uyt het Frans in

't Nederduyts vertaelt door A. I. v. K. P.

ghedruckt tot Keulen in de Oude Druc-
kery, 1646. in het Tweede Deel, Lib. 3.

Cap. 10, Pag. 229.

In een droogh uytghemergelt lichaem

droegh {Calvin) altijdt een jeughdigen geest,

veerdigh in 't schutten der te verdedighen

saecke 6), stout in 't aenvallen; een groot

In Ful. Pa-

s. 1620.

Dese wuur-

den van Sla-

plctomts zijn

wel met Paep-
sche lasterin-

gen vermengt,
ora dat de
Coiiime/ita-

rien van Cal-

vinns de
PaepscheLee-
re wederleg-
ghen oft be-

straffen, noch-
tans voor de
reste soo lof-

lick, dat het

wonder is,dat-

se iiyt so een
bittere mont
noch zijnuyt-

geborsten.

I) nette of. 2) over. 3) daer het niet te passé en

komt deselve te wederleggen of te bestraffen. 4) bren-

gen. 5) in. 6) voorworpselen.

Dese Fl.'ii-

iiiail Rciiiond

is een iiyter-,

maten bitter

Papist, noch-
tans heeft de
waerheyt hem
nochteghensy-
neu danck dit

getuyghnis
van Calvino -

uyt-geperst.

Doctor Rive-
tiis verhalen-

de mede dit

getuygenis in

sijn Catli. Or-
ilioJ. Tom. I.

Proivm ilehtc

resih. merckt
aen , dat Fc-
trus Mat-

iliaiis in sijn

Historie des
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Vredcs scglil,

Dat dujesuijl

Kk/icomiis,

selve voorden
Autheiir is te

houden, de-

wijle hy in den
Roomschen
Paus te verde-

dighen den
name van Flo-

riinotid ge-

biuykt heeft.

/'T' onrecht

noemt dese
biltere Papist

also het Ghe-
reformeert

Christendom.

g Calvinus
en is noch
voorPausaen-
ghesien ghe-

weest, noch
heeft d.aer

voor willé

aengesien
worden.

In \'enetia,

1642. Lib. :.

rag. 31. in4.

// 't Is soo,

dat Calvinus

onrustig was,

doch in sul-

cker voegen
ghelijck Pau-
lus^ die nacht

endedaghniet

op en hield

eenyeghelick
met tranen te

vermanen, /4(r-

tor. c. 20. -js.

31. en den
welcken, son-

der de din-

ghen die van

buyien waren,
daeglicks

overviel de
sorghe van al-

lede Gemeyn-
ten.

2. Cor. II. 28.

/ Ja in sulc-

ken sin oproe-
righ, ghelijck

mede Paulus
die van Tertu-

lus voor een
PesteendeOp-
roer-maecker
wiertgheschol-

A(Xi,A(iür. 24.

f'J. 5. wande-
lendedooreere
en oneere,

door quaetge-
ruchfe ende

vaster, oock in sijn jonckhcydt, 'tzyomsijn
gcsontheydt, ende die dampen te beletten,

die den scheden hoofdsweer gedurigh ver-

oorsaecktcn, 't zy om 't verstandt meer te

scherpen, en bequamer te konnen schrijven,

studeeren ende sijn memorie te verbeteren.

Item, Calvin was weynig van woorden, be-

daert in sijn reden, sprack woorden die klem
hadden ; noyt by het geselschap, altijdt al-

leen, c-T. opgetrocken in sijn ghepeyn-

sen, een liefhebber van de eenigheyt, noyt

minder alleen, dan als hy alleen was.

Item, Calvin had naeuwelicks sijns gelijck

:

want in die drie-en-twintigh jaren , die hy in

't Bisdom van Geneve over-bracht, predickte

hy alle dagen , en Sondaghs dickwils twee-

maels, driemael ter weke las hy de Godt-
geleertheydt voor, ende alle Vrydagen hield

hy Conferentien , of een ondersoeck der ge-

schillen , 't welck hy een Congregatie noemde.
De andere uyren waren om te schrijven

,

ende boecken te maken , als oock om de
brieven, die van het heel Kettersch / Chris-

tendom aen hem als aen hun oppersten

Paus S ghesonden werden , te beantwoorden.
Item. Men moet bekennen dat Jan Calvin

een kloeck, levendigh, ende boven maten
gaeuw verstant gehadt heeft , &c. een Man
wel prijsens weerdigh, indien men sijn ge-

breken ter zijden settendc , sijn gaven alleen-

lick wilde insien.

6. Henrico Catcrino Davila: insijn Italiaens

Boeck, geintituleert , Historici dcllc

gnerrc Civili di Fraiicia.

Giouanni Calvino nativo di Noionc, Cita

della Piccardia , huomo di grande, ma d'iii-

qiticto ingcgno , di maravigliosafacondia, c di

varia, c vinltiplice cruditionc , &c.

Ende een weinigh daer na.

Di modo clie Calvino stimato da principio

Imomo dipoca Icvatitra , c d^ijigcnio scditioso
,

& inqnicto, in breve spatio di tempo fu da
molti venerato , e crcduto per niiovo , e mi-
raculoso interprete della Seritttira, e quasi

pcr\ ccrto , & infallibile Dottorc di vera Fedc.

Dat is :

Johannes Calvinus gheboortigh van Noyon,
een Stadt van Picardien, een Man van een

groot verstant , maer onrustigh , // van won-

derlicke wel-sprekentheyt • van verscheydene

ende veelvoudige geleertheyt. Item , Soo dat

Calvinus, die in 't begin wierdt gehouden
voor een Man van kleyne weerde ende van
een oproerigh / en ongerust humeur , in eene

korte wijle tijdts heeft verkregen groot-ach-

tinge by velen, ende voor eencn nieuwen en

wondcrlicken Uytleggcr der Schriftuyre, ende
by na voor eenen gewissen ende onfeylbaren

•Leeraer des waren Geloofs is gehouden, &c.

Estienne Pasquier , Raedts-heer ende Advocaet

Generael des Kunings van Vranckrijck, &c.

in sijn Fransch Boeck, ge-in tituleert, Les

Recherches de la France ^ Livre 8. Chap. 33.
/'/?. 769.

Car aussi estoit-il {Jcan Calvin) homme
bien escrivant, tant en Latin que Frangois,

& auquel nostre languc Frangoise est gran-

dement redeuable pour l'avoir enrichie d'une

infinité de beau.x traicts : & a la mienne

volonté que c'eust esté en meilleur subject

:

Au demeurant homme merveilleusement verse

& nourry au.x livres de la saincte Escriture,

& tel que s'il eust tourné son esprit a la

bonne voye, il pourroit estre mis au paran-

gon de plus signalez Docteurs de l'Eglise.

D'ailleurs au milien de ses livres & de son

estude , il estoit d'une nature remuante Ie

possible pour l'advancement de sa secte.

Nous vismes quelques-fois nos prisons regorger

des pauvres gens abusez , lesquels sans entre-

cesse il exhortoit, consoloit, confirmoit par

lettres, & ne manquoit de messagers aus-

quels les portes estoient ouvertes , nonobstant

quelques diligences que les Geoliers appor-

tassent au contraire.

Dat is:

Want oock hy (Johannes Calvinus) was een

man die wel schreef, soo in 't Latijn als in

't Fransch , en waer over onse Fransche Tale

seer aen hem verplicht is , om dat hy'se

heeft verrijckt met on-eyndelick vele schoone

Tractaten , ende och of het ware geweest

in '^ een betere saecke! i) Daer beneven

een man wonderbacrlick geoeffent ende ge-

voedt in de Boecken der Heylighe Schrifture,

ende soodanigh een,
|

dewelcke indien hy
sijnen Geest hadde gekeert tot den goeden
wegh ,

'' soude hebben konnen gestelt worden
inde uytgelesene rije van de uytstekendste

Leeraers der Kercke. Anders in 't midden
van sijne boecken en studiën was-hy van
sulck eene nature, dat hy alle moghelicke
vlijt aenwendde om sijne "' secte voort te

setten. Wy hebben alle gangh gesien onse

gevangenissen, tot over-gevens toe, krielen

van arme verdoolde lieden , dewelcke hy son-

der ophouden vcrmaende , vertroostte, ver-

sterckte door brieven, ende het ontbrack

hem niet aen Boden, voor dewelcke de deuren

altijdt open waren , wat vlijt de Cipiers oock
daer tegen by brachten.

Eer het laetste getuygenis hier by gevoeght

wort, 't welck raeckt het overlijden van
Johannes Calvinus , soo en dient niet vergeten

het ghetuygenis van Papirius Massomis^ die

het Leven Calvini beschreven heeft : wiens

getuygenis de Hoogh-geleerde Doctor Pivctns

by brenght in sijnen Ca/hol. Orthodox. Tom. i.

goedt geruch-
te, 2. Cor. cap.

6. r,.c. 8.

Edit. 3-1 Pa-
ris, chez Laur.
.Sonuius.Anno
1621. Et Edit.

.a Paris, chez
Pierre Menart.

1634.

1) voonverpsel.

/•Dat is, in

de verdedi-

ginge van de
Pauselicke

Leere.

(P- 1-)

/Die, name-
lick.den Paus-

gesinden

goedt schijnt;

doch van de-

welcke men
met Salomo
mach seggen,

dat het laetste

van dien zijn

wegen des
doodts. Pro'c'.

c. 14. VS. 12.

ende cap. 16.

VS. 26.

m Even soo

dede Paulus.

die van Ter-

iuUus wierdt

gescholden
voor eenen
oppersten

voorstander

van de Secte

der J^azare-

ren, Actor. e.

24. VS. 5. daer

hy nochtans

nae dien

wegh, dien

sy Secte

noemden, den
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Godt der Va-
deien also

dieude,geloü-

veude alles

dat in de Wet
ende de Pro-

pheteu ghe-

schieven is.

Ibid. VS. 14.

Eu allen alles

wordende,om
haer te win-

nen ende te

behouden, i.

Cor. 9. 19. 22.

n Van Fran-
cisciis Bal-

liuintis., siet

Theod. Beza
\n\Leven van
Cahinus.

o Nochtans
komt Bellar-

niinus oock
met dese leu-

ghen voort,

deselve uyt

/Joise£us ver-

halende. De
Conc. & Be-
des. Lib. 4.

Cap. i4.Welc-
ke leugen soo

grof is,gelijck

Beza elders

verhaelt,, als

of men seydé,

dat Cah'hius
Paus van Ro-
men gheweest

Froujin. de Haeres. Dese Massoiuis , eertijts

gesproken uyt de Schole der Jesuiten, een

openbare wederpartije van Calviniis .^ en dat,

van wegen sijnen meester Franciscus BaUiid-

nus
.,

" suyvert nochtans Calvinum in datsijn

Schrift van die fauten, die hem de slechte

ongeachte Schrijvers tegen geworpen hebben^

als van ontuchtigheydt, van gewin-soeckinge

en woecker; bekennende dat die fauten hem
uyt laüer-zucht op 't lijf geworpen zijn: Oock
wederleght hy die leughen van dat mirakel,

" dat andere seggen dat hy heeft willen

veynsen te doen in eenen dooden op te wec-

ken; en daer toe brenght hy by tweederley

bewijs : Ten eersten , Om dat Calviims al over

lange in sijne Voor-reden, die voorde Jnsti-

tutie staet, heeft beleden datse godtlooslick

doen, die van ons mirakelen vereysschen,

&c. Ten tweeden, Om dat sclfs Baldinniis
.,

die Calvini heftige vyaudt was, dat selfde

noyt heeft tegen-geworpen , die voorwaer dat

niet en soude hebben gelaten, seght hy, by
aldien het ware geschiedt gheweest, &c.

De selfde noemt oock de Commeiitarien, die

Calvinus over de Boecken van Seiieca de Cle-

meiitid, dat is, Van de Goedertierenheydt

,

in 't vier-en-twintighste jaer sijns ouderdoms

heeft uyt ghegheven , seer fraeye Coinnienturien.

Hy seght mede , Dat d'eenige oorsaeck, dat hy

in ballinghschap is gegaen, gheweest is, om
dat hy sonderperijckel vandeReligie derVoor-

Ouders niet en mocht disputeeren. Soo en

was 't dan niet geschiet van wegen eenige

infamie of on-eer. Hy geeft hem oock dien

lof. Dat hy de dwalinghen van Servetus heeft

ter neder geworpen , en 't godtloos gevoelen

der Weder-dooperen van den Doop seer

scherpsinnighlick wederleydt, en seer vele

van deselve tot beter sinnen gebracht: Dat
hy van syne Burgers gesonden zijnde na

Worms (en na Regensburg) op de Rijcks-

vergaderinge onder Karel de V. beschreven

,

heeft te wercke gestelt de krachten van een

uytstekend verstaat, met soo grooten genoe-

gen der Theologanten van Duytslandt, dat

hy , nae het oordeel van PlüUppiis JMelaiichthoii

ende sijner Metgesellen, door een bysonder

privilegie den toenaem van TAeo/c>,^iis , da.t is

Godtsgeleerde , heeft verkregen : Dat hy niet

weyniger dingen heeft geschreven , ende niet

min treflick , als yemandt der gener die een

stil ende afghesondert leven gheleydt heb-

ben , indien men siet op 't getal, op de

scherpsinnigheyt, op de stijl, op de klem,

op de bysondere naedruck, op de spits-

vinnigheden: Dat niemant van sijne weder-

partijen, die hy heeft ghehadt, als alle de

Catholijcke , Weder-doopers , de Lutheranen

,

de Arianen, endede verlaters vansijne Secte, die

tegen hem gheschreven hebben, is gesien,

die met even ghelijcke deftigheydt van

schrijven ende ghewicht van woorden ende

XI

klem op sijne gronden heeft gheantwoordt

:

Dat hy Pighio selfs van den Vrijen-Wille

reden-cavelende , ende Sadolcto byna eenen

schrick heeft aenghejaeght. 't Is voorwaer
aenmerckens weerdigh (seght Doctor Rivetus)

dat dese woorden gekomen zijn uyt den
mondt van een weder-partije, die hoewel
een bysonder vriendt van Balduinus , die

Calvini geslagen vyant was, sich niet en

heeft konnen onthouden , om van Calvino

sulcke loflicke dingen te getuygen, hoewel

andersins met haet tegen hem ingenomen
zijnde. Dese selfde Massonus , nevens ande-

ren lof meer, dien hij Calvino toeschrijft
,

segt wijders ; Daer is nauwlicx een dagh
voorby gegaen , dat hy geen Predicatie voor

de Borgers en heeft ghedaen van heylighe

saken: driemael in acht dagen heeft hy, so

langh als hy geleeft heeft , Theologische

Lessen gedaen, zijnde vol van werck, en

altijdt yet schrijvende of voorhebbende. Item,

Hy was wel swack van lichaem, doch 't

welck afgegaen was door waken ende lesen,

door schrijven, door Meditatien , sieckten
,

moeyten , Predicatien ofte Oratien ende Les-

sen. Hy was van seer korten slaep; wes-

halven hy een groot deel van sijne wercken
's nachts uyt sijn bedde heeft gedicteert

,

hebbende eenen Schrijver binnen 's huys
,

die hem daer in dieiide : Hy at maer eens

's daegs , ende bekende , dat hy gheen krach-

tiger of gereeder remedie en hadde bevon-

den tegen de swackheydt van de maghe of

de pijnen des hoofts : Hy hadde een kleedt

van tamelicken prijs, om het lichaem te

bedecken , ende niet om 't zelfde op te

proncken. Hier by verhaelt deselve Doctor
Rivetus in sx^w Jtsuita Vapulans ^ cap. 2. selfs

gehoort te hebben , dat de Heer Carolus

Fayus , als doen Ambassadeur van den Alder-

Christelicksten Koningh van Vranckrijck in

dese Nederlanden, teghen sekeren Franschen
Edelman, die van de schande Catvino te

Noyon aenghedaen
,
ghewagh maeckte , ver-

klaerde , dat hij neerstig ondersoeck ghe-

daen hadde "TdIj den Konincklicken Inquisi-

teur van ISoyon, aengaende sijn Leven ende
de geruchten van hem verspreyt; doch dat

het altemael versonnen i) was: ende dat

die van Noyoii niet hadden in Calvinus te

berispen, als alleen sijne afwijckinghe van

de Roomsche Kercke. 'xy^&WT>ocX.OT Rivetus

aldaer oock versterckt door de Notariale

Copie van het ondersoeck , belangende den
persoon van lohann.es Calvinus al over lang

te Noyon gedaen, die de Heer Cornelis van

der Alijle , Heer van Dubbeldam , & c. te

Noyon selve heeft ghelicht, 'ende die Doctor
Rivetus aldaer steldt van woort tot woort,

uyt- het Franscli in 't Latijn overgeset.

VI



GETUYGENISSEN VAN EENIGE PAUSSELIJKE SCHRIJVERS.

' Paris. ai)ud S. /<Il. .-lu^'. Tlitiaiws Historiaruin sul temporis,
A;"!»-"^- ^^

LiO. XXXV. lom. 2.
HieroD.

in Fol.' Pag! XIII. Kal. Juil. * lohail. Calvinus Novio-

223. duni in Veromanduis natus , acri vir ac
j

' 1564. vehementi ingenio & admirabili facundia I

prieditus, turn inter Protestantes magni no-

minis Theologus, cum septennium integruni

variis morbis ac cruciatibus conflictatus cffet

,

nee minus propterea in munere suo assiduus

aut a continua scriptione abstineret , tandem
ex respirationis difficultate Geneva;, in qua

23. annos docuerat, obiit, cum pene 56.

vita; annum explevisset.

Dat is :

I

1564. Den xix Mey
,
Johannes f Calvinus te

Noyon in Picardien geboren , een Man met
een scherp ende geweldigh verstant ende
wonderbaerlicke wel-sprekentheyt begaeft

,

daer benevens onder de Protestanten een

(p. 4.) Tlieologant van grooten
|
naem , als hy seven

heele jaren met versclieyden sieckten en pij-

nen was ghequelt geweest, ende daerom
niet minder in sijn Ampt gestadig was oft

van 't gheduyrigh schrijven ophielt , is ten

laetsten door adem-borstigheyt te Geneven

,

alwaer hij 23 jaren hadde geleert, overleden,

als hy by na $6 jaren was oudt geworden

.

Ziet , deze lliuanus, die Calvino niet toe-

ghedaen en was, getuight evenwel onpartij-

tijdighlick van sijn groot verstand , wonder-
baerlicke wel-sprekentheyt, neerstigheyt en-

de groot-achtinge onder de Protestanten , en

van sijn overlijden door adem-borstigheydt
nae verscheyden sieckten ende pijnen , die

gheheele seven jaren te voren hem hadden
ghequelt : Ende hoewel hy sich der kortheydt

bevlijtighende
,
ghelijck hy doorgaens in soo-

danighe ghelegentheydt ghewoon is
,
gheen

„ ,, ,
naerder verhael van sijn afsterven en doet

,

TSell. de
, , , , ,

Chrisio, Lib. soo spreeckt hy nochtans alsoo daer van
4. c. 8. & (Ie dat hy stil-swijghende wederleght de leu-

clef'^'l iU- i
^^'^ van Bolsccus

, dewelcke Bcllarminvs lie-

Cap. 17. ver aennemende dan de waerheydt, deselve

op twee bysondere plaetsen verhaelt, schrij-

vende, dat Calvinus godts-lastêringhen uyt-

smijtende en sich selven vervloeckende , & c.

elendighlick is ghestorven
,
jae dat hy van

de wormen is op-ghegheten
,
ghelijck Antio-

chus , Herodes , Maximinus en Hunerieus. Die

hooghgheleerde ende Godtvruchtighe ziele

,

Doctor Franciscus Junius , die mede selfs als

doen te Geneven was , wanneer Calvinus uyt

dit leven scheydde, op beyde de voorschre-

ven plaetsen dese leughen weder-legghende,

seght op de eerste plaetse daer op ; Ja dat

meer is , Genebrardus selfs , al hoewel hy
met alle steecksels van lasteringe, sich sel-

ven gantsch niet niachtigh zijnde , Calvinum

steeckt, heeft zich nochtans gcschaemt van die

leughen: en die schacmachtigheendecenvoudi-

ghe Historie-schrijver en heeft in sijn Chronijck

niet durven i) met die kladde sijn schrift besoe-

delen, noch die leugenachtighe misdaedt Cal-

vino oplegghen, Dus verre Francisius Junius.

Wy sien uyt alle dese voorgaende Ghetuy-

ghenisscn der Paepsche Schrijvers selve, hoe

valsch ende versiert alle die lasteringen zijn, die

tot nadeel van den goeden naem en faem van

Jokannes Calvinus^ aller-eerst geheele dertien ja-

ren na sijnen doodt gestroyt zijn door sijnen

geslaghenen vyandt , den verloopen Carme-
liter yionmck.. IJieronymus Bolseciis , die nader-

handt weder tot het Pausdom vervallen zijnde,

heeft , onder de Papisten woonende , uytghe-

gheven de Historie van het Leven Calvini.

Wy mogen alhier met meerder recht ghe-

bruycken de antwoorde, die de Cardinael

Baronius geeft op het Boeck van den Car-

dinael Benno , daer in hy {Benno) het leven

van Hildebrandt , daer nae gheworden Paus
Gregorius de VII. beschrijvende , sulcke af-

grijselicke stucken van hem verhaelt, datmen
naeuwelicks van den Duyvel selfs soodanighe

soude verwachten: Indien men (seght Baro- ual. Tuin! ij.

nius hier op) een vyandt sal gelooven, even Anno 1071.

soo mochte Cajaphas het leven Christi be- ^"'- 'j'

schreven hebben. Wel, indien men den Car-

dinael Benno sal houden voor eenen vyant

van den Paus, ende voor eenen Cajaphas,

hoe veel meer is sulck eenen Bolsecus voor

eenen vyant en eenen Cajaphas (ten besten

genomen) van Calvinus te houden.''

Nu daer en is niets , het welck van eenighc

vyanden der waerheydt ter on-eere van desen

Eerweerden Man Godts valschelick wordt

voor-ghegheven , of 't is anders niet als

Copy van desen eenigen lichtveerdigen Bol-

secus: 't is al deses onbeschaemden Bolseci

na-praetjen en na-schrift; waer op wy dan
vrymoedelick mogen seggen, 't gheen de

Vorst ISieliemia liet weten aen dien listighen

ende leugenachtighen vyandt van Godes

Volck , Saneballat: Daer en is van alsulcke

saken , als ghy seght , niets geschiedt , niaer

ghy versintse i) uyt uwe herte , Nehem.6. &.

Dat dese voor-verhaelde Ghetuyghenissen

waerlick alsoo luyden
,

gelijck geseght is,

kan yeder een, dien het gelegen komt, selve

na sien; ende datse getrouwelick alhier gcstelt

zijn
,

ghetuyghe ick onderschreven , als die

deselve opgesocht , vergadert , uytgeschreven

,

en, daer 't noodigh is gheweest, vertaelt

ende gheopend, jae 't geen. daer in te be-

rispen ende verbeteren is, aengewesen hebbe.

Johannes Spiljardus,
Dienaer des Goddelicken Woordts
tot Gorinchem.

l) lierren. 2) veiaitrtse.
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DE CHRISTELIJKE ONDERWIJSING HE

MET

Calvyns Voorrede en Brief aan Koning- Frans I.





JOHANNES CALVINUS tot den LESER.

^^^Emerckt ick tn het eerst uytgeven van dit ons Werck soodanigcn vrucht en voorspoedt^ als de Beere na sijne

/ V^-^''''' 1''(nemende goedheyt heeft gegeven^ niet en vcrwachtede^ soo hadd' ick het ten meesten-deei met een lichte

^^^handt gcmaeckt en over geloopen , ghclijck in kleenc Werckcn pleci;ht te geschieden: Maer doe ick verstondt dat^'^-^ het hy na van alle Godtvriichti^e was ontvangen met sulcken gunst en toegenegenthcyt , dewelcke ick nimmermeer
en hadde durven wenschen of begeeren ^ veel weyniger hofen: gelijck ick van herten gevoelde datmen my veel meer

toc-eygende dati ick hadde verdient, alsoo dacht ick oock dat het een groote ondanckbaerheydt sonde wesen, indien ick
ten minsten na mijn geringh vermogen niet en pooghde ^enoegh te doen V verlangen der gener die my soo grooten liefde
en gunst toedragen

, en van sclfs mijne neerstigheydt opmercken. Dit hebbe ick gesocht te doen , niet alleen doe dit Werck
voor de tiöeedcmael wicrdt uytghegeven: maer het is oock, soo dickivils als het naderhandt is ghedruckt geworden, met
eenigh byvoeghscl vermeerdert en verrijckt. En al hoewel my den arbcydt daer toe voor dat mael aengeleydt, niet en
berouwde: soo en hebbe ick doch my selven noyt voldaen, tot dat het geschickt en ghebracht was in dese gestalt en ordre
dewelcke alhier voorgestelt wordt en door tmer aller oordeel, gelijck ik vertrouw, voor goet gekeurt sal worden.

Voortvoer, hoe neerstig en begeerigh ick zy geweest om de Kercke Godts hier in te dienen, dat kan hier door
klaerhck betuyght werden, dat ick de laetst voorleden Winter, doe ick meynde dat my door de vierde-daeghsche kortse
de doof gedreyght en verkondight tuierdt, hoe de sieckte meer aendrongh , oock dies te minder my selven gesfaert hebbe
tot dat ick desen Boeck hadde vol op-gemaeckt om den selven nae mijn doodt achter te laten, ende daer mede den üodi'-
vruchtigen eenighe danckbaerheydt weder te geven voor hare soo vriendelicke gunst en opweckingh. Ick hadde wel i^he-
w,lt dat ick dit Werck eer volbracht hadde, maer het komt haest tijdts genoegh, is 't dat het loel genoegh komt en
'd<cllckom IS. En ick sal mij als dan laten voorstaen dat het ter ghelegcner en bequamer tijdt te voorschijn is ghekomen

,wanneer ick sal vernomen hebben , dat het noch een overvloedigher vrucht , als wel voor henen , der Kercke Godts toe-
gebracht heeft. Siet, dit is mijn eenighe wenseh en begeert. En voorwacr het soude met my seer qualick gesteldt zijn,
tuaer 't dat ick my met d'eenighe goedi-keuringh des ecnigen Godts niet vergcnoeght en hielde, en oversulcks het dwae]
en verkeert gevoelen der onverstaitdigen , of oock d'onbillicke en quaetwillighe oordeelen der boosen niet en verachtede.
Mant al hoewel (i»dt mijn gemoedt feenemael gheraecht en aengedaen heeft met een yver en begeerte om sijn Jiijck uit
tc^ breyden,^ en 'tprofijt van 't gemeyn te bevorderen: en ick daer beneffetis by my selven ter degen betvust ben, jae oock
Godt en d'Engelen tot getuygen fiebbe , dat van dien tijdt aen dat ick het ampt eens Leeraers in de Gemeynte hebbe aen-
ghenomen

,
mijn voornemen niet anders en is glmveest, dan door 't betveeren en verdedigen van d'ouvermlschte Leere der

Godtsaligheydt, de Kercke Godts behulpigh te zijn: soo meyne ick nochtans datter niemant en is die met meer lasteringen
en blamen besprongen

,
gebeten en verscheurt wordt. Doe desen Brief aireede onderhanden tvas om gedruckt te tverden

hebbe ick in 't seker verstaen, dat binnen Ausburgh, daer te dier tijdt de by-een-komst van de Staten des Rijcks gehouden
wiert, een gerucht gezaeyt was, dat ick was afgcweecken tot het Pausdom, en dat dit gherucht in de Hoven der Frincen
begeerlicker aengenomen tvas dan 't behoorde. Dit is quansuys de danckbaarheyt der gener, den tvelcken voortvoer niet en
tvas verborgen mijne soo menighmael tvel-befroefde stantvastigheydt , die, gclijckse soo een vuyle en schandelicke blaem lich-
tclick afset en verstuyft

^ alsoo oock my leghen deselve by alle vrome en onpartijdighe oordcelders hadde behooren te ver-
dedighen. Maer de Duyvel bedrieght hem-selven met synen gantschen aenhangh seer jammerlick , indien hy sich inbeeldt dat
ick met sulcke stinckende leugencn van hem overvallen zijnde, door dees' ontveerdigheyt door den toekomenden tijdt flaeu-
hcrtigcr en trager sal wesen: want ick vertromve dat Godt nae sijne onmetelicke goedtheydt my sal gheven door een een-
panghe^ en on-overwinnelicke lijdtsaemheydt in den loop van sijne heylighe roepingh te volherden. Van welcke saeck ick
den Godtt<ruchtighen Lesers een nieuw betvijs in het uytgeven van dit mijn Werck, te voorschijn brenge. Verders is in
desen arbcydt mijn tvit en ooghmerck ghetvcest, den genen die haer selven tot de study der heyliger Godts-geleertheyt
hebben toe-ge-eygcnt

,
tot het lesen van Godes Woort alsoo voor te bereyden en fonderwijsen, datse daer toe eenen lichten

toegangh hebben, en daer in sonder stoot of struickelingh voort gaen konncn. Want ik hebbe, mijtis bedunckens, de summa
dcrReligy in allen dcelen alsoo U samen ghevat , en oock met sulcken ordeningh elck siuck in sijn eyghen plaets gesteldt

,

dat het den ghenen die dese summa ten rechten sal hebben begrepen, niet stvaer en sal vallen om t'oordeelen wat"hy voor

-

nemelick in de Schriftuyr soecken , en tot wat eynde en ooghmerck hy al dat het tvelck daer in vervat is , richten en be-
leyden moet. Daerom , dewijl desen wegh gelijck als aireede ghetjaent en bereydt is , soo sal ick mijn Uytleggingen of de
Schriftuyr

,
indien ick na desen eenige door den Druck laet uytkomen , altijdt kort maken : tvant het en sal my niet

noodigh wesen, aengaende de Leer-stucken der Eeligy langhe dispuyten aen ie stellen, en in 't verhandelen van de
gemeyne plaetsen breedt en ruym te gaen. Door desen middel sal de Godivruchfighe Leser van groote moeyte en qvellingh
verlicht en verlost worden: soo verre hy maer hem-selven te voren met de kennisse van dit tegentvoordighe Boeck als
met een nootsakelick instrument voorzien en gestoffeert heeft. Maer dewijl de wijse en manier van dit mijn beleydt in soo
veel uytleggingen die ick op de Schriftuyr ghemaeckt hebbe, als in eenen spiegel klaerlick ghesien tvordt , soo hebbe ick
liever datmen met der daedt verneemt en hekendt hoedanigh het zy , dan met tvoordcn daer van te roemen, laert wel
bemittde Leser, ende indien ghy uyl viijnen arbcydt eenighe vrucht vcrkrijght , soo tveest my met utve ghebeden behulpigh
by Godt otisen Vader. In Geneven , desen eersten dagh Augvsti , Anno vijftien hondert neghen ende vijftigh.

A UG US TIAUS Epist. 7.

Ick belijde dat ick ben onder het ghetal der gf/ener dewelcke in kennis VOortgangh doende, schrijven: en schrijvende
voortgangh doen in kennis.





Aen den seer Machtigen, en Doorliichtighen Monarch,

FRANCISCUS,
Alcler-Christelickste Koning van Vranckrijck,

sijnen Süuverainen Prince ende Heer, wenscht Joannes Calyinus
Vrede en Saligheyt in Christus.

DOE ick ilit Wei'ck alder-eorst by de haiuU nam, seer EJel' eu Veniiaerdo Koiiingli, so en wasser

niet daer ick min op dacht, dan te schrijven dinghen die uwer Majesteyt naderhant souden opgeih-a- ^
,|"1' ^'^

'

^^

gen en voorgestelt worden. Mijn voornemen was alleenlick ceniglie beginselen t'ontwerpen en voor te Jc ciuistclicke

dragen, door dewelcke tot de ware Godtvruchtiglieydt gofatsoeneert en onderwesen souden werden die gliene, ünderwijsingh

die met eeriiglie goede ghenegentiieydt tot de Religy geraeckt en aengedaen zijn. Ende door desen mij- ''^ schrijvcu.

nen arbeydt hebb' ick voornemelick onse Fransche Naty willen dienen, onder deweick' ick verstont datter

seer vele waren die honger en dorst hadden nae Christus: en daer beneflens seer weynighe bemeickte

die selfs met een kleyne kennisse Ciiristi naar beliooren begaeft waren. Dat dit zy geweest mijn

opset en voornemen, dat getuyght dit mijn Boeck selfs, als het welck' met een eenvoudighe en slechte form'

en wijse van onderwijsingh t'samen ghesteldt en op gheraaeckt is. Maer doe ick vernam dat de raserny ,.j.''''|'(.'"^^*''^

van sommighe quaedtwillige menschen in u Koninckrijck, soo verre d'overhandt genomen hadde dat de nootsakclick.

ghesonde Leer daer in gantsch gheen plaats en vindt: soo heeft het my goedt en oorbaerlick ghedachl,

dat ick te ghelijck en met eene moeyte hen-lieden onderwese, en mijn belijdeniss' in U. E. tegenwoordig-

heydt te voorschijn brachte, waer uyt ghy mocht leeren en bekennen hoedanigh die Leere zy, teghen dewelcke i.ücbowee-

met soo groeten verwoetlieydt ontbianden die dulle menschen, die u Koninckrijck hedensdaegs door vyer en ring der recht-

sweert in onrust stellen. Want ick en sal my niet vreesen noch schamen rondt uyt te bekennen , dat ick *''^'"K"^ Lcere

ten naesten by alhier te samen vervat hebbe de somma van die selfste leeringh, van dewelcke dese lieden met
_^

luyder stemmen uytroepen datse door ghevanckenis , verjagingh , bannissement en vyer ghestraft , en te water
wis~chini>h vau

en te land' uytgeroeyt behoort te werden. My is voorwaer wel bekent, met wat schrickelicke geruchten en grouwelioke

aenklachten sy uw' ooren en hert vervult hebben, op dats' onse saeck by u in de liooghst' ongunst en aenlilacliteaett

afkeerigheydt brenghen mochten: maer dit staet u nac uwe goedertierenheydt t'overweghen , dat niemant ,

"'"" "'""=*•

noch in woorden, noch in wercken, en sal onschuldigh zijn, indien de beschuldigingh alleen gehoor en

plaets verkrijglu. Voorwaer soo yemand, om haet en ongunst te verwecken, voorwendt dat dese Leer',

daer van ick nu ter tijdt reeckenschap wil geven, al van over langen tijdt door d'eendrachtige stemmen

van alle Staten verdoemt, en door veel vonnissen der geiichtsbancken veroordeelt zy, die en sal niet anders

voorwenden en seggen , dan dat deselve Leer' eensdeels door de t'samen-sweeringh en macht harer
^

.• .''V^'^"

vyanden met geweldt ter neder geslagen, en eensdeels door leugenen, quade streken, en lasteringen looslick Vromcu vau

en bedrieghlicken onderdiuckt is. 't Is kracht en glieweldt, datmen teghen een saeck, eerse verhoort en gheweUt, be-

verdedigt wort, bloedige vonnissen veldt en uytspreeckt : 't is bedrogh en verradery , datmen deselve sonder drogh, leughc-

reden en schuld 1) met oproerigheydt en boosdadigheydt beticht en brandt-merckt. "Op dat niemant en
keilgk" ^'lasje-

dencke dat wy t' onrecht hier over klachtigh zijn, ghy Alder-edelste Koningh selfs kondt onse getuyg' ren.

wesen , door hoe veel valsche leugenen dees' onse Loer' in uwe teghenwoordigheydt dagelicks geblameert

woidt ,te weten , datse tot geen ander eynd' en streckt, dan om den Koningen van hare Scepters t'ontbloo-

ten , alle rechten en gerichtsbanken ter neder te vellen, alle staten en burgerlicke regeeringen uyt te roeijen
,

de vreed' en rust des volcks te verstoren, alle wetten af te schaflen , alle eygendommen en besitlingon

der goederen te verstroijen en in somma alle dinghen op elkaer 2) te werpen en onder een te veimengen.

En nochtans is dit 't welck tot iiw' ooren komt, het alder-minste deelken. Want omier 't gliemeyne

volck wordeu van dese Leer'
|
schrickelicke geruchten gestroyt: deweick' indiense waerachtigh waren, so , „.

mocht de gantsche werelt deselve Leer' en hare Leeraers en Aenhangers met recht oock duysent vycren en ^'^' ''

galgen weerdig achten en oordeelen. Wie soud' hem dan als nu verwonderen dat tegen haer eenen alge-

meynen haet ontsteecken is, nadien men sulck' onbillicke en valsche belichtingen en aerdtlachten geloove

geeft? Siet waerom alle Staten te samen stemmen en over een dragen om ons en onse Leer te ver-

doemen en te veroordeelen. De Rechters, door soodanige passien wech geruckt en verleydt zijnde, spreken uyt,
aecidu,,!, ^„

in de plaats van wettige vonnissen, hare concepten en voor-oordeelen die sy van huys mede g(;bracht hebben : ougeiechiig-

en mcynen dats' haer selven in haer ampt fijn hebben gequeten, wanneerse geen andere ter doot en ver- '"7'. 'u de

wijsen dan die gene, die, ofte door haer eygen belijdenis, of door volkomene getuygnissen zijn overtuyght
ij,'"i,'j^

en overwonnen. Maer van wat schelm-stuck ? Van dese verdoemd' en veroordeelde Leer', seggen sy. Maer
door wat recht i.*? die veroordeelt? Nu, dit was het poincl en hooft-stuck der verantwoording!), niet de

Leere selve verloochenen, maer die als oprecht en waerachtigh verdedigen. Maer hier wort oock alle vrylieyt

om eens den mont tot dien eynd' op te doen, benomen en afgesneden.

1) verdienst. 2) dat op dat ue'cr.
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VOOR-REDEN AEN DEN KON'NGH.

üeaAutheur Ddei'oni en versoeck' iek niet soiider reden, O ün-oveiwiiiiielickste Koniiigli, dat liet u believe volkomen

' ovfrilcuck'iu
'^ kennisse Ie nemen van dese saeck : dewelcke tot desen tijdt toe in 't verwarde i) en sonder ceuigh' ordeiit-

JesKüuiucklic 'ic^e rechts-plegingli, en meer door een haestige bitterheydt, dan door een rechtmatige stemmigheydt en
l(cu aiu|itsJuu bedaertlieydt verhandelt is. Uwe Majesteyt en sal oock niet dencken, dat ick alhier voor liebb' niy selven

'^""'."t-'' u. ^" 'tbysonder te verdedighen, op dat ick vrylieydt mochte verkrijglien om gheluckelick weder te keereti

bw'ngcii.'waiit *" mij"e gheboortplacts: want al hoewel ick tot deselve met sulck een vriendelicke gesintheydt en treek als

het isdeiiliclit 't behoort, gheneghen ben, soo kan ick nochtans, ghelijck de saken teghenwoordigh aldaer staen en gheleglien
der Kouiiighea zjjn, die sonder swarigheydt wel derven. Maer ick neem' alhier aen de ghemeyne saeck van alle Christ-

1"uckt^'' Kei-ck
gl'^loovighen, en oversulcks oock Christi saeck selfs, dewelck' hedensdaegs op ailerley manieren in u Koninckrijck

üi) te uerncii. '^'s*^ i* verscheurt en vertreden, dat deselve schijnt te zijn reddeloos en buyten lioop van weder-oi)rechlingh,

ende dat meer door de tyranny van sommige Pharizeen, als door u eygen will' en mede-wete/i. Doch hoe

t "d-i°'"'d'^^'
°" ^°'^^ wiens schuldt dit by komt, sulcks is onnoodigh alhier te verhalen. Zooveel is seker, dat de saeck

Ohristelickei- Christi vast leydt in eenen jammerlicken en bedroefden staet. Want de godtlooze hebben 't soo verre

Religie uiet te ghebracht, dat Christi waerheydt, hoewelse niet t' eenemael uyt ghejaeght en t'onder ghebracht is, nochtans als
verachten. alrcede begraven en met schande bedeckt, in 't verborgen schuyit: en dat daer en boven d'arme Kerck , ofte

3. üenGudt- door wreede dooden is verteert, of door ballinghschappen verdreven, of door dreygementen en verschrickingen
louscri, die de verbaest ghemaeckt zijnde, niet eens en durft kicken. Ende sy volherden als noch in hare gewoonlicke raserny
"""'^^

f" r '"^ wreedtheydt, om den muyr die aireed' aan 't hellen is, ter neder te werpen, en den va! dies' aireede be-

gheu, uietgim- gonnen hebben, ten vollen uyt te voeren. Ondertusschen en komt'er niemandt voor den dagli die metsijn vermoghen
stigh te wesen. en bystandt liem-selven kant tegen deser lieden dulle raserny. Indiender eenighe zijn die willen schijnen der

4 Nadcacu- waerheyt seer goede gunst toe te dragen, die seggen datmen cenighsins met oogh-luyckingh behoort over

slagheavauec- te sien de dwalingh en d'onwijsheyt der onverstandiger menschen. Want soo spreken dese koel-siiinige

iiighesoet-voe- Heden , noemende dwalingh en onwijsheydt die Leer' van dewelcke sy niet bewust zijn dats' is de seer
i'igemeusc eu,

geijg,.g waerheydt Godts , noemende die lieden onverstandigh , welckers verstant de Heer Christus so hoogh

EuaB"eliains geacht heeft, dat hy hen de verborgentheden van sijn' llemelsche wijsheydt heeft mede gedeelt. Soo seer

schamen, niet schamen sy sich alle te gelijck des Euangeliums. Maer u ainpt en plicht, seer Doorluchtige Koningh, ver-
teluysteren. (iygchl! , dat ghy uw' ooren en u gemoedt van soo een rechlveerdlghe voorstandt en beschermingh niet at

S.Godeseer en keert: voornemelick wanneerder questy is van soo een grootwichtighe saeck als dese, te weten, hoe
eii waerheydt

(jgjgs gg,.' gp deser aerden sal werden gehanthaeft, hoe Godes waerheyt hare weerdigheyt sal behouden,

hoe den Heere Christus sijn Rijck onder ons gaef en ongeschenl blijven sal. Een saeck voorwaer weerdigh
b. e ooge-

^^g,^ ooren, weerdigh uwe kennis, weerdigh uwen Konincklicken Throon en Ricliter-stoel. Want dese overdenkins 3)
iiiei'civ der Ko- ' ° ' •i^iiiii o/
uiuckückeroe- maeckt eenen rechten Koningh, te weten, indien hy hem-selven bekent te zijn een Dienaer Godts in de regeeringli

piughe recht te sijns Koninckrijcks : gelijck daer en tegen die ghene , die niet en regeert met een ooghmerck en voornemen
keuueu. g,^ Godes eer' ten dienst te staen, geen Koninckrijck en regeert, maer een moorders regiment voert. Daer
T.Gudesoor- beneffens is die seer verre verdwaelf, diè een langhduyrighe welvaert verwacht in een Koninckrijck, 't walck

deeleu Ie vree-
^^jgg^, Qgjgg Scepter, dat is , door sijn heyligh Woort, niet en wordt gegouverneert : dewijl die Heinelsch'

uytspraeck niet en kan liegen, door dewelcke verkondight wort, Dat het volck woest worden en verwilderen
'"*' " sal, wanneer de Prophety sal ontbreken of ophouden. Ghy en moet oock van dit loflick werek niet afghe-

8. De vrome keert worden door het verachtelick aensien van onse geringheydt en nederigheyt. Ons is voorwaer genoegh-
armen eu ver- gacm bekent, hoe seer arme lieden wy zijn en mispresen menschkens, te weten, voor Godt , elendige

varhm a'f'te
^ontl'^ers , in d'oogen.der menschen d'alderverachtste • ja (soo ghy wilt) des werelts vuylnis en uitvaeghsel

,

Hijsen. of SOO der noch yetwes dat slechter en onweerdiger is, kan genoemt worden, soo dat ons niet met all'

(p. 3.) overigh
|
en blijft, daer van wy ons by Godt souden mogen beroemen, dan alleen sijn' eenige barmhertig-

u Aeu die
'i^ydt , door dewelcke wy tot de hope der eeuwiger saligheyt sonder eenigh' onse verdienst zijn aenge-

Christelicke nomen; en by de menschen oock niet seer veel, behalven alleen onse swackheyt , dewelcke maer in 't

Leere, die die alderminste te belijden, onder hen-lieden d'alderhooghste schand' is. Maer wat onse Leer belanght, die

'''"h'' dvh dt
'"°^'' boven alle des werelts heerlickheyt , en boven alle macht verheven en onoverwinnelick blijven: want

te bctoonen. sy en is niet de onse. maer des levendighen Godts en sijnes Gesalfden : den welcken de Vader tot eenen

Dan. 2. 34. 35. Koningh geordineert en gestelt heeft, op dat hy heersche van d'eene 'Zee tot d'andere , en van de Wateren
lesai. 11. 4. jg(. j,^^ d'eynden des aerdtbodems. En alsoo heersche, dat hy de gansche werelt met d'eenige roede sijns

•
• monts slaende, deselve met haer' Ijsere en metale kracht, en met haren guldenen en silveren glantz niet

anders en verbrysele dan als aerden vaten: ghelijck de Propheten van de Heerlickheyt sijns Koninckrijcks
e gemoe -

propjigteeren.
kuming en be- '^ ^

êlechtiugh van ' Is wel waer dat onse Tegen-partijen hier tegen roepen, dat wy ter quader trouwen Godts Woordt
de tcghenwcr- voorwenden, dewijl wy, gelijck sy seggen, d'alderbooste schenders en verdervers des VVoorts zijn. Maar ghy
pmgh, die den jgg^. gj^gg Bekentenis lesende, sult selfs na uwe wijsheyt kennen oordeelen, dat dit verwijt niet alleen een

ae'n"te^ huolxu 'luattwillige blaem' en leugen, maer oock een uytsteeckend' onbeschaemthoyt is. Evenwel sal het goedt en

mochte afwen- oorbaerück zijn dat ick alhier oock yetwes segge waer door u tot 'het lesen selfs, of yver en opmerckingh
Jen. toegebracht, of immers den wegh gebaent werde. Wanneer Paulus glievvilt heeft dat alle prophety soude

Kom. 12, 7. gefatsoeneerd en geschickt worden nae de gelijckmatigheydt en gelijckformigheyt des geloofs, so heeft hy

daer mede voörgestelt een seer seker Richtsnoer, aen het welcke d'uytleggingli der Schriftuyr moet

J) verwart. 2) Dan hel is soo veel. 3) bedenckingh.
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werden beproeft en ghetoetst. Indien derhalven onse Leer aen desen regel des geloofs wordt oiidersocht en

beproeft, soo liebben wij de victory in onse handen. Want wat komt docli niet den geloove beter en
j Dataus»

glievoegiilicker over een dan 't geen wij bekennen, te weten, dat wy van alle deuglit ontbloot zijn, opdat wy Lccre.updcge-

vun Godt moglieu bekleedt worden? Dat wy van alle goedt ledigli zijn, op dat wy van hem weiden vervult? lijckfonnij!-

Dat wy zijn dienstknechten der souden, op dat wy van hem verlost werden? Dat wy blint zijn, op dat hy
['^f'

''",.''
'',°T

ons verliclitc? Dat wy lam en kreupel zijn, op dat hy ons stuyr' en gheleyde? Dat wy swack zijn, op dat zijnjc, inwuil-

wy van hem werden opghehouden en onderset ? Dat wy ons alle stof om in ons selven te roemen, ontrecken

,

Jeu sal wurdcn

op dat hy alleen in roem en heerlickheydt uytsteeck' en wy in hem roemen mochten? Wanneer dees' en <5c «are te nc-

andere dieigelijcke dinghen meer van ons geseydt worden , soo roepen onse weder-parlijen daer tegen en

klagen, dat door suick een seggen om verr' geworpen wordt ick en weet niet wat verblindt natuyrlick
2 Eiulie •

i

licht, wat versierde voorbereydingen, wat vrije will', wat verdienstelicke wercken des eeuwigen levens, te onse wedeiiiar-

samcn met haer overtollige wercken: om datse niet en kennen lijden en verdragen dat den roem en lof alles ly, de vnUclic.

goets, aller deughden, aller rechtveerdigheyt en wijsheyt by Godt alleen plaets hebben en blijven soude.

Maer wy en lesen nergens dat yemant daer over berispt en bestraft is gheworden , dat hy te veel uyt de Bevestig'mgh

Fonteyn en Weiader des levendigen waters gedronckeii hadde: daer en tegen bevinden wy, dat die heftigh y" "" 1''*";''

o
^

^^
' o lercBi. 2. lo

worden bekeven en beschuldigt die haer selven putten hebben gegraven , putten die ondicht en droogh zijn
,

en geen water en konnen houden. Wat isser wederom dat meer met het geloof over een draeght, dan datmen Van de bc-

Godt sich-selven als dan als een genadigh en goedertieren Vader voorsteldt, wanneer rnen Christus voor mcickiugh des

een Broeder en Versoender erkendt? Dan datmen alle goede en voorspoedighe dingen sekerlirk verwacht van "'"'^'" gi=l""fs-

hem, wiens onuytsprekelicke liefde sich soo verr' en wijdt heeft uytgestreckt, dat hy sijnen eygenen Soon Kom. 8. 32.

niet gespaeit, maer voor ons tot der doot overgelevert heeft? Dan datmen sich in een sekere verwachtingh

der sallgheyt en des eeuwigen levens gerustslick neder leght, wanneermen bedenckt dat Christus ons van

den Vader gegeven is, in den welcken soodanighe schatten verborgen zijn? Hier vallens' alle te ghelijck op

ons, en roepen, dat sulck eene sekerlieydt des vertrouwens, nieten zy sonder hooghmoedt en vermetenheyt.

Maer, gelijck wy ons selven niet met all' en moeten vermeten en beloven van ons selven, alsoo moeten wy Welckeonse

ons alles vermeien en beloven van Godt. Ende wy en worden door geen ander middel van allen ydelen roem vermetele we-

berooft en ontledight, dan als wy ons in den Heere leeren beroemen. Wat sal ick meer segghen? Doorloopt
joèiicn dat^uiet

en bemerckt, Groot-machtighste Koningh , alle de deelen van onse saeck, en houdt ons voor d'aldersnootste sonder hoogh-

boeven op aerden, indien ghy niet klaerlick en bevindt, dat wy daerom verdruckt en met smaetheyt beladen moedt en ver-

worden, om dat wy onse hope stellen op den levendigen Godt: omdat wy gelooven dat dit het eeuwige leven ""=''>">«)'''*•

zy , te keimen den eenigen waerachtigen Godt, en Jesus Christus den welcken hy gesonden heeft. Van ' "'

wegen dese hope worden sommige van d'onse met banden en ketenen gebonden , sommige met roeden ge- °'"'"

geesselt, sommige tot een spot en schouwspel door de straten omgeleydt , sommige gebannen, sommigeseer .^^" '^^ ë''^"

wrecdelick gepijnight
,
(de) sommige (salveeren en) redden haar met de vlucht: wy worden alle te gelijck iigijtderKere-

met angst en benaeuwtheydt ghedruckt , door grouwelicke vloecken vervloeckt , door lasteringen verscheurt, ke met Chris-

eu op allerley wijsen £eer onweerdelick ghehandelt. Uwe Konincklicke Majesteyt bemercke nu aen d'ander zijd' tus, dien sy on-

onse weder-partijen (ick spreek' van d'ordre der Mis -papen, den welcken te gevall',
|

all' ander' oock onse (P- *•)

vijanden werden) en overlegge met my een weynigh door wat geest en passy sy gedreven en geleydt " ... , .
"J?*

worden. Sy laten haer selven en andere lichtelick toe, de ware Religy, die in de Schriftuyr geleert wordt
, gemaecktwort.

en by alle mensclien voor vast, seker en ongetwijflelt beïioort gehouden te werden, niet te weten, te ver- Vaudeuaert,

onachtsaraen en te misprijsen : en sy laten sich voorstaen , datter weynigh aen gheleghen.is wat yeder een bctrachiin-

van Godt en van Christus gevoelt, of nieten gevoelt , wanneer hy maer door een ingevouwen en ingewickelt g'icn en zeden

geloof, gelijck sy seggen, sijn verstant en meyningh den oordeele van de Kerck onderwerpt: sy en ontsetten
jer wacrhevdt

oock haer selven niet seer, wanneer 't gebeurt dat Godes eer' door openbare lasteringen wordt verontreynight, die hy nae 'tLe-

al.s maer niemandt sijn vingher op en steekt teglien de Kroon en Opper-hoofdigheyt des Apostolischen Stoels, ven afbeeldt.

en tegen d'authoriteyt van onse Moeder de heylige Kerck. Waerom strijdense dan met soo grooten wreetheyt

en bitterheyt voor de Misse, voor het Vagevyer, voor de Bedevaerden en diergelijcke beuselingen meer,

in suicker voegen datse voor-geven en seggen , dat de waerachtige Godtvruchtigheydt niet en kan staende

blijven, 't en zy dat alle dese dinghen door een seer klaer en uytgedruckt gheloof
,
ghelooft en aenghenomen

werden, hoesvelse nochtans niet een van die stucken met Godts Woordt en konnen bewijsen? Waerom,
seggh' ick, anders, dan om dat haren buyck haer Godt, en de keucken haer Godlsdienst is: dewelcke wan-

neers' eenmaal gheweert en hen benomen zijn , soo geloovense niet alleen datse gheen Christenen , maer oock

datse selfs geen menschen meer zijn en konnen. Want of wel sommigh' onder hen met leckere 1) spijsen

haer selven in overvloedt opvullen, en sommige wederom by een slecht korstken broodts leven, soo levense

nochtans alle te samen uyt eenen pot, dewelcke sonder behulp en het aengestoken vuur 2) van de voorseyde

dingen niet alleen verkonden , maer oock geheel en al bevriesen soude. Derhalven die onder hun voor sijn

buyck aldermeest bekommert is, die wordt oock bevonden d'alder-dapperste voorvechter te zijn voor sijn

geloof. In somma, sy leggen alle te gelijck niemant uytgesondert hier op toe, of om haer rijck staende te

houden, óf om haren buyck ten vollen te voorsien: en daer en is onder hun niemandt die selfs oock het

minste teecken van eenen oprechten yver aen hem laet blijcken.

En evenwel en houdéhse noch alsoo niet op Tan onse Leer' aen te randen 3) , en door allerley middelen die
.

^^^^ verkrê'

1) delicate. 2) onderstuockingh. 3) aeu te ransen.
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shen heeft, soo haer moglielick zijn, valsclielick te bescluildiglien eii te blameecen, op datse deselve of hatelick , of verdacht
bienght hy de uiaketi soudeii. Sy noemen die een Nieuwe Leer' , en die eerst onlanghs is gheboren en op gliekomen , sj'

vyaiuleii der
verwijten ons dat die twij (relachtigli en onseker is: sy vragen door wat niii-akelen die bevestiglit zy : sy

Chiistclicker vragben of het recht en bilHck is dat die (stadt en) pkxets grijpe tegen 't een-stemuiigb gevoelen van
Religie tot ses soo veel Heyiige Vaders, en tegen de soo seer oude gewoont' ; sy dringen daer op aen dat vvy sullen
hoo t-stuc -en,

belijden dat die een scheur-makende en kettersche leeringh is, als dewelcke d'oorlogh aenneemt
(lacr nv in tby-

-^ ' o

sonder op ant- '^^ voert teghen de Kerck, ofte dat de Kerck al over veel hondert jaren zy ghestorven , in dewelcke niet

woort. met allen van sulcks en is ghehoort geweest. Eyndelick seggense datse niet veel bewijs en behoeven : devvijl-

men uyt de vruchten lichtelick oordeelen kan wat het voor een Leere zy : als dewelcke sulcken grooten hoop

der secten , soo veel meuyterijen en oproerigheden, en soo grooten vryheydt en onghebondenhpydt tot alle

boosheydt ghebaert en voort gbebracht heeft. Voorwaer het valt ben-lieden seer licht de goede saeek die

verlaten, en van alle hulp en onderstandt ontbloot is, op 't lijf te vallen, en een voordeel af te sien
,

bysonder by 't licht-geloovige en onverstandige volck. Maer indien wy oock onse beurt' alsoo mochten liebben

om vry uyt te spreken, soo soude gewisselick dese hitte en vinnigheyt verkoelen, daer mede sy in sulcker

,,. , , , voeghen met volle kaecken broodt-dronckentlick en sonder vreese van straffe teghen ons schuvm-becken.
üeerstemste- _, "

, i i -kt- t > • > ^ . . .' . .

ring is,dat onse Vooi" eerst datse onse leermgh een Nieuwe Leere noemen, daer m doense Godt groot onghehjck, wiens

Leer uicuw is. Heyligh Woordt niet en verdient van eenige nieuwigheyt beticht te worden. lek geloove wel dat die hen-

lieden nieuw is, dewijl oock Christus selfs en sijn Euangelium hen-lieden nieuw zijn: maer die weten dat

Rom.4. 25. dese Predicatie Pauli oudt is, te weten, Dat Christus overghelevert is om onse sonden , ende opgheweckt

Datse hmgh ""^ o"'^e rechtveerdighmakinglie, die en sullen by ons niet nieuws bevinden. Dat dese Leei' langhen

onbekendt en tijdt onbekent en begraven geweest is, de schuldt daer van moet der menschelicker godtloosheyt worden
begraveu is ge- geweten, maer dewijlse ons nu door de goedertierenheyt Godts weder ter handt gestelt wort, soo
'''"^^''

behoordese ten minsten wederom in haer' oude weerdigheydt en aensien ontfanghen te werden. Uyt deselve

^^"'f" '"''J^' fonteyn en oorspronck der onwetenheyt komt het oock datse onse Leer' voor twijffelachtigh en onseker

onseker"
' houden. Dit is 't voorwaer daer van de Heere sich beklaegbt door sijnen Propheet , te weten , Dat een

Icsai 1. 3. °s^^ ''Ü" meester, ende een ezel de kribbe sijns heeren kent: ende dat hy niet bekendt en wordt van sijn

„ ., , volck. Maer hoe seer sy dese Leer van onsekerheyt bespotten, indiense nochtans haer eygen leeringh met

lasteiiu^h is, hae»" eygen bloet en verlies haers levens souden moeten verzegelen , dan soude men moghen sien en bevin-

datsc door gee- den hoe veel sy daer van hielden. Het is met ons geloof en vertrouwen gantsch anders gelegen , het welck'
uerley mirakc-

gj^jj jjjgj. g„ |jjgj yerschricken, noch door de vreese des Doodts, noch oock door Godes Gericht en Vyerschaer.

jg"
"'" '^

Datse mirakelen en wonder-teekenen van ons eysschen , daer in zijnse seer onredelick. Want wy en smeden

(p. 5.) 'liet eenigh nieuw Euangelium, maer behouden dat selvighe, tot
|
bevestingli van welckers waerheydt alle

, , de mirakelen dienstigh zijn , die Christus en de Apostelen oyt gedaen hebben. Men soude mogen seggen
,

dat hel Paus- ^^^ ^7 "^1'' bvsonders en eygens hebben meer dan wy, te weten, datse haer geloof met gediiyrige mirake-

dom daer vol len tot desen dagh toe konnen bevestigen. Jae, sy beroemen sich veel eer van soodanige mirakelen, de-

v^" "• welcke een gemoedt, dat andersins wel gherust en te vreden is, konnen onrustigh maken en doen wancke-

Maer belac- 'en, SOO gantsch sinledig'i '1) en belacchelick , of ylel en leugenachtigh zijn deselve. En of die schoon soo

chelickcenleu- wonderbaerlick waren als sy konden zijn, soo en behoordense nochtans in 't minste niet te gelden tegen
geaachtige. jg waerheyt Godts: dewijl Godes Naem al-omm' en altijt moet gheheylight worden, het zy door woiuler-

wercken, of door den ordentlicken gangh en hop der natuyr. Haer voorstel soude misschien eenen beteren

schijn hebben, indien de Schriftuyr ons niet en onderwees van het ooghmerck en wettelick gebruyck der

Mare. 16. 20. mirakelen. Want de Heyiige Marcus leert , dat de wonder-teeckenen die d'Apostelen gedaen hebben , hebben
.\ctjr. 14. 3. gedient tot bevestigingh van hare predicatien. Alsoo vertelt oock Lucas, Dat de Heer den woorde sijner

genaden getuyghnis heeft gegeven, doe daer teeckenen en wonderheden ghedaen wierden door de handen

der Apostelen. Waer mede over een komt dit seggen des Apostels, Dat dj saligheydt die door 't Euangelium
Hebr. 2. -1. verkondight was bevestight zy geweest, door dien de Heer mede getuyghde door teeckenen en wonderheden

Waiitsystoo- en nienigerley krachten. Sullen wy dan de wonder-teeckenen, die wy hooren te zijn zeghelen des Euange-
teu om verr' eu üums, wenden en gebruycken om 't gheloove des Euangeliums om verre te stooten? Die alleen verordinaert
veraie igcn ic^

en bestemt zijn tot verzegelingli der waerheyt, sullen wy die aenleggen om de leugenen te verstercken ?

angeliums. Daerom moet de Leer, die van den Euangelist geseyt wort vóór de mirakelen te gaen , eerst en voor alle

dinghen 2) ondersocht en beproeft werden. Dewelcke wanneerse goedt en deughdeliek is bevonden , als dan

met recht en reden van de mirakelen versterckingh behoort te nemen. Maer de proeve van d'oprechte Leer

Joau. 7. 18. is, ghelijck Christus ghetuyght, dese, Datse, namelick , sich henen slreckt, niet om d'eere der merischen
,

eudeS. 50. maer om d'eere Godts te soecken en te vorderen. Dewijl dan Christus beweert dat dit is de proeve der

Leeringh, soo worden verkeerdelick voor mirakelen ghehouden die wercken , die tot een ander oogmerck 3)

gbetrocken worden dan om den Naem des eenigen Godts groot te maken. Wy hebben mede te gliedencken,
lletzyiimi-

j^j ^^ Sathan oock sijne mirakelen heeft, dewelck' al hoawelse meer spoocksels en bedriegerijen zijn, dan

ihaus.
eenige ware krachten

, soo zijnse nochtans sodanigh datse d'eenvoudige en onvoorsichtige lichtelick konnen

misleyden en begoochelen. De Waerseggers en Toovenaers zijn altijdt vermaert en befaemt gheweest van

wegen hare mirakelen. De afgodery der Heydenen heeft haer voedsel en aenwas van veel wonderlicke mira-

kelen ontfangen : dewelcke nochtans niét genoeghsaem en zijn om ons te bewegen dat wy de superstity

1) blaeuw. 2) voor al. S) evude.
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Daer de

scheuring-ma

kers al over

laiiyli op stof-

tfU.

Augustiu.iu

Miilth. 24. 24.

l.Thessal.2.9,

(Ier VVaerseggeren en Afg.iden-dienaren souJen voor goet keuren. De Donatislen hebben oock ecrtijts

de siiupellieyt en eenvoudigheyt des gemeynen volcks verdwaest en op den dool-wegli gebraclit

even niet dit selfde bedrieglilick voorwend.sel , datse, narnelick, seer veel mirakelen deden. \Vy geven

derhalven onsen weder-partijen nu ter tijdt deselfde antwoordt die Augustinus te dier tij^lt den Dona-

tisten gaf, te weten, Dat de Heer ons teghen dese wonder-werckers genoegh heeft gewaerschouwt:

doe liv voorseyde dat er valsche Propheten souden opstaen, die door groote teeckenen en menigherley Joaa. Tract

[wonderheden, oock selfs de Uytverkorene souden verleyden, indien 't moghelick waer. Paülu.s vermaent 13.17.

f ons oock, dat het Rijck des Antechrists sal wesen met alle kracht, en teeckenen, en leugenachtige

' wonderheden. Maer onse mirakelen (seggen sy) en geschieden niet door Afgoden , noch door Toovenaers

,

noch door valsche Propheten, maer door de Heyligen. Even eens als of wy niet en wisten dat dit des

Duyvels practijck is, hem-selven te veranderen in een Engel des lichts. D'Egyptena'ers hebben eertijdts eencn Ueslechtiugh

Godt gemaeckt van .leremiam die in haer landt begraven was, hem ollorhanden en alle ander' eer' aen vau een tegen-

doende, die sy hare Goden plegen te bewijsen. Hebbense door sulcken daedt den Heyligen Prophete Godts j"-'^!!!"^!'}
y^

niet misbruyckt tot afgodery? En nochtans quamense tot dit gevoelen, datse van de beten der Slanghen ^'iiiergnyinus

"henesen zijnde, haer selven lieten voorstaen dat.se door de vereeringh van sijn grat , soodanighen weldaedt in de Voor-re-

der ghenesingh tot een belooningh ontfinghen. Wat sullen wy hier van anders segghen , dan dat dit tot allen Jeovcr Jenmi-

tijden gheweest is en altijdt zijn sal Godes rechtveerdighe wraeck , te weten, allen den genen die de liefde
"'"•

i^der waerheydt niet en hebben aengenomen, toe te sendcn de krachtighe werckinghe der dwalingli, op datse

: de leugen gelooven? Soo en ontbreeckt het ons dan niet aen mirakelen, die oock seer seker zijn, en buyten

alle bespottingh. Daer-en-teghen zijn de mirakelen die onse weder-partijen tot haer voordeel voorwenden,

loutere begoochelingen en bedriegerijen des Duyvels, dewijlse het volck van den waerachtighen dienst hares Coats) beves-

Godts tot ydelheydt afwenden.

Daer beiïefl'ens is het groot onrecht datse ons de Vaders tegen werpen (ick meene die Oude Schrijvers die

ten tijden van d'eerste Kerck gheleeft hebben) even als of die toestemmers waren van hare godtloosheyt

,

door welckers autoritevt en getuyghnis, indien het verschil en den strijdt moest ter neder geleyt en beslecht

worden, soo soud' (op dat ick op't alder-matighste spreeck') het meerder-deel der overwinningh hellen en

hangen na onse |
zijde. Maer dewijl veel dinghen van die Vaderen trefielick en wijselick geschreven zijn, en ders, dat is, de

datluin oock in sommige saken wedervaren is 't geen den menschen pleeght te ghebeuren , te weten , dwalingh (p. 6.)

en misverstant: so komen nu dese fijne Mannen, en aenbidden of omhelsen , volgens de gaeuwigheydt van Oude GoJts-

haer verstandt, geest en oordeel, alleen der Vaderen mis-slagen endwaUngen: daer-en-tegen niet eens waer-

nemende, of anders met opset verswijgende of vervalschende 't geen van de Vaderen wel en loflick gesproken

is: so dat ghy soudt seggen datse geheel en al besorght zijn geweest, om veel dreeks uyt het goudt te lesen

en by een te brengen. Daer benefïens overvallense ons met een groot getier, roepende dat wy de Vaders
D.^^ aievan

verachten en hare vijanden zijn. Maer het is soo verre van daer dat wy deselve souden verachten ,
dat het ons versmaedt

niy, indien 't alhier te passé quam' en ter sake 1) diende, niet swaer en soude vallen 't meeste deel van
^"^''^J^J^j'^"^

't geen wy hedensdaeghs leeren , door hare getuygnissen te bewijsen. Wy lesen nochtans hare schriften met
J^^l^.,^

sulcken oordeel en omsichtigheyt, dat wy altijlt voor oogon hebben 't woort Pauli
,
te weten. Dat alle dingen

ons toebehooren en eygen zijn, om ons ten dienst te staen, en niet op dat die over ons heerschappy voeren Eerste aut-

• souden: en dat wy Christo alleen toebehooren, den welcken men in alles, sonder uytnemingh, gehoorsaem "°"
5^.^^ift^^

zijn moet. Die dit onderscheydt en dese ordre niet waer en nemen , die en kennen in 't stuck van de Religy j^.j^^ ^„^ ,erre

niet met allen sekers hebben, dewijl dese Heylighe Mannen, van dewelcke wy alhier spreken, veel dingen als't betacmt.

niet en hebben gheweten , dickwils oock met malkanderen niet over een en dragen, en soratijdts selfs met 1. Cor. 3. U.

haer selven strijden. Wy en worden, seggense, niet sonder oorsaeck van Salomon vermaent. Dat wy d'oude

palen, die onse Voor-ouderen gestelt hebben, niet en sullen overtreden. Maer wy moeten weten, dat men l''»^- 2^- 28.

niet eenerley regel en moet gebruycken in d'afmetingh der landt-palen, en in 't stuck van de gehoorsaemheyt

* des geloofs: het welck' alsoo geordineert en gestelt moet zijn, dat het ons doe vergeten ons Volck
,
en onses Beslechtingh

Vadems Huys. Indiense so groeten lust iiebben in al legorijen en geestelicke beduydingen , waerom en nemense vau eenexcep-

niet liever d'Apostelen , als eenige andere, voor hare Vaders, welckers gesette en vooraf gestoken 2) palen

men geensins en moet overtreden? Want alsoo heeft hït Ilieronymus verstaen en nytgeleyJt, wiens woorden, I's»!'" '^ö- '1-

sy in hare Canones over-geschreven en gebracht hebben. Daer beneflens indiense willen dat de gesette palen

van die Vaders, van dewelcke sy-lieden spreken, vast sullen blijven en onderhouden werden: waerom over-
'^J^1^';'^'|^^^^^;

treden sy selfs deselve met alle vryheyt, soo dickwils als 't hen lust en te passé komt? 't Was een uyt het nendcmetveer-

getal van d'Oude Vaders dewelcke seyde , Dat onse Godt niet en eet noch en drinckt; en dat hy derhalven tieu gbetuyge-

geen schotelen noch drinckbekers en behoefde: Een ander Oudt-vader seyde: Dat de Sacramenten der p'*'?" ^^"^^ ,^'^"

Christenen gheen goudt noch silver van doen en hebben , en om des goudts wille Gode niet aenghe-
j^f,^"''j^" q^j".

naem en zijn. Soo overtreden sy dan dese palen, dewijlse in hare ceremoniën met goudt, silver, yvoir, ^aj^is zijn.

marmer, ge.steenten , en sijde soo seer proncken en pralen, en sich laten voorstaen dat Godt na behooren AcatiusTri-

iiiet en wort gedient , soo niet alles met uytstekende glantz, of liever uytsinnige pracht vervult .is ,en over-
jJJJ""-, ^^p^fi

vloeyt. 't Was een Oudt-vader dewelcke seyde. Dat hy daerom vrymoedelick vleesch at in de_Vasten als '

A„,bros.lib.

andere sich daer van onthielden, om dat hy een Christen was. Soo overtreden sy dan de palen", ^^wanneer- a.deomccap

Eu waer door

de leugen (door

't reclitïcer-

digh oordeel

tigt wort.

2. Thessal. 2.

iir

De derde la-

stering, dat

de Oudt-va-

geleerdo, voor

het Pausdom
zijn.

1) teu propooste. 2) voorgesleeckenc.
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THptfMst. :L!" ?:" ^?". w"' °^ '*'"
r,??'

'?' Sr-^''/^'" 1"^':«°«"' J'-" '" J° Vasten voor Paesschen vleesch
lib l.cap.io. g-"^P'"o" heeft. tVVas een van cl Oudt-vaders dewelcke seyde, Dat een Monnick, die inet sijn handen niet

en arbeyt
,

voor een struyck-roover moet geoordeelt en geacht worden : Een ander Oud-vader seyde Dat
Trinert. hist. liet den MdnnifkAn niof rrlion.ii'I.iff on lo ijon ^n^c n^J„.,r. , ,i i. i_ > ... '_ '

liV'''rt"t ,
",

^^.""''Z ,^
""^' gheooi'Ioft en is van eens anders goederen te leven, alvvaer 't sclioon datse sich

AuguXus f'^^y''S^\ '" l'^^ylige bedenskingen, in gebeden, en in 't studeeren besigh hielden. Dese gesette pael heb-
de opere Mo- ""^"^^ 0'^'^'' "ver getreden, wannoerse de luie 1) en dicke Monnincks-buycken in bordeel en hoer-huvsen (dat
uach. cap.17. IS, Hl hare kloosters) gesteken hebben, om van ander lieden goet en sweet gemest en vet tremaeckt te, ,. ,j, ^ , , , .

' " ----.. o"^" ^" ^•vcc;, gciiieso en vet seniaecKi te

Epiphauias T "' '"''' O^'^^'-^^^aer dewelcke seyde. Dat het eenen verschrickelicken grouwel is, in de Kercken
de Epist. ub der Christenen te sien een geschiidert beelt 't zy van Christus, 't zy van vemandt uyt den Heyli-hen
Hieroa. versa. En dit en is met alleen door eenes menschen stemme uytgesproken , maer daer is oock in een Kercirelick

Concily geordonneert en besloten, Dat dat geen 't welck men eert en aenbidt, aen de wanden niet en sil

beriri"!;"
87;'"'^.''''' '" afghemaelt. Het is soo verre van daer datse sich binnen dese palen souden houden, datset cap i6. selfs niet een hoeck in hare Kercken van beelden ledigh en laten blijven. Een ander Oudt-vader heeft

de i'taha^'- fT'""' ,

'' n^
'^^ ,'^""^'"', ? '-^'' '^'' "''"°''«" ''' ''"^''' ^^^'^'^'^ en begraven zijn, vorder souden

1. cap. 9. ,\
••"'^ten. Uese palen verbreken sy, wanneerse vereysschen datmen voor d' Afgestorvene o-eduyri"hlick

Gelasiu.Papa f ^^^^'^'^'^^'^ ^ü"- 't Was een van de Oudt-vaders dewelcke getuyght , Dat de substanty en het wesen
iu Concil.Ku- ï'*^^ Liroodts en dss Wijns in het Nachtmael even alsoo blijft, gelijck de menschelicke natuyr en substanty

11! den Heere Chnsto blijft, zijnde vereenigiit mot sijn Goddelick Wesen. Sy gaen derhalven dese palen
te buyten

,
wanneerse het sprookje versinnen 2) dat de substanty des Broots en des Wijns na dat de vijf

woorden gesproken zijn, te niet gaen, om in het wesentlicke Lichaem en Bloedt Christi verandert te worden

Chrysostia ir '""1 "^.' d'Oudt-vaders, dewelcke loochende dat in het Sacrament des JJachtmaels, het Lichae»
1. cap.Ephes. ^"'7

"''^^'^l". ^
^'"'^^^1' besloten was, en seyde, Dat het alleen zy (dit sij»' eygeiie woorden) een verbor-

(p. 7.)
gbentheydt syns Lichaems. Soo gaen sy dan

|
dit perck te buyten , als sy seggen dat het lichaem Christi aldaer be-

grepen IS en hem op een vleeschelicke wijse doen aanbidden
,
gelijck of hy daer ia plaetselick besloten waer. Het

de eoltrar Vu ^''"^^-'^^^''^ Dewelcke, ghelijcks' aen de gantsche Ghemeynt' maer een Nachtmael uyt deelden , en daer van
disiiuct. 2. ^"'5 °^"se en godtloose afweerden, alsoo oock seer swaerlick straften die gene die daer teghenwoordigh zijnde , sich

van 't ghebruyck des Nachtmaels onthielden. Maer hoe verre zijn sy wel van dese pael af getreden, wanneerse niet
alleen de Kercken, maer oock de bysondere huysen met hare Missen vervullen

, en tot het aenschouwen der selver
eenen yegehcken toelaten, ende dat des te liever, hoe yeder een , of hy schoon onheyligh en godtloos is, milder
en gereeder is om geldt te tellen: Daer beneifeus het geloof in Christum , en tot de gheloovighe gemeyn-
schap der Sacramenten niemand' en noodighen: maer veel eer haer eygen versiert weixk te koop

CoÏÏeit de"'

'^'^"'^"^J'-'" ,^'^°'- J'^ genaed' en verdienst Christi. 't Was een Oudt-Vader, dewelcke geordonneert heeft, Dat-
Cuuaecrat. ""^'^ ^''^'^

''
gebruyck des heyhgen Nachtmaels Christi in 't gheheel soud' afweeren die ghene die met het

dist. 3. nemen en ontfanghen van d' eene specy of van het eene deel des Nachtmaels vergenoegt zijnde, sich van
Cypriaaus

^e tweede specy onthielden, 't Was oock een Oudt-Vader dewelcke dapperlick beweert, Datmen den Christenen
Epist. 2. lib. i. met en moet weygeren het bloedt haers Heeren, voor de belijdenisse van wiens naem hun bevolen wordt
delaps,s. haer eygen bloet uyt te storten. Dese palen hebben sy oock wech genomen, wanneerse door een onverhre-

kehcke wet heiben bevolen en aengepresen even dat selfde 't welck d'eerste van naest ghenoemde twee
Vaders met den Ban ghestraft, en d'ander met een bondighe reden verdoemt en mispresen heeft, 't Was

^

Auga3t.lib. een Oudt-Vader dewelcke betuyghde, Dat het eene roeckeloosheyt was, van aenige duy.stere saken yetwes

cVul"'' ^f' ^r!*^')/*
ter anderer zijden te vonnissen en vastte stellen, sonder klare en uytgedruckte ghetuvgenissen

der bchriftuyr. Dit perck liebbens' over 't hooft gesien , wanneerse soo veel ordonnantien , regelen "en niees-

^f''*^''e
besluyten sonder eenigh Woordt Godts ghemaeckt hebben, 't Was oen Oudt-Vader

,°
dewelcke a*n

quodnst f^°"'^""'
3) neffens meer andere ketterijen oock dese verweten heeft, Dat hy d'eerste was die wetten van

lib. 5 cap. 18.' '^^ Vasten inghevoert hadde. Desen pael hebbens' oock verr' over-getreden , dewyl sy 't Vasten met seer

PnhnutT-
"'?^^'^'"^ ^^"^"^ inghesteldt en bevestight hebben, 't Was een Oudt-vader, dewelcke beweerde. Dat den

pert hil Hb'.
y"^"^''''" der Kercke 't Houwelick niet en behoort verboden te worden, en daer benellens v^rklaerde , Dat

2. cap, U. '
de byslaep met syn eygeu huysvrouw, eerbaerheydt en kuysheydt was: 't waren oock Oudt-vaders die dese
syne verklaringh toegestemt en voor goedt gekeurt hebben. Desen tuyn zijns' oock al verr' over gespronghen,

Cypilanus
'^'>""''^!''^' '^^''^n Priesteren den Houwelicken-staet seer strengelick hebben verboden. Het was een Oudt-

Epist.2.1ib.2. yf'^*^''
dewelcke geoordeelt heeft datmen Christum alleen moest hooren , als van den wekken gheseydt is.

Hoort hem
:

en datmen iiiet en moet sien wat andere die voor ons geweest zijn . geseydt of ghedaen
hebben, maer wat Christus, die d'eerste van allen is, ons heeft bevolen. Dit perck en stellen "sy haer
selven met voor, end' en laten oock niet toe dat andere dit perck haer selven voorstellen, wanneerse

August, libr.
''°^®'' 'dleiiey andere meesters, dan Christum stellen, soo over haer selven als over andere. ',t Was een

2 cuutialCres- Oudt-Vader, dewelcke beweert. Dat de Kerck haer selven niet en moet verheffen boven Christum, om dat

mrcum*^e'2Ï' 1
"'^'J'. ^'^'^'^'''i'^'it'ge vonnissen en oordeelen uytspreeckt: en om dat de Richters der. Kercke

, dewijlse men-
• schen zijn, gemeenlick bedrogen worden en failgeeren. Desen tuyn oock door gebroken hebbende, soo

De Scolasti- durvense beweeren en staende houden , dat de gantsch' authoriteyt en weerdigheydt der Schriftuyr hanght

"diciam Vide"
''^" goedt-vinden van de Kerck. Alle d'Oudt-Vaders Jiebben oyt en altijdt met een hert en gemoedt

hujus operis

cap. 2. 1) leuye. 3) versiereji. 3) deu Muntaao.
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voor eenen i,'rüiiwel glielioudeii , eii met eeiieii inomit ilit vervloückt, Dat Godes Heyligh Wounlt door sect. 6. &c.lib.

d'arglilistiyliedeii der Süpliisteii verüutreynigt , eii door de twist-redeiien der werelt-wijse verwert soude
Ig™'^'

*
"j"^'/^"

werden. Houden sy liacr selven binnen dcse grensen, 1) terwijls' in haer gantsche leven nerghens anders
2fi. :J8.2y'&c!

op toe en legglien , dan om d'uenvoiidigheydt der Scliriftuyr door on-eyndighe twisten en meer dan be- lib. i-cap. 18.

drleghlicke krackeelen te verduysteren en te begraven? Alsoo dut de Vaders, indiense nu weder opstaen en
jy^y^.J'

^
'^j}]-

sodanigen twist-konst (die dese lieden een diepe en Hoogiisinnige Godtsgeleertheydt noemen) Iiooren moch- jj'.
^I."

ten, geen dingh min en souden gelooven , dan dat liaie dispuyten zijn van Godt en Goddelicke saken.

Maer mijn propoost en reden soude sicli wijtloojiiger dan 't behoort uylstrecken , indien ick wilde vertellen

lue broot-dronckentlick dese lieden 't jock der Vaderen, welckers onderdanige sonen sy willen schijnen te

zijn , van haren hals af werpen. Voorwaer ick soude jaren en inaenden tot sulcken verhael van doen hebben.

En evenwel zijnse soo seer en soo vertwijffelt onbeschaemt, dats' ons durven verwijten, dat wy ons selven

niet en oritsien d'oude gesette palen t'overtreden.
Uu viciJela-

Dats' ons verders roepen tot tghene van oudts vaste ghewoonte was, 2) daer uied' en richtense oock
j(„ri^agh_ ""jat

niets 3) uyt. Want het soude met ons seer qualick gaen indien wy voor de gewoont wijeken en plaets wy de «uiu-cse-

maken moesten. Gewisselick waer 't dat de menschtlicke oordeelen opi-echt waren, so soudemen de na ghenuuntc

gewoont by de vrome soecken en van daer halen moeten. Maer het gaet dickwils veel anders toe. Want ""•' '•"^"I5>-»-

't geen men van velen siet geschieden, dat verkrijglit terstondt het recht der gewoont, of wordt terstondt

voor een gewoonlick gebruyck aengenomen. Het en heefc naeuwlicks oyt hier op der aerdeu met het leven

der mcnschen soo wel gestaen , dat de meeste menighte der solver in d'alderbeste dingen behaghen geschept

hebben. Soo is dan uyt de by
j
sondere gebreken van vele menschen gemeynlick een gemeyne dwaliugh ontstaen, (p. S.)

of liever een gemeyne -.»ai;stèiïimingh in die ghebreken; welcke ghemeyne dwalingh of toestemmingh dese

fyne Mannen nu voor -leen Vet willen gehouden hebben. Die niet t'eenemael blindt on zijn , die konr.en

bemercken dat d'aerde meer rIs ruet eene zee der quaden overloopen, en dat de gantsche werelt met seer

veel doodelicke pesten verdorvou' is: en om met een woordt te seggen dat alle dingen ineen storten, 4) in

sulcker voegen, datmen , of aengaende de reddingh der menschelicke saken - vertwijffelen en wanhopen, of

leghen soo gj-oote quaden ordre stellen, en deselve genoeghsaem met ghewelt uyt de gewoont brengen moet.

En dies niet tegenstande wordt de remedy en noodt-hulp verre van de handt wech gewesen, om geen ander
Decret. dist.

oorsaeck dan om dat wy al van over langhen tijdt tol alsuicke quaden gewennet zijn. Of schoon een gemeyne s. cap. liu-

dwalingh plaets mocht grijpen in de wereltlicke regeeringh : soo moet nochtans in het Kjninckrijck Godts «tr de coa-

sijn' eeuwighe waerheydt alleen gehoort en waerghenomen werden, tegen deweicke niet en geldt eenighe

prescripty en voorsvendingh noch van de veelheyt dor jaren, noch van d'oude gewoont, noch van d'onderlinge
j^^^. ^ ^^^^

l'samenspannigh of samenrottinghe. 5) Also heeft Jesaias in voortijden d'LIytverkorene Godts geleert datse

niet en souden roepen. Het is eene verbintenis van alles waarvan dit volk seyde, Het is eene verbintenisse. ü)

Dat is dalse niet mede te gelijck en souden toestemmen in de godtloose toestemmingh des volcks, en datse

sich niet en souden ontsetten noch verschricken laten door hare vreese: maer datse veel eer den Heere der

heyrscharen souden heylighen, en hem laten hare vrees' en verschrickiiige zijn. Dese lieden moghea dan nu

ons tegen-werpen soo veel exempelen als sy willen, soo van de voorledene eeuwen en tijden, als van de

teghenwoordighe: indien wy den Heer der Heyrscharen heyligen, soö en suilen sy ons daer mede niet seer

verschricken. Want of schoon de menschen veel hondert jaren in een ghelijcke godtloosheydt over een ge-

dragen hebben, soo is doch de Heere sterck en machtigh om wraeck te doen tot in het derd' en vierde

gheslacht: en of schoon de gantsche werelt te ghelijck in een en de selfde boosheydt te samen mochto

spaimen, soo heeft hy ons doch door d'ervarentheydt gheleert, hoedanigli daer zy 't eynd' en den uytgangh Ge„es. 7. 1.

dej; gener die met den grooten hoop sondigen, doe hy 't gantsche menschelicke geslacht door de Sundtvloedt ikbr. 11. 7.

vernielde, bewarende Noali met sijn kleyn huysgesin , op dat hy door 't geloove van dien eenigen Oudt- vader

,

de gantsche werelt soude verdoemen. In somma, de quade ghewoont' en is niet anders dan een algemeyne

pest, in deweicke die gene die onder de groote menighte sterven, niet minder en vergaen , dan ofs' alleen Eiiist.S.lib.

vergingen. . Daer beneflens beiioorde men t' overweghen 't gheen Cyprianus in een sekere plaets seglit: Dat
"j

^J[!^,^^'^'^

die gene die door onwetenheyt .sondigen, al hoewels' haer selven van alle schuldt niet en konnen ontledighen,
j^.^^.^^ baptiz.

nochtans moghen schijnen eenighsins te konnen verontschuldight worden: maer dat die, die de waerheydt 73.

haer door 'de ghenade Godts aengebodeu, hartneckelick verwerpen, niet met allen tot onschult en hebben

voor tff \tenden. Uc vijfde la

Sy ^^Idrucken ons oock mot haer ander argument so seer heftigh niet, dat wy gedwongen souden zijn steringb, ofda

te belifinfien, ofte dat de Kerck al over eenige jaren zy gestorven, ofte dat wy nu ter tijdt tegen de Kerck
"^J™^"''ji|

strijden.. Voorwaer de Kerck Christi heeft gcleeft , en sal leven so lang als Christus sal als Koning
^^^^^ ^.^^ j.^^^

heersciiQ»''iP) aèn de rechterhant des Vaders: door wiens bant sy opgehouden, door wiens steun 8) sy ver- doodt is ghe

dedigt, dQ^l- wiens kracht sy behouden en bewaert wort. Want hy sal sonder twijlTel volbrengen 'tgeen wecst of dai

hy eenmael 'belooft heeft, te weten, dat hy by de syne tegenwoordigh zijn sal tot de vol-eyndinge de werelt.
'^^^"J^ ^Jfy j^n"

Tegen dcse Iverck en hebben wy nu den «trijt niet: dewijl wy door een gelijcke over een stemmingh met
^^ ^^ ^^

het gantsche geloovige volck eenen Godt, «en'eenen Christum den Heere eeren en aenbidden, gelijck hy

1) liiniten. 2) de yliewuont. i) niet. 4) over eenen hoop vallcu. -j) ruttcry. (5) couspiraty of verhoudt in alles in het welck 1 volek

riep, conspiraiy of ïerboadt. 7) regneeren, 8) onderstant.
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altijt van alle Gocltvruclitige ge-eeit en aangebeden is elieweest Mi pi- <v . if ^ ^ ^

van de waerheyt, wanneerso geeu ander Kerck en bek™ dan d e d J .v
'

I

"'
.

^eyn.gh af

naeiu vau de » oieiien in tien ötoci van de Koomsclie Kerck en in den staet van harp PrelitPn Mn^.. ,„„ h.
Kerck. weeren daer en tegen dat de Kerck sonder eenige sienlicke gedaent of ^pIhU \ f ' 7^ ."

Wederlegging haer gedacnt, niet na dien uyterlicken glantz r dae^ aen sv In seE ,! .f' ?' '" '^1"°'''
van'teaste. vergapen, maer na een <^antsrb an,)«r m.. 7 7 «J "aer selven so dwaeslick met verwondering

tijdt onder .soodan.gl.en verwoesting], eenighe uitwendigbe sienlicke ghedaent der ll.S v
" 5

,. d 1soud..nse n.et terstondt den n.oedt verloren ghegeven hebben ? En on^ f wae ieyd e se. | e H-i'.'

.-
,m^mp^l^f^^t^^'^i^^rSM

,,„,. dnigh verniaen ick u-heden, wacht u voor den Antech.ist. Ghy verorijnt u selven aen de !nf,. tn ,muvreii 'iop.^ ,piii1,i ,1.1 «".ir^i-^ n ^a* j ^ ... •' o 'Jr^' " stiven aen ae solte lieide der

"'-^•l'-'-
dit el^tt dut de^^^^^^^^ f ''"r"'- ^'^^'^'^^^'-S- Laet ons daer en tegen liever d^n Heer

sinei Kprck v 1

>

'

'', ^ T ""''' "^'^ '^^ '"'"-^ '""' °°'^'' «°'"^'J^« d'uyterlicke kennis en <^e,Iaent

Sodts ove ïe 1 f",
' '"«"^^'^.'^"'^^^'^h wech nemen. DU is wel, ick beken't een schrickeli et edGodts ove. de.i aertbodem
,

maer md.en de menschen door hare godtloosheydt sulcks verdienen w erompooghlen wy dese wrake Godts tegheu te spreken? AIsoo ]>eeft de Heer in de voorledene U n d'ond . c

Ibenen V , .f
'

'°°. ''*'"ƒ l'J toeghelatcn dats' m hun verstandt verblindt zijnde, door ongheriimde leu-ghenen verleydt, en in d.epe duysternissen ingheduyckelt en begraven soudi w rden soo d! Ue .1 eenghedaent vau de ware Kerck en konde ghesien worden. Ondertusschen heeft hy noc ,ta de siine hiadae verst, oyt en ,n 't verborghen schuylcnde, in 't midden der dwalinghen "^n du Ïernisseï van 'tvtJ-
Weder)egg.g n Ï'te.^^er iZhf'se^^

'^ '\\r ^'''^^^r'^--
-"' '>.V h°eeft.ghelee?.t IT^ T^LZn

van Htwfedf willen dU V T f , l
^'^''

'
^" '" ^^ ^'^'"'"^ '^^' brandenden ovens. Wat belanght datse

w vit! n.
^'"^^'^^"'1 '«" '^^ ,K«''='^ «^1 ^verden gheweerdeert en glieoordeelt , ick en weet niet ae

"nleit ordrt'icT'mÏ"
'"'""' ''' ''' ? ''' ''' ""^ "^''*^'- -e' -«y"ise w'oorden aanwijsen, a.iijtlcggen op dat ick mijn propoost en aenspraek niet te breedt en wijt uyt en reek'. De Paus srolnse'

• li/m.''S r^r'stÏl'ï^;'
-..'J'-^'»- ^^'-^-PP- - Pre!ate„^die^an hem gesl ^'^:fe"Ji

V o. ie k^k o Lin l!?"' ^'J" g*^''^^'^'^''"'; representeeren en stellen voor oogen de Kerck%n moett.

E-d SZ. 4. van dfKerck en ien hV V ,^^ en konnens' oock niet dwalen. Hoe soo? Om datse Herders

00 k Herd rs 'de
"
vo^^x l^''\J;f''^''y^^^^^'..

^'J"" ^aron en d'andere Voorstanders der Israëliteh warense niet

ben nochZl T^.f l ^^'^^r, ''>"' '°""" ^"^'^°"'1' ^''eede van Godt tot Priesters verkoren, heb-

h nd^; t het dï den'^"- Yf^^uTf'' '"''"'• ^'*"-°™ "' «"-'^ volgens dese reden di'e vier

tet hebbend D."l/t K
''"'"^

^'^f^ -^r''""""'
^' ^^"''^' '"'^' gherepresenteert en voor ooghen ghe-

wtl mond n ] T T ''' "J''*^ '"" ^''^'''' "^'^ ^^' ^"'^'^" «^^ verachteück was, maer uyt

18 van len p'lJ '^T /''-'ySende
,

stoften en roemden, dat het onmogelick was dat de Wet soude vemaen

en de 11 p' 7' t" r'^ï
"'" '^^ ^'«^^^"' °^ ^''' ^««'•J*' -'^" ''e" Loeraer, droegense 'niet den ntem

van den Wihen endP S ""u"'"
te verkondigen dat de Wet soude vergaan van den Priester, de raedtUen W.jsen, ende het woordt van den Leeraer. Was oock suicken glantz en gedaent niet te sien in dat

l,Reg.22.11.

lerem. 18. 18

lerera

1) gheregneert. «; Dese gajitschc Naty.
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Coiicily, 't welck tl'Over- Pi it'sters, ile Schrift-geleerde en Pharizeeri veigadert hebben, doe sy wilden laedt- Matth. 26.8,4.

pieglien om Christus ter doodt te brengen? Laet nu onse weder-partijen henen gaen en haer selven ver- •'<""' '2- "^•

gapen en liouden aen dit uytweridige mom-acnsiclit , om Christus en alle Propheten God ts tot scheurnnal ers
Met een acr-

en ketters: en daer en tegen des dnyvels dienaren tot instrumenten des Heyligen Geestes te maken. Indiense dighargnment,

oock van herten gevoelen 't gheen sy .segghen, Laet hen my ter goeder trouwen antwoorden, in wat landt doch uyt haer

en onder wat voick , haers bedunckens , de Kerck haer residenty en sit plaets heeft zedort dien tijdt dat de
^f^^'j"

f™"
^^JJ'

Paus Eugenius door het besluyt van 't Concily te Hasel van sijnen Pauselicken Stoel afgeworpen en afgeset, daTdcpirpschè

en in sijn plaets Aniedeus, Hertogh van Savoyen tot Paus verkoren is geworden ? Al ware 't datse 1) van sjiijt Cierischeordre

bersteden, soo en konnense niet loochenen, dat het voorseyde Concily, soo veel d'uyterlicke solemniteyten de Kerek uiet

en het uytwendighe beleydt belatight , zy wettigh geweest: en niet alleen van eenen Paus, maer van twee
„"gjj'jatJ^gy

Pausen beroepen en uenghesteldt. Eugenius is aldaer als een scheurmaker, als een rebel , en hertneckigh man harent wegheu

verdoemt en in den Ban ghedaen t'samen met den gantschen hoop der Cardinalen en Bisschoppen , dewelcke de Kerckheeft.

met hem ghearbeydt en gepractiseert hadden om het gemelde
|
Concily te verstroijen. Evenwol heeft hy P- "10.)

naderhandt door de gunst van eenighe Prinsen gheholpen zijnde , den Pauselicken Stoel en sijn vorige weer-

digheydt wederom bekomen: en die verkiesingh van Amedeus, die door d'authoriteyt van een alghemeyn en

heyligh Concily wettelicken was gheschiedt en verricht, is tot roock verdwenen: behalven alleen dat hy,

even als men eenen blaft'enden hondt een stuk broodts in den muyl werpt , met een Cardinaels-hoedt gepaeyt

is geworden. Uit desen schoot en boesem der ketteren , rebellen en halstarrigen zijn alle de navolghende

Pausen, Cardinalen, Bisschoppen, Abten en Priesters gebaert en voort ghekomen. Hiei- is het dan daer sy

haer selven moeten ghevangen glieven. Want welcken van dese twee paitijen sullen sy doch de naem en

tytel der Kerck opdragen ? Sullen sy loochenen dat het een alghemeyn Concily gheweest is, aen het welcke

doch, soo veel d' uytwendighe Majesteyt belanght, niet en ontbrack ? Dewijl het dooi' twee Bullen wel

.solemnelicken afghekondight en beroepen, door des Roomschen Stoel Legaet, die aldaer het voorsitten en

beleydt hadde , wettelick inghewijet , en met alle vereyschte ceremoniën seer wel gheordineert en ghe-

schickt zijnde , altijdt lot den uytersten toe in deselve weerdigheydt volherdt heeft en ghe-eyndight is. Sul-

len sy bekennen dat Eugenius een ketter is te samen met sijnen gantschen aenhangh , van dewelcke sy

doch alle te ghelijck haer wydingh 2) hebben en afkomstigh zijn? Soo moetense dan de ghestaltenis en

ghedaente vati de Kerck üiiders beschrijven: of wy sullen haer alle te ghelijck, soo veel alsser zijn, vol-

ghens haer eyghen Leer' voor ketters houden, als die met haer will' en voor-weten van ketters gbeor-

dent 3) en gewijet zijn geweest. En of men schoon noyt te voren door ervarentheydt en hadde bevonden ,
Het wesen

dat de Kerck aen eenigh' uytwendighe pom perijeji niet en is ghehonden , soo souden sy doch ons daer in
j^"^

^ ^^^^ "^^

konnen verstrecken tot. een ghenoeghsaem bewijs en proef-stuck , als dewelck' onder dien .schoonen titel en „ytwendigh

deckmantel der Kerck, haer selven soo langhen tijdt der gantscher werelt hooghmoedelick aenghepresen aensieidick-

hebben, daerse nochtans inderdaedt waren doodelicke pesten van de Kerck. lek en spreek' alhier niet van '"'y*-

hare zeden, en van die grouwelicke daden, met dewelck haer gantsch leven vervult is: dewijl sy selfs

segghen datse Pharizeen zijn, dewelcke men wel moet hooren , maer niet navolghen. Maer indien uwe

Konincklijke Majesteyt belieft een weynigh tijdts te besteden in 't lesen van dees' ons' Onderwijsingh , soo

sult ghy klaeilick bevinden dat even deselve leeringh , om welckers wille sy willen ghehouden zijn voor de

ware Kerck, niet anders en zy dan een wreede ziel-moordery , een verderfTelicke brantstock , een ondergangh

en verwoestingh van de Kerck.
Ti •

t 1

Eyndelick, sy handelen gantsch onredelick , wanneerse seer hatelick verhalen hoe veel beroerten, muyte-
gtevingh^da^l dé

rijen en on-eensheden de Predicaty van onse Leer veroorsaeokt heeft, en hoedanighe vruchten deselve nu Leer dea En-

ter tijdt voortbrenght in veel menschen. Want de schuldt van dese quaden , dewelcke men des Duyvels ange'iums een

boosheydt behoorde toe te schrijven, wordt voorwaar t'onrecht onse Leer' gheweten en te last gheleydt. Het
°°^'^^^'' ^""'^^

•' ,,,,• ,• -,1 oproeren en

is den Woorde Godts ghelijck als eyghen, dat het nimmermeer te voorschijn en komt, of den bathan on-eeuigbeden.

wordt terstondt wacker ghemaeckt om dat selfde te bestormen: ende dit is een seer seker en oprecht merck- Ditrsgeargu-

teecken waer door het onderscheyden wordt van de valsche leeringhen , dewelck' haer selven lichtelick open- menteert van 't

baren, door dien die vast van alle man ghewillighlick aenghenomen , en met aenlacchingh en toe-juychingh f^^^^^n °h'
van de werelt ghehoort worden. Even alsoo heeft dese Vorst der wereldt, sommigh' eeuwen voor desen, als ott een oor-

gheduyrende dewelck' alles in diepe duysternis versoncken was, bij nae met alle mensche sijn plai.sier en saeekwaer'.

spot ^bedreven
,

" en ghelijck eenen Sardanapalus sich tot rust neder gheleydt en in goeden vrede sijn tijdt-

verdrij^ jjghenomen. Want wat soud' hy dnch anders hebben konnen doen dan lacchen en spelen, dewijl hy 'ïfj^f^rt
was is so» een stille en gheruste besitlingh sijns Rijks? Maer soo haest als het licht van boven schijnende, Eua„„eii„m
sijne, duystemissen een weynigh bestondt te verdrijven , soo haest als die sterck-ghewapende sijn rijck be- gheopenbaert

begondé ite bestormen en te verslooren ,
even soo haest heeft hy oock begonnen sijn ghewoonlicke traeg- «ijnde. soo veel

heydt nyt' te schudden , en de wapenen wackerlick aen de handt te nemen. En eerstelick heeft hy de macht
op™<3righeden

en 'tgheweldt der n:enschen gaende ghemaeckt, om daer door d'opkomende Waerheydt krachtelick t'onder- „„^r ,„.{ jaü

drucken. Maer siende dat hy niet met all' en kond' uytrechten door gheweldt, soo heeft hy sich ghewendt de eerste ant-

en ghekeert tot bedrieghücke listen en laghen: en heeft door sijne Weder-doopers en diergelijck boos ghe- woort op de la-

spuys , verweckt secten , twisten en on-eensheden der opinien om deselve waerheydt te verdonckeren , en 1^"^^^^ wordt.

1) Offe schoon. 2) Wyingh. S) Gheordineert.
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ten laetstet. oock uyt te blussclu.,,. En uu ter tijclt voM.e.cIt hy nocl. in 't be.storn.en der waerheydt door
de voorseyde twee p.uctijcker. en middelen. Want l,y tracl.t met alle neer.stigheydt dat ware zaedt door
geweldt en krpcht van mensclien uyt te plucken, en door sijn onkruyt (so veel in hem is) te dempen
en te versticken, op dat het sijn wasdom niet en hebbe, noch vruchten voort en hrense. Maer evenwel
d,t alles te vergeefs

,
is 't dat wy alleen de waerschouwingh des Heeren behertigen , die ons sijne

streecken 1) en arghlistigheden al van over langen tijdt heeft ontdeckt , om van hem niet verrascht

r. 1M V
'7''^'''"' "" tegen alle sijne stormen en aenloopen met genoeghsaem vast behulp gewapent heeft,

(p. 11.) Voorts wat een groote boo.sheyt is het, dat men Godts Woort be.swaert en beschuldiglit met den I

Tweede ant
'? °T"'i

^°° ''^" '^'^ beroerten die de godtloose en halstarrige, als van de secten
, die de bedriegers

wooH datde;
'"

"^'^^y^f'^
^aer tegen verwecken? t En is nochtans gheen nieuw exempel. Men vraeghde den Propheet

selasteriaghal
^''f™'

«^ ''.Y ">«* en was die man die Israël verstoorde. Christus selfs is van de Joden voor een oproer-
OU.H k, als maker ghehouden. D'Apostelen wierden beschuldight, dats' het volck tot oproer verweckt hadden Wat doen

'^feleY'der
''°'''

'^^^f^^f^s''^
^^"^'^^s die gene, die ons de schuldt en oorsaeck opleggen van alle de beroerten, muyte:

PropLteu en "J*^" ''," twisten d.e tegen ons opborrelen? Maer Elias heeft ons geleert wat antwoordt men de soodani^he
Apostelen: eu '«oet t huys senoen

,
te weten, dat wy die lieden niet en zijn die of dwalinghen stroijen of oproeri-^heden

niets kin voor ™f'^™
'

™^f ^^t die daer mede te beschuldigen zijn die haer selven kanten teghen Godes kracht! Doch

gitienwor". ff^ ^'^
"^f

* '^'^"'^ '*^ ''!^": 8^"^g'^^aam is om de lichtveerdigheydt en quaedtwilligheydt onser vyanden
den,-twelckal ^^ ''°<^" ver.stuyven: alsoo is t wederom aen d'ander zijde noodigh datmen de swackheydt van sommiHien te
over langh an- gemoet gae

,
deweicke door soodanigh' ergernissen niet selden ontsteldt en verbaest, en in hare verbaesthevdt

Golta^'n™
^^"'^kelmoedigh ghemaeckt worden. Dese moeten dan, op datse door .suicken ontsteltenis niet en beswijcken,

voor-geworpen ']°f ^'f" "^f*^* •;" '^'«" ^'"«^l^en, weten en verstaen, dat den Apostelen te haren tijde wedervaren is even
dat selfste t weick ons nu ter tijdt bejeghent. Daer waren datmael ongeleerde en ongestadi-e menschen

i.Reg.ls.18. deweicke, soo de heylige Petrus verhaelt, tot haer eyghen verderf vervalschten , 't gheen van Paulo door
2. Petr.3.16. Godes ingheven gheschreven was. Daer waren oock sommighe verachters Godts, deweicke wanneer sy nvt

den mondt des Apostels hoorden dat de sond' overvloedigh was geworden , op dat de genade t'overvloedi-er

R r 1 11
''•^" '

^'''"'*°"'*' f'^*^'' ^""ëen inbrachten, soo sullen wy dan in de sonde blijven, op dat de ..enade^te

is" "'^'''ilf '7,''^^\ D°^ ^y ''°°'''^'^" ^'^t ^'e gheloovighe niet en zijn onder de Wet, sy seyden terstondt daer
op: Wy sullen dan .sondighen

,
dewyl wy niet en zijn onder de Wet, maer onder de Genade Daer waren

Phi- 1 IR
^°™™'g*'*^ f'"^ '^«^f" beschuldighen dat hy leerde, datmen wel mocht quaedt doen. Veel vaKch' Apostelen

"!>•
8. dronghen haer selven m, om de Kercken te vernielen die hy ghe.sticht hadde. .Sommighe predicten het

Euangelium door nydigheydt en twist, en niet in oprechtigheydt hares herten, soeckende ter qtiader trouwen
daer door sijne banden noch meer te beswaren. In .sommige plaet.sen en hadd' het Euangelium o-eenen son-
derhnghen voortgangh. Een yegelick .socht zijn eyghen profijt, en niet het ghene Christi v/as. And^ere -in-hen
te rugghe, gelijck de honden tot haer uytspouwsel, en de ghewasschen senghe 2) tot de wentelin-h''in° het
slijck. Vele misbruyckten de vryheydt des Gheestes tot wulpshevdt des vleeschs. Vele gaven haer selven uyt
voor broeders, van deweicke de gheloovighe naderhandt niet en hadden te verwachten dan veel periickels

sicMtLrei; ?J^^^\
^'^ Broederen selfs saghmen ver.scheyden twisten ontstaen. Wat stondt den Apo.steIen alhier te doen ^

eenvSgheyt! . ? ^"^ oorbaerhck en gheraden, ofte voor een tijdt langh te ver.swijgen, of liever feenemael achter weghe
in 80 vele eu so

^^ laten en te verlaten dat Euangelium
, 't weIck sy saghen te zijn een zaedt en wortel van soo veel twis-

groote oproe- ten, een aenleidinghe tot 3) soo veel gevaerlickheden
, en een occasy en oorsaeck van .so veel er-ernissen? Maer

len'^tSTons
'" '' ™''^''*'" """ ''*''*' benaeuwdtheden quam hen in den sin, dat Christus is een steen der aenstootin-h -'en

na te volgen.
^^^ steenrotz der ergernisse

,
ghesteldt tot een val en opslandingh van velen , en tot een teecken dat weder-

Lnce 2. 34. gesproken sonde werden. Met dit gemoedt en vertrouwen ghewapent wesende, zijnse vrymoedelick door alle

9 f. 9 n«
glievaerlickheden van beroerten en ergernissen gepasseert en door-gedronghen. Met dese selvige bedenckiiirrh

2. cor.A]6. moeten wy oock ons selven steunen 4) en ver.stercken , dewijl de heylige Paulus getuyght dat het Euan-elimn
dit geduyrigh by en aen sich heeft, dat het zy een reuck des doots ter doodt den genen die verloretr-aen-
al hoewel het ons veel eer hier toe was verordineert, op dat het soude zijn een reuck des levens ten leven

'

en de kracht Godts ter saligheydt voor allen die gelooven. 't WeIck wy oock met der daet souden bevinden

'

indien wy de.?e .?o «onderlinge genade Godts, deweick' ons het eenige middel en behulp der saligheyt hadde
behooren te zijn, door ons' ondanckbaerheyt niet en verhinderden, en tot ons eygen verderf niet en bekeerden

ten^e hier in / ^^*"' ''^'' '^™'^'' '""^J" ^^^nspraek wederom tot u, O Koningh
,

laet u doch gantsch niet beweghen door
des Kouinghs ""^ valsche aanklachten, waer door onze teghen-partijen u een schrick pooghen aan te jaghen. te weten,
gunsten goedt- dat door dit nieuw Euangelium (want soo noemen sy dat) niet ander.s en wort gesocht, dan' een occasv

bekomen'"
" ''" geleghentheydt tot beroerten, en een onghebondene vryheydt tot allerley boosheyt endé sonden. Wante omen.

^^^^^ q^^^ ^^ -^ ^^^^ Autheur der on-eenigheydt of scheuringh , maar een Autheur des Vredes: en de sóon
Be schuitder Godts en is gheen Dienaer van de sonde, als deweicke ghekomen is om de wercken des duyvels te ver

"rTooshedTn
''^"^"* ^" ^y yvon]en t'onrecht van ••zoodanige voornemens en aenslagen beschuldight, dewijl wy doch -

en moet men geener tijt daer van het alderminste vermoeden gegeven hebben. Is het wel met de waerheyt overeen-
noch op Godt komstigh 5) dat wy die lieden souden zijn , die in den sin hebben de Koninckrijcken te verwoesten • dewijl

srlggen^'""'
"'''" '^"*''' ^^"^ ""'' "°^* ^^" ^^""'^^ oproerigh woort gehoort heeft, ghemerckt oock ons leven voor vreed-

1) treecken. 2) verekens. 3) niatery van. 4) ondersetten. 5) Is het met der waerheyt wel gheiijck.
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VAN' VRAN'CïKHUOK.

saeiii en eeiivoudigli bekoiRlt is gliewecst, iloe wy onder u leefden: en \vy selfs nu ter lijdt, al hoewel Nochoocken

uyt onse liuysen verdreven en vooivlutlitigli zijnde, nochtans niet op en houden Godt te bidden voor uw' ^ijü «y oproe-

en nws Koninckrijcks voorspoedt en welvaren'? fs het geloonick dat wy den vrijen toom tot allerley hoos-
'''^''

I

heyt soecken en najaghen souden, daertoch in onsei) zeden en manieren, al hoewel veel dinghen konnen (p. d2.)

berispt worden, nochtans niet met all' en sal werden bevonden dat so grooten verwijtingh verdient heeft? Doch den ge-

Wy en sijn 2) oock (Godt lof) in den Euangelio soo qualiek niet gevordert , dat ons Jeven soodanighen laste-
jjg,

™ *°''^'""

raers en achter-klappers niet en soude konnen zijn een exempel van kuysheyt, vriendelickheyt, mede-

doogentheyt, matigheyt , lijdtsaeniheyt , zedigheyt en van allerley andere deughden. 't Is voorwaer in der Waerwyziju

daedt openbaer en bekent dat wy Godt niet een oprecht hert vreesen en dienen , dewijl wy beyde door ons en begeeien te

leven en onse doodt sijnen Naem begeeien te heyligen , en oock de nijdigheydt selfs gedronghen is gheweest
"^^^^^^^fj""^'

sommighen van den onsen getuyghnis te gheven van haer' onstrallelickheydt en burgerlicke oprechtigheydt

:

in den° welcken met de doodt gestraft wiert dat eenighe, 't welck andcisins eeneii sonderlingen lof en prijs ^y^ ^^j^^^.

verdiende. Indiender eenighe zijn die onder den deckmantel des Euangeliums oproer aenrichten
,
(hoedanighe pen de Weder-

tot noch toe in u Koninckrijck geen' en zijn bevonden) zijnder eenige die d'ongebondenheydt harer sonden doopers, I.iber-

en schant-vlecken onder den mantel van de vryheyt der genaden Godts verbergen en wech schiiylen (gelijck
^l"^^^^^^"

^'"'

ick'er dan seer vele kenn' van dien slagh) daer zijn tegen deselve wetten en wettelicke straffen geordineert

en insestelt door dewelcke sy na hare verdiensten sirengeli>ik konnen gebreydelt worden: datrnen slechts

ondert^isschen het Euangelium' niet en blameere van weghen de fieltery der godtlooser menschen. Uwe
^^ j^^^.^_^^

Konincklicke Majesteyt heeft alhier met ghenoeghsame woorden ghehoort en verstaen de fenijnighe onbillick- enmoetceueu

heden der "hener die ons lasteren, op dat ghy door een al te licht-gheloovigh' oor' niet en soudt over- Allev-Christe-

hellen Si en luvsteren nae hare beschuldigingen en aenklachten. lek ben oock beducht dat ick in desen te ''fksjeujCo-
iiciicii u; CU ii-j^iv..^..

. . , ^, , . , 11 ^11 ninsh 81111 oore

veel woorden ghebruyckt hebb' : overmidts dese Voor-reden ten naesten by eene volkomene verantwoordmgh
„j^t^ leunen aeu

bereyckt : hoewel mijn voornereen niet en was door deselve Voor-reden een volkomene Verdedingh voor te dielasteringen,

stellen: maer alleenlick tot de genadighe verhooringh van onse saeck u gemoedt voor henen te versachten, «lic men Ugen

het welck nu ter tijdt wel van ons afgekeert en vervreemt, ja oock tegen ons met toorn ontsteecken is:
reTchrisUuyt-

maer welks 4) gunst en genade wy nochtans veitrouwen wederom te konnen verkrijgen, indien ghy dees' braeckt.

onse bekentenis, die wy willen dat by uwe Majesteyt dienen sal in de plaets van onse verantwoordingh
,

eenmael met stilheydt en bedaertheydt sult hebben gelesen. Maer indien daer en teghen d'achter-klappingen
^^^^.^^

der qiiaedtwillighen, uwe Majesteyts ooren alsoo besitten, dat de beschuldighde geen plaets en hebben om
jerag'nc"ehie!lt

voor haer selven te spreken: en dat aen d'ander zijde dese wreede rasende gheesten en bloedt-honden met soo is ons lijdt-

oogh-luyckingh van uwe Konincklicke Majesteyt, sonder ophouden niet ghevanckenissen, geessels, pijn- zaemheydt vau

baneken en tormenten, vyer en sweert voortdurend 5) blijven woeden: soo sullen wy voorwaer, als schapen
"J^^; ™^J^'b^'

die ter slachtingh geschickt zijn, tot d'uyterst' en hooghste swarigheden werden gedreven: nochtans alsoo, stemden tijdt

dat wy in lijdtsaemheyt onse zielen besitten en de stercke handt des Heeren verwachten sullen: dewelcke verschijnen tot

te siiner tijdt sonder twijffel tegenwoordigh zijn en wel toegerust verschijnen sal, so om den armen uyt bamihertig-

J J *' ^ ,
^

, , „ , \ . \' ^ i 1 hevtenoordeel.

haer' verdruckingh te verlossen, als om wraeck t oeffenen over de verachters, die met soo grooten sorgh-

loosheydt nu ter tijdt van vreughd' en blijdtschap opspringen. De Heere der heeren, en Koningh aller

koningen bevestighe, seer Doorluchtighe Koningh, uwen Throon door rechtveerdigheydt en uwen Stoel

door billickheydt.

Gegeven tot Basel den eersten Augusli,

Anno M. D. XXXVI.

1) in welckers. 2) hebben. 8) hellen. 4) wiens. 5) vast.
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INHÜUDTSOPGAVE

VAN DE ÜNDEIIWIJSINGH DER CHIUSTELICKER RELIGIE.

I. KORTE INHOUDT NAER DE STOF F E.

Inhoudt des Eersten Boecks.

Van de Kennisse Godts des Scheppers.

Eerste Boeck handelt van de Kennisse üodts des Scheppers.

En om dal in de Scheppingh van den Menseh deselve

allermeest uytnumt , dacrom worter oook van den Menseh

cehandelt. Eu alsoo zijn de voornaeuiBtc plaetsen des geheelen

handels twee in't ghetal : De eerste van de Kennisse Godts
,
d'an-

der van de Kennisse des Menschen. In't eerste Hooft-stuck wort

van beyde gelijck gesproken: in de volgende van elck in't byson-

der: so evenwel, datter eenige dingen onder gemengt worden
,
die

tot een van die beyde behooren: namentlick, den handel van de

Hevlighe Schrift en de Beelden, behoort tot de kennisse Godts:

de'ctóe overige, van 't gebouw des werelts, de Heylighe Engelen
,

en de duyvelen tot de kennis des menschen : de laetste handelingh ,

namentlick, van de wijse op welcke Gcidt de werelt bestiert, be-

hoort tot den handel van de kennisse Godts, en tot die van de

kennis des Menschen.

Belangende het eerste , dat is , de Kennisse Godts ,
soo toont hy

eerst hoedanigh die kennisse zy die Godt selver vereyscht, in't

tweede Hooft-stuck. Daer nae waer die te vinden zy, van het 3.

tot het 9. namentlick, niet in den menseh: om datse
,
hoewel

van natuvren de ziele des menschen ingheprent ,
evenwel deels

door onwetenheydt, deels door booshcydt versmoort wordt, 3. en

4. Noch oock in't gebouw des werelts, om dat, hoowelse daer

seer heerlick in uytblinckt,, wy evenwel soo dom zijn, dat die

getuygenissen , hoe doorluchtigh sy oock zijn ons altijdt sonder

vrucht ontschieten, 5. Maer in de Schrift, (3. Waer van gehan-

delt wordt in't 7. 8. en 9. Hooft-stuck. Ten derden, toont hy

hoedanigh Godt zy, 10. Ten vierden, hoe godtloos het zy Gode

een sienlicke gedaente toe te schrijven (daer hij dan van de Beel-

den, hare aenbiddingh en oor.sprongh handelt) 11. Ten viifden

toont hy dattet billick is, dat Godt alleen in't geheel ge-eert en

gcdieut worde, 12. Ten laetsten handelt hy van de Eenigheyt des

Goddelicken wesens, en het onderscheyt der drie Persoouen, 13.

Belanghende het laetste , namentlick , de Kennisse des Menschen ,

handelt "hy eerst van de Scheppingh des Werelts, van de goode

en quade Engelen (welck alles tot den mensche behoort,) 14.

Daer nae tot den mensche selfs komende ,
ondersoeckt hij sijn natuyr

en krachten, 15.

En op dat hy do Kennisse Godts en des Menschen te klaerder

soude doen blijcken, soo komt hy tot de hestieringh van alle

menschelicke daden en van de gheheele werelt , teghen de fortuyn

en 't noot-lot ; waer van hy de oprechte Leer en haer ghebruyck

,

in de drie overighe Hooft-stucken , namentlick, het 16. 17. en 18.

overlevert: ten laetsten toont hy dat Godt, hoewel hy de hulpe

der godtloosen gebruyckt, evenwel van alle schuit en smette

suyver is.

Inhoudt des Tweeden Boecks.

Van de Kennisse Godts des Verlossers in Christus, die den Vaderen eerst onder de Wet,

en daerna oock ons in 't Euangelium geopenbaert is.

Den handel van "t eerste deel des Apostolischen Geloofs

,

namentlick, van de Kennisse Godts des Scheppers, vol-

trocken zijnde, volght de andere van de Kennisse Godts

des Verlossers in Christus, die in dit tweede Boeck uytgeleydt

En
*

eerst soo spreeckt hy van de occasie der Verlossingli
,
dat

is, van Adams Val. Ten tweeden, van de Verlossingh selfs
:
Van

het eerste handelt hy in de vijf eerste Hooft-stucken ;
van 't ander

in de overige.
. ,, , i

Belantrhende d'occasie der Verlossingh, soo en handelt hy niet

alleen in't generael van den Val, maer oock in't bysonder van

sijne uytwerkinghen, dat is, van de Erf-sonde, van deislaafsheydt

des wils, van de verdorvene natuyr aller menschen, van Godts

w. 'kingh in de herten der menschen, in't 1. 2. 3. en 4. Hooft-

stuck: daer hy dan by voeght een wederleggingh der teghenwer-

pinghen tot voorstandt des Vrijen Wils, 5.

Den handel van de Verlossingh kan tot dese vijf voorname

deelen gebracht worden.

1. Toont hy wie hy zy, in den welcken de verloren menseh

sijne saligheyt moet soecken: namentlick, Christus, 6.

2. Hoe dese Christus aen de werelt gheopenbacrt is, nament-

lick". op tweederley wijse: Eerst onder de Wet (by welcke gele-

gentheydt hy de tien Geboden uytleydt, en eenighe andere dingen

van de Wet ontleed',) 7. en 8. Daer nae onder 't Euangelium,

alwaer hy handelt van de ghelijckheyt en 't onderscheyt der twee

verbonden, 9. 10. 11.
..

3. Hoedanigh dese Christus gheweest is en moest zijn. om het

Mid'delaars-ampt uyt te voeren, namentlick, Godt en Menseh in

een Persoon, 12. 13. 14.

4. Tot wat eynde hy van den Vader in de werelt gesonden

is, 15. alwaer de plaets van het Prophetisch, Konincklick en Pries-

terlick-ampt van Christus uytgeleyt wort.

5. Op wat wijse of by hoedanighe trappen hy de Verlossingh

uytghevoert heeft, op dat hy ona de saligheydt verwerven soude

,

16."Alwaer d'artijckelen van sijn Kruycingh , Doodt, Begravingh,

Nederdalingh ter Hellen, Verrijsenis, Opvacrt ten Hemel, sitten

ter Eechterhant des Vaders, en de vruchten uyt dese Leer vloey-

ende verhandelt worden: voeghende daer by in't 17. Hooft-stuck

de beslechtingh van de vraegh, of Christus Godts genade en de

saligheydt voor ons verdient heeft.



Inhoudt des Derden Boecks.

Van de manier om de Genade van Christus t' ontfangen, en wat voor vruchten ons daer
van voortkomen , en wat ellecten daer uyt volgen.

Van Godt den Schepper en Verlosser is in de twee eerste

Boecken ghehandelt. Hier spreeckt hy van Godt den Hey-
liglimaker, ofte van de werckinghen des H. Geestea tot

onser saligheyt , het derde deel des Apostolischen Geloofs seer

koarlick ontvouwende.
De voornaemste plaetsen des geheelen handels sijn seven , die

by na tot een' en selfste oogemerck , namelick , de Leere des
Geloofs, gerichtet zijn.

1. Aengesien het door de heymelicke en bysondere werckingh
des Ileyligen Geestes geschiet, dat wy Christus met alle sijne

goederen deelachtigh zijn, soo handelt liy van dese werckingh,
die den grontslagh des Geloofs , des Nieuwen Levens , en aller

heyliger Oefteningen is, in't 1. Uooft-stuck.

2. Daer na, dewijle het geloof gelijck als de handt is, waer
mede wy, Christus den Verlosser, van den Heyligen Geest ons
aengeboden , omhelsen , soo voeght hy'er de Leere van 't Geloof
by, 2.

3. Ten cynde dat saligraakende Geloove beter bekendt worde,
soo bewijst hy, om te toonen wat voor vruchten daer noodtsake-
lick nyt vloeyen, dat de ware Boetveerdigheyt altijt uyt het ware
Geloove voort komt. Eerst steldt hy in 't gemeyn voor de Leere
van de Boetveerdigheyt, 3. daer nae handelt hy van de Paepsche
Pcenitentie en hare dealen, 4. van de Aflaten en 't Vagevyer, 5.

doch in 't bysonder handelt hy van de deelen der ware Boetveer-

digbeydt, namentlick, van de doodinghe des vleetches en leven-
dighmakinghe des Gheests, ofte van het leven eenes Cbristens,
't welck hy seer aerdigh beschrijft, 6. 7. 8. 9. 10.

^

4. En op dat hij noch klaerder toonc welcke de nuttigheyt descs
Geloofs zy, en wat voor vruchten daer uyt vloeyen, soo handelt
hy eerst van de Rechtveerdigmakingc des Geloofs, 11. daer na
ontleedt hij de questien die daer uyt volgen, 12. 13. 14. 15. IG.
17. 18. ïen laetsten spreeckt hy van de Christelicke Vryhoyt,
dewelcke is als een aenhangh aen de Rechtveerdighmakinge, 1'J.

5. Volght het gebedt, als de voornaemste Oeffeningh des Ge-
loofs, en gelijck als 't middel, en 't instrument, waer door wy
Godts weldaden dagelicks ontfangen, 20.

6. En dewijlse alle sonder onderschcydt de gemeenschap van
Christus ons in 't Euangelium aengeboden, niet en omhelsen, maer
die alleenlick die de Heere met sijne bysondere genade en de
kracht sijnes Geestes begunstight heeft, soo voegt hy er by, ten
eynde dat niemandt ongerijmt en schijne, die noodtwendige dis-
putatie van de Verkiesinge Godes, 21. 22. 23. 24.

7. Ten laetsten, aengesien het ons op velerley wijse kan
moeyelick vallen, geoeffent te worden onder dese strenghe disci-

pline, die het leven eenes Christens altijdt vergeselschapt, soo
toont hy dat deselvc door de overdenckingh onser laetster opstan-
dinghe versacht kan worden ; wacrom hy oock van dese Opstan-
dinghe handelt, 25.

Inhoudt des Vierden Boecks.

Van de uyterlicke Behulp-middelen , door dewelcke Godt ons noodight tot de gemeenschap
van Christus, en ons in deselve behoudt.

In
de vorighe Boecken zijn de drie deelen des Apostolischen

Geloofs, van Godt den Schepper, Verlosser en Heylighmaker,
uytgeleydt. 't Vierde deel, van de Heylighe Algeme} ne Kerck

en de Gemeynschap der Heyligen, is noch overigh, en wordt in
dit laetste Boeck voltrocken.

De twintigh Hooft-stucken, daer dit Boeck in hestaet, sullen wy
ijhevoeghelick tot dese drie voornaamste plaetsen brengen :

1. Van de Kerck.

2. Van de Sacramenten.
3. Van de Politijcke Bedieningh.

d'Eerste plaets, die sich tot het eynde van het dertiende Hooft-
stuck uytstreckt, begrijpt vele dingen, welcke nochtans alle tot
vier voorneme Hooft-stucken kunnen gebracht worden.

1. Van de Ken-teeckenen der Kercke, ofte van de wijse waer
op de Kercke kan bekent worden, dewijl wy nootsakelick de
Eenighejt met de Kercke moeten sien te bouwen, waer van ge-
handelt wort in't 1. en 2. Hooft-stuck.

2. Van de Regeeringh of Bedieninge der Kercke, 3. 4. 5. 0.
7. Wat voor orde daer zy in 't regeeren der Kercke, 3. Wat voor
een forma van regeeringh by de Oude in 't gebruyck zy geweest.

4. Hoedanigen regeeringh hedensdaeghs in 't Pausdom zy, 5. Van
de Opper-vooghdy van den Paus, G. en by wat trappen hy hem-
selven tot dese tyranny opgedrongen heeft, 7.

3. Van de Macht der Kercke, 8. 9. 10. 11. Aengaende de
Leei--stucken des Gheloofs, welcke macht of in elck bysonder, 8.

of in alle te gelijck, als in de Concilien, gelegen is, 9. Daer na
in 't geven van Wetten, 10. Ten laetsten in de Kerckelicke
Jurisdictie, 11.

4. Van de Diseiplijne der Kercke, 12. en 13. Van 't voor-
naemste gebruyck deser Diseiplijne, 12. Van haer misbruyck, 13.
De tweede plaets van de Sacramenten vervat drie deelen.
1. Van de Sacramenten in 't gemeyn, 14.

2. Van beyde in 't bysonder, 15. 16. 17. 18. Van den Doop,
15. by welcke occasie van den Kinder-doop gehandelt wordt, IG.
Van 't Naehtmael des Heeren, 17. en van des selfs onthevH-
ging, 18.

3. Van de vijf valsch-gcnaemdc Sacramenten, 19.

De derde plaets is van de Politijcke Bedieningh, 20. Van dese
wort eerst in 't gemeyn gehandelt. Daer nae van elck deel in 't

bysonder. Van de Overheydt. ' Van de Wetten. Van 't Volck,
in 't sclve Hooft-stuck.



II. INHOUDT N A E R DE C A P I T T E L E N.

EERSTE BOECK.

Van de kennisse Godes des Scheppers.

Ilel Eerste CapiUel-

D:it (Ie kennisse Godes en onses selfs acn malkanderen ver-

knocht zijn, en hoe die d'ecn aen d'iinticr te samen
hangen. Fol. 1

Cup. II. Wat het zy Godt kennen , en wacr toe sijn kennisse

dient. 3

Clip. III. Dat de kennisse Godts in de herten der uienschen van

naturen in geplant is. 4

Cap. IIII. Dat de kennisse Godts eensdeels door onwetentheydt,

anderdeels door boosheydt of verstickt of verdorven wordt. 6

Cup. V. Dat de kennisse Godts licht en glants gheeft in 't werek-

stuck der werelt, en in de geduyi-ighe regeering der selver. 9

Cop. VI. Op dat yemant tot Godt den Schepper konie, soo

moet hy door de Schriftuyr gheleydt en gheleert worden. 19

C(ip. VII. Door wat ghetuygenis de Schriftuyr moet worden
bevestight, op dat haer authoriteyt vast en seker zy, te weten,

door 't getuygenisse des Heyligen Geestes: en dat het een on-

goddelick gedichtsel is , dat hare geloofweerdigheydt hanght aen

't oordeel der Kercke. 21

Cap. VIII. Datter ghenoeghsaem sterck bewijs is, sooveel 't meu-
schelick verstant lijden kan , om de sekerheyt en geloofweer-

digheyt der Schrifture te bevestigen. 26

Cup. IX. Dat de dweepers , dewelcke de Schrifture achter

stellende , tot gheest-drijvingh haren toevlucht nemen , alle de

beginselen der Godtvruchtigheyt omverre stooten. 33

Cup. X. Dat de Schriftuyr, om allerley superstitie te verbeteren,

den waren en ecnigcn Godt stelt tegen alle ile goden der

Heydenen. 3.5

Cap. XI. Dat het onbehoorlick is Gode een sienlicke gcdaent toe

te eygenen, en dats' in 't gemeen van den waren Godt afwijcken,

dewelck haer selven afgoden oprechten, 37

Cap. XII. Dat Godt van d'afgoden afgesondert wordt, op dat

hy gantschelick alleen gedient worde. 47

Cap. XIII. Dat van de Scbeppingh der werelt aen in de Hcylighe
Schriftuyr geleerdt wordt een eenigh Wesen Godts, 't welck
drie Personen in sich begi"ijpt. 51

Cap \IIII. Dat de Schriftuyr oock in de Scbeppingh der werelt

en aller dingen, den waren Godt met sekerc teeekeneu onder-

scheydt van de versonnen Goden. 73

Cap. XV. Hoedanigh de mensch is gheschapen: alwaer vao de

krachten der Ziele, van 't Beeldt Gods, van den Vryen Wille,

en van den oorspronckelicken staet der rechtheydt onser nature

gehandelt wordt. 87

Cap. XVI. Dat Godt door sijn kracht de werelt die hy ghe-

schapen heeft onderhoudt en beschermt, en yeder deel der selver

door sijne voorsienighejt regeert. 90

Cap. X VII. Waer toe en tot wat eynde dese Leei'e gericht moet
worden: op dat wy van hare nuttigheydt kennis mogen
hebben. 105

Cap. XVIII. Dat Godt alsoo der godtloosen dienst ghebruyckt,

en herten buyght om sijn oordeelen uyt te voeren, dat hy self

suyver blijft van alle feyl en gebreck. 116

HET TWEEDE BOECK.

Van de kennisse Godes des Verlossers in Christus, dewelck eerstmael den Vaderen

onder de Wet, ende daer na ons in het Euangelium geopenbaert is.

Het Eerste CapiUel.

DAt door den val en afwijckingh Adams het gantsche men-
schelicke geslacht den vloeck onderworpen, en van den

eersten oorspronck verbastert is. Alwaer van d'erf-sonde

gehandelt wort. Fol. 122
Cap. II. Dat de mensch als nu van de vryheydt sijns willens

berooft , en tot een jammerlicke dienstbaerheydt gebracht is. 1 30
Cap. III. Dat uyt des menschen verdorvene natuyr niet voort

en komt dan hetgeen verdoemelick is. 150
Cap. UIL Hoe Godt werckt in de herten der menschen. 162
Cap. V. Wederleggingh van do tegen-werpingen die tot verde-

digingh van de vrye will' plegen voortgebracht te worden. 166
Cap. VI. Dat de verdorven mensch sijn verlossingh in Christus

moet soecken. 181
Cap, VIL Dat de Wet ghegheven zy, niet om het oude \olck

onder haer te behouden, maer ora de hoi^e der saligheydt in

Christus te voeden op sijn toekomst. 185
Cap. VIII. d'Uytleggingh van de Wet der Zeden. 197
Cap. IX. Dat Christus , al hoewel hy onder de Wet den Joden

is bekent gheweest, nochthans eerst in het Euangelium vol-

komelick geopenbaert is. 231

Cap. X. Van de vergelijckinghe des Ouden en Nieuwen Testa-

ments of Verbondts. 235

Cap. XI. Van 't onderscheydt tusschen 't Oudt en Nieuwe Tes-

tament. 247

Cap. XII. Dat Christus om het ampt des Middelaers te volbren-

gen , een Mensch moest worden. 257

Cap. XIII. Dat Christus het waerachtighe wesen des mcnsche-

licken vlecschs acngenomen heeft 2G3

Cap. XIIII. Hoe dat de twee natuyren des Middelaers een cenig

Persoon uytmaken. 268

Cap. XV. Datmen, om te weten waer toe Christus van den

Vader gesonden is, en wat hy ons toegebracht heeft, voor-

nementlick in hem moet bemercken sijn Prophetisch, Koninck-

lick en Priesterlick Ampt. 274

Cap. X]'L Hoe dat Christus het Ampt eens Verlossers volbracht

heeft , opdat hy ons de saligheyt verwerven soude , alwaer van

sijn Doodt, Opstandingh en Hemelvaert gehandelt wordt. 280

Cap. XVIL Dat Christus recht en eygentlick geseyt wort ons

de genade Godts en de saligheyt te hebben verdient. 295



HET DERDE BOECK.
Belangende 't nnddel om de genade van Christus te verkrijgen, en wat Vruchten daer

van tot ons komen, en wat Werckingen daer uyt volgen.

Het Eerste Capittel.

Dat die dingen die van Christus geseyt zijn , tot onsen voor-

deele ghedijen , door de verborghene werckinge des Gecstes.

Fol. 299
Caj). II. Van den Geloove: alwaer oock de beschrijvinghe des

geloofs wordt gestclt, en d'eygenschappen die 't heeft, verklaert

worden. 3 1

2

Cap. III. Dat wij door 't Geloove weder-geboren worden, alwaer
oock van de Boetveerdigheydt wordt ghehandelt. 332

Cap. IIII. Hoe verre al dat geen 't welck de Sophisten in haer
Scholen van de Penitenty snateren , verscheyden zy van de
suyverheydt des Evangelinms , alwaer ghehandelt wordt van de
Belijdenisse der sonden of Biechte : eu van de Voldoeningh. 349

Cap. V. Van de vervullinghen en by-voeghsels , die sy tot de
Voldoeningen toebrengen , te weten , d'Aflaten on 't Vage-vyer.

377
Cap. VI. Van het leven eens Christens, en voor eerst door hoe-

danige bewijs-redenen de Schriftuyr ons daer toe vermaent. 385
Cap. VII. Den korten inhoudt des Christelicken levens: alwaer
gehandeldt wordt van de versakingh onses selfs. 389

Cap. VIIf. Van de verdraeghsaemheyt des Kniyees , dewelck'
een deel is van de versakingh onses selfs. 396

Cap. XI. Van d'overdenckinge des toekomenden levens. 408
Cup. X. Hoe men het teghenwoordighe leven en de hulpmiddelen
van dien ghebruycken moet. 408

Cap. XI. Van de rechtveerdighniakingh des geloofs , en eerstelick

van de beschrijvingh des naems en der sake selfs. 411
Cap. XII. Dat wy onse herten tot Godts vyerschaer brenghen

en verheffen moeten, op dat ons d'onverdiende rechtvcerdigh-

makingh met ernst acngeraden en diiydclyck gemaeckt moge
worden. 429

Cap. XIIL Datmen twee dingen in d'onverdiende rechtveerdigh-
niakingh moet waernemen. 434

Cap. XIIII. Hoedanigh daer zy het beginsel der rechtveerdigh-

makingh , en de gheduyrighe voortgangh der selver. 438
Cap. XV. Dat al hetghene van de Verdiensten der wercken ge-

roemt wordt, so wel Godes lof in het toebrenghen der ghereoh-

tigheydt , als de versekertheydt onser saligheyt te niet doet. 450
Cap. XVI. Wederlegginghe van de lasteringhen waer door de

Papisten dese Leere met haet soecken te beswaren. 456
Cap. XVII. D'over-een-brengingh van de beloften der Wet met

de beloften des Euangeliums. 459
Cap. XVIII. Dat uyt den loon die Godt belooft, de rechtveer-

digheydt der wercken verkeerdelick besloten wordt. 471
Cap. xix. Van de Christelicke Vryheydt. 478
Cap. XX. Van het Gebedt, het welck de voornaemst' oefFeïiingh

des gheloofs is, en waer door wy de weldaden Godts dagelicks

verkrijgen. 488
Cap. XXI. Van d'eeuwighe Verkiesingh , waer door Godt somt
mige tot de saligheyt, andere tot het verderf verordineer-

heeft. 533
Cap. XXII. Bevestigingh van dese Leere door ghetuyghnissen van

de Schriftuyr.
"

540
Cap. XXIII. Weder-leggingh der lasteringhen daer mede dese

Leere altijdt 't onrecht is beswacrt geweest. 550
Cap. XXIIIl. Dat de Verkiesingh bevestight wordt door de roe-

ping Godts : en dat de verworpene haer selven o\) den hals

halen 't rechtveerdige verderf, daer toe sy geschickt en be-

stemt zijn, 561
Cap. XXV. Van de laatste Weder-opstandingh. 576

HET VIERDE BOECK.
Handelende van d'uyterlicke middelen of behulpsels door dewelcke Godt ons tot de

gemeenschap van Christus noodight, en daer in houdt.

Het Eerste Cappittel

Van de ware Kercke met dewelcke wy eenigheyt onder-
houden moeten : dewijl sy de Moeder is van alle Geloovige.

Fol. 590
Cap. II. Vcrgelijckinghe der valscher met de ware Kerke. 668
Cap. 111. Van de Leeraers en Dienaers der Kercke , van haer

Verkiesingh en Ampt. 616
Cap. IIII. Van den standt der Oude Kerck, mitsgaders van de

wijse der regeeringh die in ghebruyck was voor de tijden des
Pausdoms. 624

Cap. V. Dat d'oude forra' en ghestalte van Regeeringh door des
Pausdoms tyranny t'eenenmael onderdruckt is. 633

Cap. VI. Van d'Opperhoofdigheyt des Koomschen Stoels. 644
Cap. VII. Van het begin en den voortgangh des Roomschen
Pausdoms tot dat het sich tot dese hoogheyt verheven heeft,

waer door de vryheyt van de Kerck onderdruckt en alle regee-
ring wech genomen is. 653

Cap. VIII. Van de macht der Kercke, belangende de Leer-
stucken des geloofs : en door wat een ongebondene vryheyt
dese macht in het Pausdom zy ghetrooken gheweest om alle

suyverheydt der Leere te schenclen. 670
Cap. IX. Van de Concilien, en der selver Authoriteyt. 674
Cap. X. Van de macht die de Kerck heeft om Wetten te maken,
waer in de Paus met de sijne de zielen seer wreedelick ghe-
tyranniseert en ghepijnight heeft. 687

Cap. XI. Van de Jurisdictie [o/' Rechlspleghinf/he] der Kercke,

mitgaders het misbruyck der selver, sodanigh als het in 't

Pausdom geslen wordt. 706
Cap. XII. Van de Kerckelicke Disciplijn, welckers voornaemste
gebruyck gelegen is in de Bestraffingen, en in den Ban of Af-

snijdingh. 717
Cap. XIIL Van de Geloften of Verbintenissen die Gode gedaen

worden, door het liehtveerdigh doen van welcke gheloften de
mensch hem-selven jammerlick verwarret heeft. 732

Cap. XIIII. Van de Sacramenten. 746
Cap. XV. Van den Doop. 761
Cap. XVI. Dat de Kinderdoop met d'instellingh van Christus

en met de natuyr van 't teeeken seer wel overeen komt. 772
Cap. XVII. Van het Heylige Nachtmael van Christus, en wat

nuttigheyt ons daer van voort komt. 792
Cap. XVIII. Van de Paepsche Misse, door welcke heyligh-

schennis het Nachtmael van Christus niet alleen verontbeylight,

maer oock te niet gemaeckt is. 831
Cap. XIX. Van de vijf valschelick dusgenaemde Sacramenten

:

alwaer verklaert wordt dat de vijf andere Sacramenten, die tot

noch toe voor Sacramenten in 't ghemeyn zijn ghehouden ghe-

weest, geen Sacramenten en zijn: en met eenen aenghetoont

hoedanigh deselve zijn. 842
Cap. XX. Van de Politijcke of Burgerlicke Regeeringh. 862
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He^ Eerste Boeck

Van de kennisse Godes des Scheppers.

Het Eerste Capittel.

Dat (Ie kennisse Godes en onses .selfs aen mal-

kanderen verknocht zijn , en hoe die d'eon

aen d'ander te samen hangen.

De Deelea

vnu (Ie ware

wijsheyt. T Gantsclie Begrijp onser wijsheydt
,
(de

welcke alleen voor een waerachlig' en

grondige wijshej't te houden is) bestaet

bynae in twee stucken , te weten , In de

kennisse Godts en onses selfs. Doch hoewel

dese twee door veel banden te samen en

onder malkanderen verbonden zijn, so is't

nochtans swaer om te oordeelen , welcke van

dese twee d'eerste plaets heeft, en 1) sodater

de oorsprongh in light voor de andere. Want
voor eerst en kan geen niensch hem selven

beniercken, of hy sal terstondt sijn sinnen

wenden tot het aanschouwen Godts , in den

welcken hy sijn leven en bewegingh heeft:

overmits het klaer ende blijckelick is , dat de

gaven daer mede wy vernjckt zijn , haer af-

komst niet en hebben van ons
,
jae dat oock

selfs ons zijn en wezen, niet anders en is

als een zijn , en bestaen in den eenighen

Godt. Daer benelfens worden wy van deze goe-

deren, desvelck uyt den Hemel al druppende

tot ons af druypeii
,

gelijck als van de beecs-

kens geleyt tot de foiiteyn ende springh-ader. 2)

Maer alderbest worden dees' oneyndige schat-

ten die m Godt zijn, gespeurt in onse armoede.

Voornamehck dwinght ons dese erbarmelicke

val , in den welcken wy door des eersten

mensches afvvijckinge ter neder gheworpen 3)

zijn , ons oogen nae boven op te hellen , niet

alleen op dat wy behoeftige en hongerighe

menschen van daer souden versoecken de ver-

vullmg van onse gebrecklickheden ; maar oock

op dat wy door vreese wacker ghemaeckt

zijnde, souden leeren ootmoedigh zijn. Want
gelijck als in den mensch een werelt aller

elenden gevonden wort , en van dien tijdt

af dat wy van 't Goddelicke cieraedt berooft

zijn , onse schandelicke naecktheydt een seer

grooten hoop oneerlickhedcn te voorschijn

1) een oorsprong is van d'amlere, 2) wei-ader. 3) ti-r

neJer gevelt.

brenght , sulcks dal een yedcr van sijn eyghen

rampsaligheyt overtuyght zijnde, nootshalven

aengeport wort om ten minsten cenige ken-

nisse van Godt te bekomen: alsoo komen wy
sict Caiviu

oock door het gevoelen van ons eygen onver- in loann. Ca|).

standt, ydelheydt, onvermogen, swackheyt, * "'• '"•

boosheyt en verdorventheydt te bekennen dat

het ware licht der wijsheyt , de bestendige

deugt, de volmaeckte toevloeyingh alles goedls.

en de suyverheyt der gerechtigheyt nergens

hare plaets en hebben dan by den Heere

,

sulcx dat wy door onse quaden tot de be-

merckingh van Godes goederen opgeweckt wor-

den , en met ernst niet en konnen naer hem
streven , voor en al eer wy begonnen hebben

ons selven te mishaghen. Want wie isser doch

die niet gheerne berust op hem-selven ? Wie
isser oock die op sicli selfs niet en berust,

soo langh hy van hem-selven gheen kennis

en heeft , Dat is , soo langh als hy met syn

gaven te vreden is , en syn eygen elende

niet en kent of vergeet? Soo wort dan een

yegelick door sijn eygen selfs kennisse niet

alleen aengeport om Godt te soecken , maer

oock gelijck als melter handt geleydt om hem

te vinden.

2. Wederom , het gaet vast dat de mensch

tot de suyvere kennisse sijns selfs nimmer-

meer en geraeckt , het en zy dat hy eerst kennis

het aenschijn Godts aenghemerckl hebbe , en

door het aenschouwen van dien nederdael om
sich 1) selven te besien. Want door een seker

hooveerdigheyt die ons allen is aengeboren
,

geschiedt het dat wy in ons eyghen oordeel

altijdt rechtveerdigh , en oprecht, en wijs, en

heyligh zyn : hel en zij dal wy door klare bewijs-

redenen van onse ongerechtigheyt , mismaeckt-

heyt , dwaesheyt en onreynigheyt overtuygt

worden. En hier van en worden wy niet over-

tuygt, so wy d'obgh alleen richten op ons

selven en niet met eenen oock op den Heere :

die d'eenige regel is na dewelck dit oordeel

geschickt en gepast moet werden. Want over-

mits wij allo te samen van naturen tot ge-

veynslheyt genegen zijn , daarom is't dat wy onse geveyns

in stede van de gerechtigheyt selve 2) , ons ten '"^y'-

1) hem. 2) selfs.

De wernkiii-

;n van Guiles

1 . Sy stoot on-

se boovee-tlig-

htvt ter Meiler.

2. Sy ontdeckt



HET EERSTE BOECK
I. 1. 3.

door een

leyr-licnis.

vollen vcrglienoeglit houden niet een ydele

ghedaente daervan 1). En dewijl binnen of'

rondtom ons niet met allen gesien en wordt

dan het geen met seer veel vuyligheyls ver-

ontreynigt is, so lacht ons reeds 2) als seer

suyver aan , het gheen maer 3) niet gheheel

onsuyver en is soo langh als wy ons ver-

standt bmnen de palen der incnschelicker be-

Bevcstingh smettingli behouden. Even gclijck een ooghe
^^' die gewoon is niet dan swarte verwen te

bemercken , voor seer wit oordeelt , 't geen

nochtans met grauw 4) of oock met eenige

bruynigheyt besprengl is. Ja wy konnen oock

door het gevoelen des lichaems noch naerder

nagaen 5) wat een groote mis-slagh van ons

begaen wordt wanneer wij de krachten van
's menschen ziel bcstaen te weerdeeren. Want
als wy of op den middagh na d'aerde neder

sien , of oock aenschouwen die dinghen die

rondtsomme voor onse oogen open legghen

,

soo dunckt ons dat wy met een seer sterck

en scherp ghesicht begaeft zijn ; maer als wy
op sien na de sonne en deselve met opge-

sperde oogen aenschouwen , so wort die

kracht van ons gesichl , die veel vermocht
ontrent daerde, dadelick door soo groeten

klaerheyt duyster en bedwelmt, in sulcker

voegen dat wy gedrongen worden te beken-

nen dat onse scherpsinnigheyt in 't bemercken
van aerdtsche saken , loutere en enckele bot-

heydt is wanneer wy tot de sonne opstijgen.

Even eens vinden wy ons oock gheslelt als

wy treden tot de weerdeeringh van de goe-
•?. Sy betoont deren onser ziel , want so langh als wy bin-
dat de vol- nen 'tbereyck der aerde blijven, so ziin wv
niaecktneydt •'

'
i i i 'i •'

Godes iu alle
"^^t o^s eygen gerechtigheyt , wijsheydt en

decien voiko- vcrmoghen wel te vreden, wy vleyen 6) ons

ramim'rgheyr
.^^'^'^^ socteljck

,
en zijn by-na halve goden

oniyndigh is. in ons cygcn oordeel en iaetdunckentheyt.

Maer indien wy onse ghedachten eenmael be-

fp. 2.) ginnen te ver
|
helfen na Godt, en te over-

leggen hoedanigh hy is, en hoe volkomen
daer sy de volmaecktheyt van sijne gerech-

tigheyt, wijsheyt ende sterckte, na wiens
richtsnoer wy gefatsonneert moeten werden

:

dan sal ons terstondt als de hooghst' onge-
rechtigheydt walgelick worden, het geen ons
te voren door den bedriegelicken deckmantel
der gerechtigheyt toelachte: dan sal als een
uyterste sotheyt voor ons ondraghelick zijn 7),
't geen ons eerst door den titel der wijsheyt

wonderlick begoochelde : dan sal voor een seer

beklaeghlicke onmacht moeten uyt gaen , het

gheen sich eerst met een gedaente der sterek-

heyt vertoonde , soo seer qualick komen met
de Goddelicke suyverheyt over een die din-

1) van dien. 2) []. R) []. 4) diiystenvit. ü) n! nemen.
6) flatteei-en. 7) Stineken.

gen die ons schijnen op het hooghste vol-

maeckt te zijn.

3. Hier uyt ontstact die grouwel en schrick

,

daer mede de Heylighe volgens het seggen
van de Schriftuyr verslaghen en benauwtzijn
gheweest

, so dickwils als sy de tegenwoor-
digheyt Godls ghewaer wierden. Want als

wy sien dat die
, dewelcke in Godts afwesen

gerust en vast stonden, terstont op het ver-
toogh van sijn heerlickheyt also beroert en
verlsaegt worden, datse door de vreese des
doodts neder vallen

,
ja verslonden worden

.

en by nae tot niet verdwijnen : soo konnen
wy daer uytJiegrijpen , dat de mensch door
de kennisse sijner geringheyt nimmermeer
ten vollen en wort geraeckt en aengedaen

,

dan na dat hy hem-selven met de Majesteyt
Godts heeft vergeleken. Van soodanigen ver-

slagentheyt hebben wy veel exempelen in de
Rechters en in de Propheten : sulcx dat onder
bet volck Godes dit een ghemeen seggen was.
Wij sullen sekerlick sterven: om dat wy
Godt gesien hebben. Hierom is 't oock dat

de Historie Jobs, om de menschen door over-

tuyging van hare dwaesheyt, onmacht en
onreynigheyt ter neder te vellen , voorname-
lick altijt een bewijsreden van de beschrijvingh

der Goddelicker wijshe-yt , kracht en suyver-
heyt afbrenght. En dat niet sonder oorsaeck:

Want wy sien dat Abraham , hoe hy naerder

toe treedt om de heerlickheydt Godts te be-

mercken
, oock soo veel te beter bekent dat

hy aerde en asschen is , en dat Elias met
ongedeckten aensichte sijn toekomst niet en

heeft durven verwachten : soo groot eene

vreesachtigheyt isser in sijn aenschouwen.
En wat soude toch de mensche doen , die

verrotting en een worm is , dewijl de Enghe-
len selfs van wegen gelijcke vreese, haer

aenschijn bedecken moeten ? Dit is even het

selfde het welck de Propheet Jesaias seght , De
Mane sal schaemroot worden , ende de Sonne
sal bescliaemt worden , als de Heere der heyr-

scliaren op den bergh Zions regeeren sal

,

Dat is , als hy sijnen hellen glants sal doen

voortbreken. en naerder toelichten, dan sal

het alderluclitighste in vergelijckingh met sijn

licht , door duysternis werden verdonckert.

Maer al hoewel de kennisse Godts en onses

selfs door eenen onderlinghen bandt met den

anderen verknocht zijn, so vereyscht noch-

tans de ordeningh om wel te leeren, dat wy
eerst spreken van de kennisse Godts om daer

nae neder te dalen tot de verhandelingh van

de kennisse onses selfs.

De tweede be-

vcstingh door

exempelen.

1. Van de

HeyligeVaders.

.Iiidic. 13. 22.

Jesa. fi. 5.

Ezcch. 1. 28.

en 3. 14.

Job 9 4. en

elders.

Genes. 18 27.

l Eeg. 19 13.

2. VandeHcy-
lige Engelen.

Jesa. 6. 2.

ende 24. 23.



I. 3. 1. VAN DE KENNISSE GODES DES SCHEPPERS.

Het TT. CapHh'l.
De besrhrij- ^

^

vin(;he van lie Wat liet Tj Godt lieniieii, en waor tno sijn

keniiis>eGo.lcs konnisso (lient.
lies Solieiipors

;

n-ii.it van iie -iv yu _ j|,Qp j,, kenoi'sse Goilts verslue
verlossinüic s^l I \ 1 • i -i i i i i

(p sijnei-'iiiofts -L N ^^^ "'i-'t allceii alsuIcKcn vvelenscnap

jiciiiindcit wcv- vvaer door \vy begrijpen dalter een Godt
"""

is. maer ook sulck eene waer door wy be-

kennen 't geen wy van hem behooren te

weten , het gheen lot sijner eeren diensligli

en vorderlic bevonden werdt. Want daer

gheen Rehgie nocli Godtvruchtigheyt en is

,

daer en kan . om eygcnthck te spreken , niet

geseydt worden eenige kennisse Godts te

wesen. En alhier en roere ick noch niet

aen die kennisse, waer door de menschen

.

die in haer selven verloren en vervloeckt

zijn ,' Godt aengrijpen als een verlosser m den

Middelaer Christus : maer ick spreeck nu alleen

van die eerste en eenvoudige kennisse, tot

dcwelcke d'oprechte ordeningh en gestalt van

de natuyr ons soude leyden , indien Adam in

sijnen volmaecklen stnet volherdet hadde. Want
al hoewel datter nu in desen val des men-

schelicken geslachts niemant en is , dewelcke

Godt of als een Vader, of als een Werck-

meester der saligheydt, of op eenigerley wijse

ghenadigh t'sijnwaerts gevoelen sal , voor en

al eer de Middelaer Christus te voorschijn

komt , om ons met den selven te versoenen

:

OnJersciiiyiit soo is 't nochtans een ander dingh te ge-

Rmits

''''""'''°
voelen, dal Godt onse Schepper ons door

sijne macht onderstut, door sijne voorsienig-

heyt regeert , door sijne goelheyt koestert

,

en met allerley slagh der zegeninghen nae

gaet: en wederom een ander dingh te om-

helsen de ghenade der versoeningh , die ons

in Christus voorghestelt is. Gliemerckt dan de

Heer voor eerst enckelick als een Schepper

soo wel in het werck-stuck der wercit, als

in de alghemeene Leere der Schrilluyr, en

daer nae als een Verlosser in het aenschijn

Christi verschijnt: soo onlspringht hier uyt

een tweederley kennisse Godts , van dewelcke

de eerste als nu te verhandelen staet , de

andere sal naderhant volgen in haer beurt en

ordre. En al hoewel ons verslant Godt met
ric summa en en kan aengrijpen, 't en zy dat het hem

veL^'kënni's™"
cenigcn dicnst toc-eygene, so en sal het noch-

tans niet genoegh zijn ccnvoudlgh 1) voor vast

te houden, dat hy alleen die gheen is, die

van yeder een behoort ge-eert en aengebeden

te werden: 'ten zy dat wy met eenen over-

tuyght :'ijn , dat hy is de Fonteyn alles goedts
,

op dat wy gheen dingh ter wcrelt en soecken

buyten hem. Dit neem' en begrijp ickalsoo,

niet alleen om dat hy desc werelt, gelijck hy

1) Simpelick, v

die eenniacl gheschapcn heeft, alsoo oock door

sijne seer groote mogentheydt onderhoudt

.

door sync wijsheydt bestiert, door sijne goct-

heydt bewaert , en voornamelick het mensche-

licke gheslacht met rechtvccrdigheyt en gericht

regeert , met barmhertigheyt verdraeghl . en

met hulp beschermt; maer oock om dalter

nergens een eenige druppel van wijsheyt en

licht, of van gerechligheyt, of van mogent-

heyt, of van oprechligheyt , of van onge-

valschte waerheydt en sal gevonden werden

,

dewelcke van hem haer afkomst en oorsaeck

niet en heeft : op dat wy leeren souden alle

dese dingen te verwachte en te versoecken

van hem , en hem met dancksegging Ie erken-

nen voor den gever van dien. Want het

ghevoel en besefien van dese deughdcn Godts

is ons een bequaem Leer-meester ter Godl-

saligheyt , uyt dewelcke de Religie gheboren

wordt. Door de Godsahgheydt verslae ick een
saiisciieyt V

seker' eerbiedigheydl die met de liefde Godts

t' samen gaet , en uyt de kennis van syne wel-

daden haren oorsprongh heeft. Want soo langh

als de menschen niet en gevoelen dat se alle^

van Godt ontfangen , datse door sijne Vader-

licke voorsorgh opgequeeckt worden , datse

hem tot een Autheur alles goets hebben

,

sulckx datse buyten hem geen dingh en heb-

ben te soecken , soo en sullen sy haer selven

I

door een gewillighe gehoorsaemheyt hem (p. ;!

)

nimmermeer onderwerpen
,

jae indiense hare

gantsche gelucksaligheydl niet en vestigen op

hem , soo en sullense sich nimmermeer waer-

licks en van herten t' eenemael aen hem

overgeven.

%. Hier uyt blijckt dan dal die , dewelcke Brcciier vn--

staende bliiven op dese vraghe , te welen :

kianngiie vau

„-_,•' .
'

,

° , , , dit elicbrnyck.

Wal Godt zy , niet anders en doen dan dalsc „et een noodt-

haer selven met ydele 1) speculatien en be- wcndisiic wc-

denckinghen vermaken en besigli^ houden:
yjelef^ëfswij!

dewijl ons veel eer toekomt te welc hoedanig sigheJcn der

hy zy en wat met syn natuyr accordeert en Eii"'ii'''^cn.

over een stemt. Want waer toe kan hel doch

dienstigh zijn datmen met Epicurus belijdenisse

doet van sulckcn Godt die de sorghe en bc-

slieringhe der wereldt wech werpende , alleeii-

lick in ledigheyt sijn lust en vermaeck scheppen

soude? En wal baal hel eenen Godt te be-

kennen , met den welcken wy niet met allen

te doen en hebben ? Maer veel meer moet

sijn kennis hier toe gelden, te. welen, Voor

eerst, datse ons onderwijse tot vreese en

eerbiedigheydl t'sijnwaerts. Ten anderen , op

datse ons zy als een Leydsler en Meeslersse

om ons te leeren , dat wy alle goedt van hem

versoecken en hem toeschrijven sullen. Want

1) l)laeu«e.



HET EERSTE ROECK I. 3. 1.

hoe kan de gedachtenisse Godts in uwe ziel

op klimmen , dat ghy niet eenen niet terstondt

en soudt gedencken, nadien ghy sijn maecksel

zijt, dat ghy door 't recht selve i) der schep-

pinge tot sijn heerschappje zijl toegeheylight

en verplicht? Dat ghy hem voor u leven

dancken en al u doen tot sijn eer en dienst

schicken moet ? Is dit also , so volgt daer uyt

gewisselick , dat u leven verkeerdelick verdor-

ven wort, indien het niet en wort aengeleyt

om hem te gehoorsamen : dev.'ijl sijn wil en

believen moet zijn de wet en reghel van al

ons doen en laten. Ghy en kondt hem oock

niet klaerlick bemercken , het en zy dat ghy
hem bekent te zijn de fonteyn en oorsprongh

alles goets : vvaer uyt vorder een verlangen

om hem aen te kleven en op hem te ver-

trouwen voort spruyten soude , waert dat des

menschen verstant door sijn eygen boosheyt

van de rechtmalighe ondersoeckinge niet en
iicbcinijvirigc wierdt afgeleydt. Want voor eerst een Godt-

van dieu Godt u.' i J- w i i

die deGudtsii- vruchtigc Ziel CU verdicht liaer selven met
lige Mijdüii, allerley Godt, maer bemerckt alleen den Eeni-
opdiitdegodt-

„g,^ g,^ Waerachtigen , sy en schrijft 2) oock

si-heydt der aen Godt uict toe al wat haer wel ghevalt,
Eiiicmceu niacr sy houdt haer vergenoesht met sulck

meer cii meer
"^i l ir i i i i . i ,

beküiidt werde. Genen als hy selts hem-selven bekent maeckt,

en is altijt met de grootste neerstigheyt besorght

datse door een vermetene lichtveerdigheydt

buyten sijn wil en believen niet en gaet en

verkeerdelick af en dwale. Als nu de Godt-

vruchtige ziel Godt also bekent heeft , dewijlse

verstaet dat hy alle dinghen bestiert, soo ver-

trouwt sy vorder dat hy is haer Voorstander

en Bescherm-heer, en geeft derhalven haer

selven geheel over in syne gelrouwigheydt.

Om datse weet dat hy is de voortbrenger

alles goets , indien haer yetwes benauwt

,

indië haer yetwes ontbreeckt , soo vluchtse

dadelick tot sijn bewaringh
, en verwacht van

hem hulp en bystandt. Om datse overtuyght

is van syn goetheydten barmherligheyt, daeroin

berustse met een seker vertrouwen op hem

,

ende sy en twijllelt niet, of daer sal altijdt

een medecijne bereydt zijn in sijne goederlie-

renheydt tegen alle hare quaden. Om dat sy

hem voor een Heere en Vader erkent , daerom
acht sy hem oock die eere weerdigh ; en haer

selven verplicht om sijn ghebiedt over alle

dingen Ie bemercken, sijn majesteyt en heer-

lickheyt te verwonderen, de voortplantinghe

van sijn eer te versorghen, en sijne gheboden
gehoorsaemlick naer te komen. Om datse siet

dat hy is een rechtveerdigh Rechter
,
ghewa-

pent met eygen strengheydt om de boosheydt

te stralfen , soo sleltse sijn vyerschaer haer

]) [] 2) VLTsicTt.

selven altijt voor oogen , en door vreese van

hem wederhoudt en bedwinghtse haer selfs

van sijnen toorn op te wecken, lün evenwel

en wordtse door 't gevoelen van sijn gericht

alsoo niet verschrickt , datse soude willen van

hem henen wech sluypen, alwaer het datse

daer toe een open deur en uytvlucht hadde.

Jae sy omhelst hem even als een wreker der

boosen, en als een weldoender der Godt-

vruchtigen, overmits sy weet dal het immers

so seer tot sijn eer dient, dat den bocsen en

godlloosen slralfe by hem zy wech geleydt

,

als dat den rechtveerdighen het loon des

eeuwigen levens bewaert wort. Daer benell'ens

onthoud de geloovighe ziel haer selven van de

sonde, niet alleen door vreese van de slralfe

,

maer dewijl sy Godt als haren Vader lief heeft

en eerbiedigheyt toedraeght , en als haer Heere

in eeren houd en dient , alwaer daer schoon

geen hel , so grouwelt sy nochtans hem oor

saeck van ergernisse 'I) te geven. Hier sien UesnhrijviuKh

wy dan welcke daer sy de reyne en recht- van de Heiigie.

schapene Religie, te welen, t geloove dat

met een ernstige vreese Godts vereenigt en

vergeselschapt is: in sulcker voeghen, dat de

vreese in sich begnjpe een gewillighe eerbie-

digheyt lot Godt , en met sich brenge dien

oprechten Godesdiensl "dewelck ons in de Wet
wordt voorgeschreven. En dit moet daerom

te vlijtiger waerghenomen werden , om dal alle

menschen in 'l ghemeen Godt wel eeren , maer

weynighe nochtans hem vreesen , dewijl al-omme

met de ceremoniën seer gepronckt en ghepraell,

en onderlusschen de oprechligheydt des herten

selden gevonden wordt.

Het III. Capittel.

Dat de keniii.sse Godts in de lierlen der meri-

sclien van naturen in geplant is.

"\ A iTy stellen als onghelwijffelt en buyten
" ^ verschil dat eenigh gevoelen der Godt- Desekenni^sn

heyt in't verstandt des menschen door een Godtsdeweickc

oatuerlicke ingevingh sijn sil-plaets heeft. Want voor d"'oï)'"he'i'i

op dat niemandt sich met den deck-mantel der is, beneemt den

onwelenlheyt en soude behelpen , so heeft
^'|jf,'}™u'''

"""

Godt selfs eenen yegelicken ingegeven eenighe Kom. 1.20.

kennisse van sijne Godlheydl, deghedachtenisse

waer van hy gheduyrighlick vernieuwt, daer

mede dat hy nu en dan eenighe nieuwe drup-

pelen doet indruypen in elck een: op dat de

menschen , dewijlse alle te ghelijck verstaen

datter een Godt is , die haer alle geschapen

heeft door haer eygen getuyghnis souden wer-

den veroordeelt en verdoemt, om datse hem

1 ) stoornis
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C'in ie

ii;it. Deorum
lib. 1. I,ac-

tiint. iiistit.

lib. 3. cap. 10.

(I'. 4.:

ïenc.i-wer-

jiingh : Hat de

Keligie cii het

filicvoclcü der

Godtheydt is

een gheilichtsel

vau loose men-

schen.

Wederlegging.

Cicero van de

nat. der goden

lib. ontrent het

eynde.

niel ghedicnl , noch liaer leven tol hel nacr-

komen van sijn wil op-geoil'erl en hebben.

Gewisselick so men erghens nienschen wilde

soecken die van alle kennisse Godts gheheel

en al ontbloot zijn . het is waerschijnlick dat

men soodanighe nergens meer en soude vinden
,

als onder de plompste volckeren , en die met

het sieraedt der meiischelickheyt en geschickt-

heydt alderminst bekleedt zijn. Maer daer en

is voorwaer, ghelijck die Heyden (Cicero)

spreeckt, geen natie so barbariscli, en geen

volck so seer wreet en verwildert, of sy zijn

in hare gemoederen overluygl datter een Godl

is. En die in andere deelen en trappen hares

levens en wandels alderminst van de wilde

beesten schijnë te verschillen , die houden noch-

tans gheduyrigh binnen haer cenigh zaedt cnde

beginsel van den Godesdienst , soo
|

ganlsch

vast en taey kleeft dit gemeen gevoelen der

Godtheyt in de ingewanden van alle mcnschen.

Nadien dan datter van des werelts begin af

geen landt . geen sladt, en eyndelick geen huys

en is gheweest, het welck sondcr religie heeft

konnen zijn : soo is daer in te mereken een

sekere slil-swijghende bekentenis , dat , name-

lick, de kennis en 't gevoelen der Godtheyt

in aller menschen herten is ingeschreven. Jae

de dienst selfs die sy den afgoden beloont

hebben, is hier van een heerlick bewijs en

proef-stuck. Wy welen alle hoe ganlsch on-

geern de menscli hem-selven vernedert om

andere schepselen boven hem-selven te ver-

hooghen. Ende daerom dewijl hy liever hout

en steen dienen wil , dan gehouden te worden

voor een die geenen Godt en heeft, soo

blijckt daer uyt, dat dese indruck der Godt-

heyt seer heftigh en recht is, dcwelcke soo

swaerlick uvt des menschen ghemoedl kan

uylgewischt" worden, dat het lichter zy de

gliesinthevdt en drift van de natiiyr te ver-

breken : gelijck die voorwaer verbroken wordt

,

dewijl de mensch van de voorseyde syne

natuerhcke groolsheydt gewilligh en van selfs

afklimt 1) en neder daelt tot de verachtste

dingen , om alsoo eenigen Godt te eeren.

2. Dien volgens so is ganlsch ydel het

seggen van sommighe : te weten ,
Dat de Re-

ligie en Godesdienst door de listigheydt en

het bedrogh van eenige bedacht en gevonden

is , op datse door middel van desen list 2) het

slechte volck in tucht en devotie souden hou-

den: daer nochtans sy selfs die andere lot

den Godtsdienst porden en aensloockten geen

dingh minder en ghcloofden dan dit, Dalier

een Godt zy. lek stae wel toe 3) dat argh-

"istighe menschen veel dinghen in't sluck van

den Godesdienst versonncn I) hebben , op dalse

daer door 't gemeen volcxken tol ecrbiedig-

heydt brengen , een vreese aenjaghen , en alsoo

haer herten tot meerder ghehoorsaemheydt

verwecken souden. Maer ick voeghe daer by

dat sv dit nergens by gheen menschen en

souden hebben konnen verkrijghen , indien

haer herten niet te voren en eerst met dit "2)

slanlvaste en sekere besef 3) van eenighen

Godt en waren ingenomen gheweest , waer uyt

als uyt een zaet en beginsel de genegent-

heydt tot de Religie haren oorsprongh heeft.

Het en is oock niet ghelooflick dat selfs die

gheen , deweicke door de naem der Religie

de woeste en onbedrevene menschen alsoo

arghlistelick bedrogen, t" eenemael ledigh ghe-

weest zijn van de kennisse Godts. Want al

is t datter eertljts eenige waren . en oock

hedensdaegs niet weynig te voorschijn komen,

die ontkennen 4) dalter een Godt is : so gevoelen

sy nochtans nu en dan , 't zy dat sy willen of

niet, even dat geen het welck zij niet en be-

Calvin.iiihel

Hoeck van de

Ergernissen.

Bevcslinglic

eeren te weten. Men leest nergens dat Joor d'exempc

len vau de sod

Sueton.inC';

lignl. cap. 5 l

yemandt tot stouter en ongebondener verach- looscenGodt

tinghe Godts uylgebroken is dan de Kevser versakers selfs

Cajus Caligula : en nochtans en heeft no\ t

yemant so elendigh geschrickt en gebccft

,

wanneer eenig leecken van Godes toorn ver-

toont wierl , en alsoo heeft hij legen sijn wil

Godl ghevrecst, dien hy met opset pooghdc

te versmaden. Dit sietmen oock al-omme

wedervaren allen- anderen die hem ghelijck

zijn. Want hoe dat yemant moediger is om

Godt te verachten , soo veel te meer wort

hy oock op het gheru^sch van een vallende

bladt ontroert en ontrust gemaeckl. En waer

uyt ontslael dit anders als uyl de wraeck van

Godes INIajesteyt, dewelck hare conscienlien

soo veel te hefligher verslaet , hoe meer

sy ö) arbevden om alle kennisse Godts u\t

haer wegh te ruymen. Sy sien wel om naer

allerley schuyl-hoecken in deweicke sy sich

mochten verbergen voor Godes tegenwoordig-

heyt, en soecken dese 6) wederom uyt haer

hert uyt te schrappen : maer sy blijvë altyt

in den slrick hangen 't zy dat sy willen of niet.

En al hoewel 't besef 7) datse van Godt hebben

somlijdls voor een oogenblick tijdts schijnt te

verdwijnen, soo komt het nochtans lerstont

wederom te voorschijn, en randt 8) haer aen met

een nieuw gewelt. So dat die rust vande

angst harer conscienlien : soose al 0) eenige rust

hebben , niet veel en verschilt vande slaep der

dronckaerls of rasebollen , dewelck oock ter-

wijl sy slapen , niel vredelick en rusten :
om

1) afsteygert. 2' treek. 3) bekent.

1) versiert. 2) dese. 3) inbeeldinghe. 4) versaken. 5) (seer-

der.) 6) die. 7) 't gevoelen. 8) ranst. 9) maer.
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De tweeile

buvusliiige, Di;

t^udtlüüse eii

datse niet grousame en ydelicke droomen ge-

duyrigh ghequelt worden. So dienen dan de

godtloose selfs tot een exempel en bewijs,

dalter altijdt in de herten aller nienschen

eeniglie kennisse Godts. krachtigh en leven-

digh is. .j

3. Alle rechtsinrtige oofdeelders sullen het

altijdt daer voor houden, dat het besef der
konuen door Godlhevt 't verslant des menschen is inee-

stoieu haer van
8''^^'^^' ^ welcK nimmermeer en kan werden

de vicese Godts uytgcwischt. Jae dat dit vast besef, te we-
uiet verlossen, ^^n , datter een Godt is , eenen yegelicken

van naturen aangeboren en innighlick ghelijck

als in het mergh ingeplant is , dat getuygt

overvloedigh de hartneckigheyt der godtloosen
,

devvelcke al is het datse uylsinnighlick wor-
stelen, sich selfs nochtans niet en konnen
ontwerren uyt de vreese Godts. Al hoewel
Diagoras en sijns gelijcke spottelick uytiacchen

al het geen tot allen tijden van ,de Religie

gelooft is geweest: al is 't dat Dionysius het

hemelsch gericht en oordeel beschimpt: soo

is dit nochtans een onhertelick gelach , want
sy worden inwendigh van de worm der cons-

cientie ghebeten , die scherper is dan alle

brandt- ysers. lek en segge met het geen Cicero

Cicerodcnat. voortljdls scidc : Dat, namelick, de dwalingen 1)

door oudtheydt verslijten, en dat de Religie

cap. 1. dagelicx aenwast en beter wort. Want de we-
relt (gelijck als een weynigh hier na sal moeten
geseyt worden) streeft en arbeyt , soo seer

alsse kan, alle kennisse Godts uyt te schudden ,

en sijnen dienst door allerley wijse te verderven.

Dit is 't alleen dat ick betuyge , al hoewel

d'ongevoelicke hardigheyt , die de godtloose

om Godt te versmaden begheerlick aenha-

len. in haer herten uyt teert, dat nochtans

het besef der Godtheydt, hetwelck sy alder-

meest willen uytghebluscht hebben , sijn leven

in -haer betoont en nu en dan te voorschijn

Besiuyt.dat komt. Waer uyt wy dan besluyten dat dit een

GodsUcirher-
''^'^'ingh is, niet die men eerst in de scholen

teu der men- lecrcn moet: maer die yeder een van 's moeders
aeheuatayriick jnf gen by hem-selven eheieert heeft, en die
IS iu-gei;even. i

, ic • i i ,

cle natuyr selis niemanden en laet vergeten

,

al is het dat veel lieden hier toe alle hare

krachten aenleggen. Vorders dewijl het onloo-

chenbaer is 2) dat alle menschen geboren zijn
,

. .
en onder dese conditie leven , op datse Godt
soudë bekennen : als oock 3) dat de kennisse

Godts ydel en verganckelick is wanneefse 4)
hier en toe niet en geraeckt, soo is het open-
baer en blijckelick , dat allen 3) gelijckelick

de een met de ander van de wet en reghel

haerder scheppingh verbastaerden en afwijc-

ken
, devvelcke alle de gedachten en daden

1) verdwallngen. 2) is het saeck. .3) is't oock so 4) (tof.)

5) die.

Dcor. lib. 1.&
3. Val. M;i.'!

lil)

hares levens niet richten 1) na dit merck en
doelwit. Dit en is den Philosophen selfs niet

onbekent gheweest : Want het komt over een lu-Phscdone &

met het segghen van Plato , die dickwils ghe-
'^''""*'^°-

leert heeft, dat de liooghste gelucksaliglieyt

der ziele gelegen is in hare gelijckheyt met
Godt, wanneerse sijn kennis begrepen heb-
bende, gheheel

|
in hem wordt overghestelt (p. 5)

en verandert. Derhalve reden-cavelt die Grylkis
by Plularchum seer wijsselick, wanneer hy
betuyght dat de menschen. indien haer leven

eenmael sonder .Religie is, niet alleen d'onre-

dclicke beesten niet en overtrelTen, maer veel-

smts in elende te boven gaen
, als dewelcke

so menigerley quaden onderworpen zijnde,

voortdurende 2) een beroert en ongerust leven

leyden. En dat het dien volgens de Religie en
Godtsdienst alleen zy, die haer boven de
beesten verheft en verheerlickt , door welck
alleen men oock tot de onsterll'elickheyt streeft

on opklimt.

Hei IIII. Capitlcl.

Dat dese keniii.s.se Godts eensdeels door onwe-
tenUieydt, eenscJeels door boosheydt of verstiekt

of verdorven woi'dt.

Maer gelijck als d'orvarentheyt getuygt
dat allen menschen een zaedt en beginsel

der Religie van Godt is in-ghegheven : alsoo

wordl'er nauwlicks een onder hondert gevon-
den, die dat onlfangen zaet in sijn hert

koestert, doch niet een in den welcken het
tot rijpigheydt opwast : soo verre is het van
daer dat daer van te sijner tijt eenige vrucht
soude gesien worden. Wijders, het zy dat

sommige in hare superstilien werden verydelt,

hel zy dat sommige verkeerdelick en niet een
opsettelick voornemen van Godt afwijcken

,

het is nochtans openbaer 3) datse alle te samen
van syne kennisse verbasteren. 4) En alsoo

komt S) het datter in de werelt gheen oprechte

Güdtsaligheydt overigh blijft. Maer dat ick

geseydt hebbe dat sommige door dwalingh lot

superslitieusheydt en by-glieloovigheyt verval-

len, dat en verstbie ick niet alsoo alsof hare

slechtigheydl haer van sonde vry maeckte:
Want de blintheydt daer mede sy bevangen
zijn is by-nae altijdt met een grootsche ydel-

heyt en, wenerspannigheyt vermenght. De
ydelheyt , die oock met grootsheydt verjcenight

is, wordt hierin bevonden, te wetgn , dat de

elendige menschen in het soecken na Godt

llct komt van

onweteTitheydt

dat sornniighe

in have snper-

stitien verdwij-

nen, en de ken-

nisse Gods ver-

sticken.

1) af en schieten. 2) geduyrigh. .3) snlcks, 4) veraerde

5) ghebcurt.

Ennnuhtaiis

en zijnse niet

onschuUligh.

1. Oui dat

haer onwftent-

heyt met ydel-

heyt en groots-

heydt te samen

gevoeght is.
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sich iiiuL en veiliellcn, gliclijck hel belioort,

boven haer selven, niaer hem afmeten nae

de maet van hare vleeschehcke onverstandig-

heyt, en de rechtschapene naspeuringh bezijden

stellende, neuswijselick overvlieghen lot haer

ydcle fontasien en bedenckinghen. En alsoo

en grijpense Godt niet aen soodanigh als hy

hem-selven voordraeght : maer sodanigh als sy

hem na hare lichtsinnigheyt gesmeedt en af-

gebeeldel hebben. Desen 1) kuyl nu 2) een-

mael geopent zijnde, so moeten ze 3) wer-

waerts sy haren voet oock souden moghen

wenden , nootsakelick altijt van boven neder

storten in't verderf. Want al wat sy daer nae

pogen te doen om Godt te dienen en te ge-

hoorsamen, dal en kennen sy niet reeckenen

als voor hem gedaen , dewijle sy niet hem
,

maer in stede van hem veel eer hares herten

gedichtsel en droom dienen en onderdanigh

zijn. Dese verkeerlheydt teeckent Paulus klaer-

lick aen , als hy seghl : Haer uylgevende
liüMi, 1.22.

^^^^_ wijse, zijn sy dwaes geworden. Eerst

hadde hy gheseydt dalse verydell waren in

hare ghedachten : maer op dat niemandt haer

voor onschuldigh houden soude , soo ghetuyght

hy daer na , datse met recht en reden ver-

blindt worden, om datse met sekere mate 4)

niet vergenoeght zijnde, maer haer selven

meer dan billick is toemetende , de duysternis

haer selven van selfs op den hals Irecken

,

ja met een ydelen en verkeerden hoogmoedt

dwaes maken. Waer uyl dan volgt dat hare

dwaesheydt niet en kan veronlschuldight wer-

den , als dewelcke veroorsaeckt wort, niet

alleen door een ydele neuswijsigheydt , maer

oock door een begheerte om meer te weten

dan behoorlick is met een valsch vertrouwen

te samen gevoeght.

2.Midtsga- 2. Maer dat David seghl: Dal de godt-

ders oock met loose cn dwase menschen in haer herten
wcdmpannig- ggeahen , 5) dattcr geen Godt en is: Dat

linge van god- wordl voor eersl verstaen van die gliene

,

looshcytciivan dcwclck het ücht der nature dat in haer is

lickr'^'dwa": verslickt hebbende, al willens haer selven

onverstandigh maken
,
ghelijck wy een weynigh

hier na wederom bemercken sullen. Ghelijck

daer veel menschen werden ghevonden , de-

welcke, nae datse door vermelenthe>,dt tol

sondigen en door gewoonte verhardt zijn, uyt-

sinnighlick alle gedachtenis aen Godt van haer

stoeten, dewelcke 6) nochtans van selfs door

het gevoelen der nalu^| r haer inwendigh wordt

in-gegeven. Op dat dan David de,uytsinnlgheyt

van dese godtloose l'afschouweücker maken

soude, soo seghl hy van hgn, dalse kort af

loochenen dalter een Godt is, niet om dat.se

1) (wel-). 2) [j -i) sy moütpii. 4)iiutiglieydt. 5)gevoelen. fi)die

hcyt.

Psalm U
en 53. 1.

hem sijn Goddelick wesen ontnemen . maer

om datse hem van sijn Oordeel en Voorsie-

nigheyl beroovë, en als eenen ledigen Godl

binnen den Hemel bepalen en besluyten. Want

dewijl geen saeck onsen Godt min en past

,

dan de regeeringh der werelt van sich af te

wijsen en die aen het toeval 1) en het gheluck

te vertrouwen , dan mei de schelm-stucken

der menschen door de vingeren te sien, op

datse vry en ongestraft moetwilligheydl bedrij-

ven mochten: soo is't vast en seker dal alle

de soodanige , dewelcke de vreese des hemel-

schen gherichls uytblusschen, en hen selven

sorghlooslick vleyen 2) en toegheven, daer

mede niet anders en doen dan versaken datter

een Godt is. En dit is dan 3) de rechtveerdige

wraeck Godls , dal hy 4) de herten der godtloo-

sen met vet overtreckt, ö) op datse, nae datse

de oogen ghesloten hebben, al siende niet en

bemercken. Dese sin en meeninge Davids wordl

van hem selfs aengewesen in een ander plaets,

alwaer hy verklaert dat de vreese Godts niet

en is voor de oogen der godtloosen : Item

,

datse haer selven in hare boose daden groot-

moedelick behagen , om datse sich inbeelden

dat Godt deselve niet en bemerckt. Al is 't

dan datse ghedrongen worden eenigen Godl te

bekennen, sy maken nochtans sijn heerlick-

heydl ydel en tot niet, dewljlse hem van sijn

kracht en mogentheyl berooven. Want gelijck

(volgens hel segghen Pauli) Godl hem-selven

niet en kan verloochenen . 6) overmidts hy sich

selfs altijdt ghelijck blijft: alsoo wort van dese

godtloose met waerheydl gcse^dl datse Godl

verloochenen , 7) dewijle sy van hem maken

eenen dooden en onnutten afgodt. Daer benef-

fens staet alhier noch te bemercken , al-hoe-

welse met haer eygen gevoelen strijden , en

niet alleen Godt uyl hare herten begeeren wech

te ruymen, maer oock in den Hemel pooghen

te vernietighen , dat nochtans haer onghevoe-

lickheydl nimmermeer soo verre toeneemt , of

sy worden somtijdts van Godl te rugge ge-

Irocken lol sijn vyerschaer. Maer dewijl sy

door gheen vreese en worden wederhouden ,

om soo niet als voor heen gheweldighlick tegen

Godt aen te loopen: soo is't seker dal een

beeslelicke vergetingh Godts in haer de over-

handt heeft , so langh als sy also door dit blinde

gewoel wech geruckt en gedreven worden.

3. In deser voegen wordt om verre ge^

worpen dien onnutten schildt en scherm , daer

mede veel menschen haer superstitie plegen te

bedecken. |
Want sy laten sich voorstaen dal

de oeITeningh der Religie , s>, zy dan sus of so.

l'aalm 36.

en 10. 11.

3. liesl-.iyt,

dat. der super-

stil ienscr men-

schê deck -man-

tel ydel is ; het

wclck hy eerst

niet eea reden

,

en daer na door

het getnyghnis

des Apostels

bevestight.

(p. 6.)

1) de fortayn. 2) flatteercn .1) [1 4) [] S) te ovéi-(rrokcn.

fl) versaken. 7) versaken.
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Iiislit. lib.1.

2. 0. & dibi

[lussiii].

al waerese 1 ) oock averechts en verkeert , toch

seer wel 2) beslaon kan : doch sy en bemercken
niet, dat de ware Religie naer den wille Godts,

als naer een eeuwige regel moet gefatsonneert

worden : dat Godt selfs hem-selven altijdt

ghelijck is en blijft: dat hy gheen spoocksel

noch schim en is het welck na eens yeders

lust en begeert soude mogen werden veran-

dert. En men kan voorwaer wel sien met wat
een bedriegelick blancketsel de superstitie Godt
den Heere bespot, wanneerse voorneemt hem
eenighen dienst te bewijsen. Want sy grijpt

by nae alleen aen die dingen , van dewelcke

de Heer ghetuyght dat se hem onaengenacm
zijn , en die dinghen die hy beveelt , en die

hy verklaerl hem te behagen , die bejegenlse

met verachtingh , of sy verwerpt die opent-

lick en sonder gheveynstheydt. Hier uyt blijckt

dan dat die . dewelcke eenighe versierde Godts-

dienslen oprechten , anders niet en dienen en

aenbidden als hare eygene sotternijen : want
sy en souden geensins also met Godt derven

spelen, indiense niet eerst en voor heen by
haer selven versonnen 3) hadden dat hy met
de ongerijmtheden van haer beusel-marckt

hemselven wel vergenoeght 4). Daerom be-

weert d'Apostel dat die ongestadighe en dwael-

achtige meeningh van de Godtheydt , is een

onwetentheydt Godts. Maer doe, seght hy,

als gy Godt niet en kendet , diendet gy de

gene, die van nature geen goden en zijn.

En hy getuyght in een andere plaets , dat de

Ephesiers sonder Godt waren in dien tijt

doese van de oprechte kennisse des eenighen

Godts afdwaelden. En daer en is niet veel

aen gelegen , immers voor wat dese sake aen-

ghaet 5) , of ghy éénen Godt , dan of ghy
veel goden met u verstandt aengrijpt; want
ghy wijckt altijdt af van den waren Godt

:

den welcken verlaten hebbende , soo en blijft

u niet anders overigh dan eenen vervloeckten

afgodt. Soo moeten wy dan met Lactantius

voor vast houden , Dat die Religie alleen op-

recht is , dewelcke met de waerheydt is ver-

geselschapt.

4. Hier by komt de tweede sonde, te

welen , Datse op Godt nimmermeer en achten
,

dan alsse daer toe gbedwongen worden , datse

oock tot hem niet en genaken voor en al eer

sy tegen haren danck tot hem worden ghe-

trocken , ende en worden selfs oock alsdan

niet bevanghen met een gewillige vreese , die

uyt eerbiedigheyt tot de Goddelicke Majesteyt

voortkomt, maer alleen met een slaefachtighe

en afgedrongene vreese, dewelck hen door

't oordeel Godts wort uytgheperst : voor welcjc

1) alwiierse. 2) ghcnougli. 3) gedicht.

4) wel over een dracgt. 5) in dit deel.

oordeel sy tsitteren en beven om dat sy 't niet

en konnen ontvlieden, doch sy beven daer

voor also dat sy 't met eenen vervloecken.

Want op de godtloosheyt, en op die alleen

past seer bequamelfck 't seggen van Statius 1)

,

te welen , Dat de vreese alder-eerst de goden
in de werelt 'gebracht heeft. Die een gemoedt
hebben dal vreemt en afgekeert is van de

rechtveerdigheyl Godts, die zijn seer begee-
righ om de vyerschaer te niet te doen 2)

,

die sy weten dat van Godt ghespanncn
is om hare overtredingen te straffen. Met
sulck eene gesinlheyt voeren sy oorlogh

tegen den Heere , die sonder ghericht en oor-

deel niet zijn en kan : doch terwijlen sy

verstaen dat zijn onvermijdelicke macht tot

haer nadert , soo vreesen sy die , om datse

die niet en konnen afaetten noch ontvluchten.

Op datse dan niet en souden schijnen hem
,

door wiens Majesteyt sy gheperst worden

,

aller wegen te verachten, soo maken sy sus

en soo eenighen schijn van religie; nochtans

en houdense ondertusschen niet op van haer

selven met allerley slagh van sonden te ver-

onlreynigen , en het een schelmsluck aen het

ander te koppelen , tot datse de heylige Wet
des Heeren in alle hare deelen geschonden

,

en 't gantsche recht yan dien te niet ge-
maeckt hebben. Immers sy en worden alsoo

niet inghetoomt door die gheveynsde vreese

Godts , of sy rusten soetelick in hare sonden

en pluymstrijcken haer selven, en willen liever

de onmatigheydt van haer vleesch toe geven
,

dan die met den toom des H. Geestes be-

dwingen. Maer dewijl dit is een ydel en leugen-

achtige schaduwe der religie , en oock nauw-
licks weerdigh een schaduwe ehenoemt te

worden
: soo is hier uyt wederom lichtelick

af te nemen , hoe seer dal dese onbeschofte

kennisse Godts verschilt van die Godtsalig-

heyt , dewelcke alleenlick in de herten der

gheloovighen werdt ingedrupt, en alleen een

oorsprongh is van de religie. En nochtans

poogen de geveynsde Hypocrilen door .'^limme

wegen en omganghen dit te verkrijgen, datse

Gode mochten .schijnen te naderen , van den

welcken sy steedts afwijcken. Want daer in

haer gantsch leven behoorde Ie zijn een ghe-

duyrigh nakomen van de 3) ghehoorsaemheyt
tot Godt, daer is 'l datse by-na in alle hare

daden sorghlooselick teghen hem rebelleeren
,

en hem met weynige olTerandekens soecken

te paeyen en te vreden te stellen : daer sy

hem behoorden te dienen met heyligheyt des

levens en oprechtigheydt des herten , daer is

het datse eenige ijdele 4) beuselingen en onder-

1) Stalii. 2) tesien ghedacD. -3) achtervolgh der. 4) blacuwe.
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(lilt. ghevoclcu

tocstcmmca

secr

ruclitc

houdinghen van gcencr weerde uitdenken 1)

,

om door deselve syn vriendtschap en gunst

te verkrijgen. Ja sy vervuyien en verydelen

met dies te meerder vryigheydt in haer schuym
en dreck , om datse vertrouwen alles by hem
te konnen vergoeden door een guychel-marckt

der versoenmgen : wederom daer sy haer ver-

trouwen behoorden te bevestigen op hem

,

daer is het datse sich berusten op haer selven

of op de creaturen en schepselen , hem ver-

latende en bezijden stellende. Eyndelick sy

verwerren haer selven in soo grooten hoop

iiui- GodthuyJt dcr dwalingen , dat door de duysternisse der
indegodtioosc booshevdt verstickt en ten langhen laetsten
urenet nvt sich '' . . .

siiren «iet an- uytghewischt worden die voncxkens deweicke
durs voort dau glants en licht gave tot het aenschouwen van

Jj"'"

^ Godes hecrlickhevdt. En nochtans blijft in

haer dat zaet, hetwelck geensins van den

wortel en kan werden afghepluckt , te weten

,

datter eenige Godlheyt is : doch het is soo

seer verdorven , dat het niet anders uyt sich

voort brengt dan seer quade vruchten. Ja

daer uyt wort noch sekerder bevonden 't geen

ick nu beweere , te weten , dat eenigh he-

sef 2) der Godtheydt natuyrlickerwijse in de

herten der mensclien is inghegraven , om dat

oöck de verworpene godtloose menschen uyt

noot gedwongen worden daer van bekente-

nisse te doen. Als alle saken met haer in rust

en vrede zijn , dan bespottense Godt dwase-

lick 3) en rustigh
,

ja sy hebben alsdan veel

snaps 4) en klaps om sijne Mogentheyt te

verkleynen. Maer wanneer vertwijftelingh en

radeloosheydt haer komt bespringen , dan

wordense wacker en aengheport om Godt te

soecken , en storten voor hem uyt eenige

ghebedekens tot een teecken en bewijs datse

niet t'ecnemael sonder kennisse Godts geweest

zijn , maer dat die kennis die in haer was

,

on eer hadde behooren voor den dagh te

komen , alleenlick voor henen door hartneckig-

(i>. 7 ) heydt was l'ondergebracht.
|

He/ r. Capittel.

Dat de kennisse Godts licht en glants glieef't

in het werck-stiick der werelt, en in de ge-

duyrighe rcgeeringh der selver.

Gudes
. ,. ,

1 ^oven dit al, dewijl het opperste doel-
sieiilick en on- f—

\

,
i i i- i i i

begrijiieiick J ^ eyndc van een gelucksahgn leven gele-

Wcsen beeft gen is in de kennisse Godts: so heeft Godt
sich in sijne jg Hecre

, op dat niemant den toegangb lot de

sins êieniick gclucksaligheydt en soude benomen werden

,

vertoont. niet alleen in de herten der menschen inge-
• plant dat zaet en beginsel der religie, daer

van wy nu aireede ghesproken hebben , maer

1) versieren. 2) glievocleu. 3) abelick. 4) becks.

hy heeft oock hem-sclvcn in het gantsche

gebouw der werelt also geopenbacrt, en biedt

hem-selven noch dagelicx daer in alsoo opcnt-

lick aen , dat de menschen haer oogcn niet

en konnen op doen , of sy moeten hem sien

en gewaer werden. Sijn Goddelick wesen is

wel onbegrijpelick , soo dat zijn Godtheyt door

alle de sinnen des menschen op verre 1) nae

niet en kan bcreyckt worden : maer hij heeft

in yeder werck en schepsel in-gesneden sckere

teeckenen van sijne Majesteyt en HeerlickhcYt

die soo klaer en voortrell'elick zijn , dat oock

den groven en onverstandighen menschen alle

decksel en voorwending der onwetenheyt be-

nomen is. Daerom roept de Propheet niet f's"'"' 104. 2.

sonder reden, dat hy sich bedeckt met

licht en klaerheydt als met een kleet: ais

of hy seyde, dat hy doe eerst begonnen

heeft met een sienlick cieraet merckelick

te verschijnen , na dat hij in de schep-

pinge der werelt sijn banieren en wimpelen

heeft opgesteecken, door deweick hij nu schoon

en heerlick gesien wordt, soo dickwils als

wy onse ooghen herwaerts of ginswaerts om-

draeyen. AJdaer worden oock de hemelen

,

also alsse uytgespannen zijn , van den selven

Propheet aerdigb verghelcecken hy sijnen Ko-

nincklicken Tabernakel , hy seydt oock dat

hy sijne saletten en solderingen geleyt heeft

in de wateren , dat de woleken sijne wa-

gens zijn , dat hy henen vaert op de vleu-

gelen des windts , dat de winden en blick-

sems sijne post-boden zijn. En dewijl de heer-

lickheyt van sijn macht en wijshey t met meerder

overvloei haer schijnsel geeft in de bovenste

schepsels , soo wordt den Hemel al-omme ghe-

noemt sijn Paleys. En voor eerst, keert u

oogen waer ghy wilt , daer en is geen deel

der werelt so kleyn , of daer in konnen ten

minsten gesien worden eenige glinsterende

voncxkens sijner heerlickheydt. En ghy en

kondt dit aldergrootste en cierlickste gebouw
,

so wijdt het sich uytstreckt , niet eens met u

ghesicht door-wandelen, of ghy wordt door

d' onmetelicke kracht der heerlvkheid '2) ge-

heel van allen zijden overrompelt. Daerom

wordt de werelt van den Schrijver des Bricfs

tot den Hebreen seer trefTelick genocnit.Een n^.i,,. n. 3.

schouw-plaets der dingen die onsienlick zijn:

om dat die seer schoone schickingh der werelt

ons dient tot een spiegel , waer in wy Godt.

die andersins onsienlick is , konnen aenschou-

wen. Daerom is 't oock dat de Propheet de i's. 10. i.

hemelsche schepsels toe-eyghent een spraeck

en tael die van alle natiën verstaen kan wor-

den : om dal in die schepsels te sien en te

vinden is een luchtigher en klaerder betuy-

1) veel. 2) klaerhej't.
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Uier vau geeft

getuyghnis Je

eerste soort vau

iij 11 werckeu

,

to weten , Dat

wonderbacrlick

werckstuck iles

Hemels en der

Aerden : de gc-

lijckmatigheyt

ende t'samen-

voegingh des

mcuschclicken

lieliaems , en

eyridlick al wat

deu oucrvare-

iien sclfs voor

d'oogen komt.

ginghe der Godlheydt , dan dat eenigh volck,

al vvaer het oock 't onverstandighsle, sulcks niet

en soude bcmercken en gewaer werden. Dit

wordt duydelicker acngewesen van d' Apostel

als hy segt , Dat dat geen , het weick oor-

baer 1) was van, Godt geweten te worden , 2)

den menschen is geopenbaert ; om dat alle

menschen , niemant uytghesondert , door mid-

del vandc geschapene werelt verstaen , sien

en aenschouwen het geen onsienlick is aen

Godt, selfs oock tot sijn eeuwige Mogentheyt
en Godtheyt toe.

2. Daer zijn ontallicke bewijsen en proef-

slucken beyde in Hemel en op Aerden, de-

welckevan sijn wonderbare wijsheydt getuygh-

nis gheven: niet alleen die proef-stucken die

wat svvaerder zijn om te begrijpen , om de-

welcke naerder en grondigher te verstaen , de

konst van dë loop des Hemels , de konst der

Medicijnen, en de gantsche wetenschap der

dingen die in de natuyr zijn
, zijn verordent

en bestemt : maer oock die deweicke voor

't gesicht van alle onervarene en ongheleerde

omsvveven , soo dat haer oogen niet en kennen
werden op ghedaen of sy moeten die door

haer ghetiiyghnis verstercken. Voorvvaer die

de vrye konsten ingedronken of oock ghe-

smaeckt hebben , die worden door behulp der

selver veel hoogher op ghevoert om de ver-

borgentheden der Goddelicker wijsheydt in te

sien: en evenwel en wort niemant, al is hy
in die Konsten onervaren , verhindert , dat hy
in Godts wercken niet en soudc speuren meer
dan genoeghsame Konst, en dat hy doorsuicks

niet en soude voorlbreken tot verwonderingh

van des Konstenaers wijsheydt 't Is wel waer
daller konst en meerder kloeckheydt vereyscht

wordt om den loop der sterren t' ondersoec-

ken , hare woonsteden en plaetsen te verdeelen

,

hare wijdtte en tusschen-scheydingen af te meten,

en haer eygenschappen en wcrckingen aen te

teeckenen : 't Is oock ontwyfelbaer 3) dat alle die

dinghen doorsien zijnde
,
ghelijck de Voorsienig-

heydt Godts haer daer in naeckter voor doet

,

oock also 't gemoedt des menschen billick hoo-

ger moet opstijgen , om desselfs heerlickheydt

te betrachten. Maer dewijl oock selfs de slechte

en ongeleersle menschen, die geen ander hulp-

middel en kennen ghebruyken dan haer ooghen,

niet en kennen onwetende zijn van de voor-

treffelickheyt der Goddelicker Konst , deweicke
sich van selfs in dese ontelbare , en nochtans

soo seer onderscheydene en geschikte verschey-

denheyt des Hemelschen heyr-legers bekent

maeckt: so is 't klaer en blijckelick, datter

niet een en is , den weideen Godt sljne wijs-

heydt niet overvloedelick en openbaert. Des-

1) oorbaerlick. 2) []. 3) sulcks.

gelijcks is het oock een werck van uytne-

mende scherpsinnigheydt, de t' samen- bindingh,

gelijck-matigheyt, schoonheyt, en het gebruyck

van 't gebouw des menschelicken lichaems so

konstelick t' overwegen
,

gelijck Galenus doet.

Maer niet te min wordt in het lichaem des

menschen , volgens het getuyghnis van yeder

een, vertoont een t' samenvoegingh soo seer

konstigh , dat de Konstenaer en Werck-mees-

ter van weghen deselve met seer goed recht

geoordeelt wort wonderlick te zijn.

3. En dit is de reden waerom eertljts

sommiglie Pliilosophen den mensch met recht

ghenoemt hebben een werelt in 't kleyne 1),

omdat hij is een seldtsaem bewijs van Godes
macht, goedheid en wijsheyt, en wonders

genoegh in sich begrijpt om onse verstanden

besich te houden, so het ons maer niet en

verdriet neerstigh op hem te letten. Daerom
is 't dat Paulus, als hy geleert hadde dat Godt

ook van de blmde konde ghetast en vernomen

worden , terstont daer by gevoeght dat hij niet

verre en is te soecken, om dat yeder een

sonder twijfel inwendigh gevoelt sijne bemel-

sche ghenade waer door hij groeyl en bloeyt.

Indien wy dan om Godt te vinden , niet en

behoeven te gaen buyten ons selven , wat ver-

ghe-'ingh sal doch verdienen de traegheydt van

die mensch, deweicke swarigheydt
|
maeckt

in te treden tot hem-selven op dat hy Godt

mochte vinden ? Door dese selfste reden wiert

oock David , als hy met weynige woorden
hadde gherocmt Godts wonderi)aerlicke naem
en schoonheydt , deweicke al-omme haer glants

en luyster uytbreyden , bewoghen terstondt

uyt te roepen en te segghen , Uyt den mont
der kinderkens , ende der zuygelingen , hebt

gy sterckte gegrontvest. Item , Wat is de

mensch, dat gy sijner gedenckl? Met welcke

woorden de Propheet betuygt datter niet alleen

in 't menschelicke geslacht wort gevonden een

klare spiegel van de wercken Godts , maer

dat oock de onmondighe kinderen terwijlse

hangen aen de borsten van hare moeders,

tongen hebben die wel-sprckende ghenoegh

zijn om Godts heerlickheydt te verkondighen
,

soo dat men hier toe gheen andere Orateuren

of Redenaers , van doen en heeft. Daerom
hy oock de monden der selver onbeschroonit

als ware het , vooraen in den strijd 2) te

voorschijn brenght, als deweicke sterck ghe-

wapent zijn om ter neder te vellen de sin-

neloosheydt van die menschen die nae haren

duyvelschen hocghmoedt de Naem Godts be-

geeren te vernietighen. Hier uyt ontstaet oock

het gheen Paukis voorlbrenght uyt den Hey-

denschen Poet Aratus, te weten, Dat wy

1) kleyne werelt. 2) ghelijck in lat spits vau de batalie.

Jiibris de

liiirtiuin

Insoudei'iieyt

is dit alder-

111 eest ojjcnbaer

in deu mensch.

Vide Macrob.

lib 2. insomn.

Scip caji. 12.

Üiiethium de

definitione

Arist. lib. I.

dchist. auimal.

c. 17.

Acior. 17. 27.

(!'• 8.)
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Soo is Uaii

schaodelick de

uudanckbtit,'!'-

heyiltjcrgeiier

die Güdt, dcu

welckcu sy iii

hacr selven op

900 veel uiauie-

ren glievoelcu,

\crachteii : en

daerom te

schaiidelickcr

om datse van

]iare ziel, die

nu't so veel ga-

ven lurcievtis,

(ui den werek-

niceslcr selfs

niet op en klim-

men.

Godls geslachte zijn; om dal liy ons niet

soo grooten cieraet op pronckt , en also daer

mede betiuglit dat liv onsen Vader is. Glic-

lijck oock de Heydensclie Poëten uyt het

ghenieen ghevoelen en als door d' ervarent-

heyt onderwescn zijnde Iiem gcnocmt hebben

den Vader der menschen. Ende niemandt en

sal geern en van selfs hem-selven Gode ter

gehoorsaemheydt op-olTeren , dan die geen

dewelcke door de smaeck van sijne Vader-

licke liefde wordt aengelockt om hem wederom

lief te hebben en te dienen.

4. En alhier wordt ontdeckt die scliande-

licke ondanckbaerheyt der menschen , dewelcke

hebbende in haer selven een werck-plaets die

met ontallicke wercken Godts rijckelick ghe-

stofTeert is , en te ghelijck oork een winckel

die met eenen onweerdeerlicken overvloei van

goederen is vervuil . daer sy behoorden uyt

te breken om Godl te loven, nochtans in het

tegendeel door soo veel te meerder groots-

heydt opswellen en haer dick maken 1). Sy

vernemen op hoe wonderbare wijsen Godt in

haer werckt, en hoe grooten verscheydenheyt

der gaven sy door sijne mildigheydt besitlen
,

worden sy oock wel gehewaer uyt het ghc-

bruyck der selver. Dat dit teeckenen en be-

wijsen der Godtheyt zijn, moelense verstaen

en weten 't zy ofse willen of niet, en noch-

tans onderdruckense die wetenschap en kennis

binnen haer selven. Het en is niet van noo-

den datse gaen buyten haer selven, alsse

maer slechts sich selven 2) niet toe en schrijven

dat gheen het weick uyt den Hemel ghege-

ven is , en in de aerde niet en begraven 't

gheen haer licht verleent om Godt klaerlick

t' aenschouwen. Jae de aerde draeght te deser

tijdt veel seldtsame en vreemde geesten, de-

welcke sich niet en ontsien 't gantsche zaedt

en beginsel der Godtheyt, het weIck in des

menschen natuyr gezaeyt is, toe te brengen

en te gebruycken om Godes Naem te ver-

duysteren. lek bidde u , hoe verfoeyelick is

deze uytsinnigheyt , dat de inensch die in sijn

ziel en lichaam Godt wel hondert mael vindt

,

onder den deckmantel van dese sijne voor-

treffelickheydt loochent 3) datter een Godt

is? Sy en konnen niet seggen datse door

avontuyr en gheval van de onredelicke dieren

onderscheyden zijn: Wat doense dan? Sy
nemen alleenlick Godt wech , hem bedeckendc

en wech duyckende onder het voorhanghsel

van de Natuyi' , dewelcke sy oordeelen te

zijn de werck-meestcrse van alle dinghen. Sij

sien soo een seer u.ylsteeckende konst in alle

hare ledematen van de niont en ooghen af

tot de uyterste nagelen harer voeten. Doch

1) verdickcn. 2) []. :!) versacckt.

sy stellen in desen oock de Natuyr in Godes

stede. Maer insonderheyl geven die soo seer

vcerdigc bewegingen , die soo seer licerlickc

krachten , en die soo seer seldtsame gaven

van de ziel ghetuyghnis der Godtheydt die

haer niet lichtelick en lael wech stommelen:

indien niet
-J-

d' Epicureische lekkerlickken 1)

als moedige j-^ Cyclopes, uit dese hoogheyt

van 's menschen ziel soo veel te hooghmoe-
digcr Gode met krijgh en oorlogh bespron-

ghen Sullen dan alle de schatten der hcmcl-

scher wijsheydt te samen komen om een

wormken van vijf voeten te regeeren? En
salmen de gantsche wcreldt dit privilegie en

voor-recht wcygheren en opsegghcn? § Voor
eerst yetwes in de ziel te stellen 't welck

instrumenteel is , en met alle de declen over

een stemt, 't is soo verre van daer dat door

sulcks de eere Godts soude werden verduy-

sterl , dat deselve selfs oock daer door veel

meer wort verklacrt. Laet my *" Epicurus

antwoorden en segghen , wat t' -samen-komst

en ontmoetingh der ondeelige stof kens de spijse

en dranck verteert , en een deel daer van tol

dreck en uylworpsel , een deel wederom tot

bloedt maeckt , en voorts te weghe bienght

.

dat alle ledematen des lichaems soo grooten

gheschickthe)dt hebben om haer werck te

doen , even eens als of oock soo veel zielen met

gemeen advijs en raedt een lichaem regeerden.

5. f Doch ick en wil nu geenen strijdt

aennemen met dien 77 swijnen-stal : ick

wende veel meer mijn propoost tot de ghene
,

dewelcke sich tot verkeerde scherpsinnigheydt

begheven hebbende
,
geern die ijdele 2) reden

van Aristoteles door een kromme buygingh

souden trecken soo wel om de onsterlTelick-

heydt der ziele te niet te doen, als om Godt

van sijn recht te berooven. Want om dat de

krachten van de ziel instrumenteel en wcr-

ckendc zijn , soo binden sy onder dien deck-

mantel de ziel aen het lichaem , soo dat die

(na haer seggen) sonder het lichaem niet en

kan bestaen : en door 't verhefFen van de na-

tuyr onderdruckense den Naem Godts, so

veel als in hen is. Maer 't is verre van daer

dat de krachten van de ziel souden bepaelt

en ingesloten zijn binnen de ampten en wor-

ckinghen die lot het lichaem behooren. Want
wat raeckt doch dit het lichaem , dat ghij

den Hemel meet , het getal der sterren t'samen

brengt , de grootte van een yeder sterre weet,

en daer toe verstaet hoe wijt en ruym d'een

van d'ander afgoscheyden is , door hoedanigen

snelheyt of traegheyt datse haren loop vol-

brenghen , en hoe veel graden datse herwaerts

of ginswaerts afwijcken ? Ick bekenne wel dat

1) mest-verckeus. 2) blaenwe.

t Be Philo-

soopli Epicurus

j^lievotlde dat

alle dingen bij

gevalle gebeur-

den.

j- 1 Cyelo|ie8

waren (gelijck

do Poëten

schrijven) Kcu-

sen so opghc-

blasenen hoo;^-

moedigh, datse

de Goden self»

nyl den Hemel
socliteu testou-

tcu.

§ Ten hindert

der heerlick-

hcyt Godts niet

dat in de ziel

(volghens het

seggen Aristo-

telis) yetwes

instrumenteels

gestelt wort.
* Epicurus

scyde dat de

nerelt ghewur-

deu waS uyt de

l' samen-verjia-

dcring en out-

moetingh van

ondeelige stui'-

kcus.endatalle

dingen gevielen

door de t' sa-

men-komst CU

ontmoeting

van sulcke

stofkens,

f Want de

krachten eu

werckingcu der

ziele betoonen

allen menschen

dat de ziel haer

cyghen en by-

sonder werck

heeft afglieson-

dert van het li-

chaem,hare on-

stcrffelickheydt

wort oock met

boudighe rede-

nen bcwesen.

ï}- Epicurus

is ecu swijn

gheaeht oock

bij de verslan-

dighe lleydc-

ncu.
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de kunst der Astrologie eeniglie nulligheydt
heeft: maer ick bewijse nu alleen datter in

desa SCO hooghe ondersoeckingh der hemel-
scher dinghen sulcken instrumenteele ghehjck-
matigheydt niet en is , maer dat de ziel oock
hare krachten en werckingen heeft die tot

het lichaem niet en behooren. Ick hebbe daer
van een exempel voorghestelt , Avaer uyt de
Lesers de resteerende lichtelick sullen konnen
trecken. Gewisselick de menigerley wackerheyt
der ziele en haer vermoghen, om sóo verre buy-
ten siöh uit te gaen, datse Hemel en Aerde door-
sweeft 1 ) en doorsiet : de voorledene met de toe-

komende dingen te samen voeght: en in gedach-
tenis bewaert het gheen sy van overlangh

|
ge-

hoort heeft : ja al wat sy wil haer selven
door schildery en afbeeldi'ngh voorstelt: de
scherpsinnigheydt oock waer door sy onge-
ioolFelicke dinghen bedenckt en vindt; die

oock een baermoeder is van soo veel wonder-
bare konsten, dese segge ick al te samen
zijn als soo veel sekere teeckenen datter yet
Goddelicks in den mensch is. Ende wal sullen

wy hier van segghen , dat de ziel terwijl het

lichaem slaept niet alleen haer selven omme
draeyt en wendt , maer oock veel profijtelicke

saken bedenckt, van veel dinghen reden-
kavelt

, en oock de toekomende dinghen voor-
seydt? Wat is hier van anders te seggen

,

dan dat de teeckenen der onsterfTelickheydt

die den mensch ingedruckt zijn , niet en kon-
nen uytgewischt worden ? Nu met wat reden
kan doch dit bestaen , dat de mensch self

Goddelick zy en toch 2) sijnen Schepper niet en
bekenne? Sullen wy door een verstant en oor-
deel dat in ons geplant is konnen onder-
scheyden tusschen recht en onrecht, endeen
salder gheen Rechter zijn in den Hemel?
Sal ons oock in den slaep noch eenigh ver-

stant by blijven , ende en salder geenen Godt
zijn die de wacht houdt om de werelt te

regeeren ? Sullen wy selven 3) ghehouden wor-
den voor vinders van so veel profijtelicke

konsten en saken
, op dat Godt berooft werde

van sijnen lof? daer nochtans d'ervarentheydt

genoeghsaem leert dat al het gheen wy heb-
ben ons op onghelijcke maten en wijsen af-

komt en uytghedeelt wordt van een ander
handt. Nu 't geen sommige baselen 4) van
een heymelick inblasen het welck de geheele
werelt groey en sterckte geeft, dat en is niet

alleen onsinnigh 5) en ongerijmt , mger het
is oock ganlsch ongoddelick. De vermaerde
reden van den Heydenschen Poet Virgilius

,

behaeght hun wel, Voor eerst, seght hy,
wort Hemel en Aerde en de Zee, en de

luchtige bol 1) der Mane , en 't ghesternle
der Sonnen door eenen geest inwendigh ghe-
voedt: en een seeckere ziel, die door alle

de deelen der werelt gaet , roert dat gantsche
sware werck

, en vermenght sich met dat
groote lichaem. Hier van heeft het gheslacht
der menschen en der beesten, en het leven
der vogelen, en de monster-dieren die de
zee heeft onder de wateren haer vyerighe
kracht en hemelschen oorsprongh , &c. als of
hy seyde, dat de wereldt, die gheschapen
is om te zijn een schouw-plaets van Godes
heerlickheydt

, haer selven geschapen heeft.

Want soo spreeckt deselve Virgilius in een
ander plaets

, volghende daerin 't gemeen ge-
voelen der Griecken en Latinisten, Sy heb-
ben

,
seght hy , betuyght dat de Byen hebben

een deel des Goddelicken Geestes ," en yetwes
hemelsch inghedroncken. Want , seggense

,

Godt gaet henen door alle Landen, en door
alle wijeken der Zee, en door den diepen
Hemel

:
En hier uyt halen de groote en klevne

beesten
, de menschen en alle de wilde dieren

,

een yeder voor sich selfs alsse gheboren wor-
den hare subtijle en dunne zielen: En wan-
neer die alle worden ontbonden , soo wor-
dense wederom gelevert en gebracht van
daerse gekomen zijn,, en de doot en heeft

hier geen plaets, maer sy vliegen levendigh
in 't getal der sterren

, en nemen haer plaets in

den hooghen Hemel. Lieve leser, 2) bemerckt
eens, wat voor kracht dat doch dese dorre
en magere speculatie en bedenckingh van den
algemeenen geest die de werelt leven

,
groey

en slerc'kte soude toebrenghen , heeft om Godt-
vruchtigheydt in de herten der menschen te

verwecken en t'onderhouden. 't Welk noch
beter te verstaen is uyt de heyligschennende 3)
woorden van den onreynen hondt Lucretius,

dewelcke uyt het voorgemelde gevoelen ghe-
sproten zijn. Wat is dit anders als eenen ver-

borghenen Godt uytdencken 4) die nergens
en is te vinden , op dat de ware Godt , dien

wy souden eeren en dienen , verre van de
handt afgewesen werde? Ick bekenne we l

iiÊi-Üt jgoityj'.uchtelick mach geseydt worJen
,

soo het slechts uyt een Godtvruchtigh hert

voort quam, te weten, dat de nature Godt
iST maer om dat dit is een harde en oneyghent-
ïïcke reden , dewijl de natuyr veel meer een
ordeningh is die Godt geset heeft, soo is

't ganseh schadelick in so gewichtige saken
en die men een sonderlinge eerbiedigheyt

schuldig is, Godt onbescheydentlick te ver-

mengen met de laagste ordening 5) en loop

van sijne wercken.

Manil. lib. 1

.

Astronomie.

Autwoordc,
dewelcke de

godtloosheydt

v;in desetegcn-

iverpingh ont-

declct.

Georg4, 220
seqq.

Mereur. Tris-

luegist. iii Pi-

maudro cte.

1) beroerliekhej-t der ziele, waer door sij Hemel en Aerde ; 1) kloot. 2) [ j .3) Kerekroovische 4) versieren
begroet. 2)[J. 3)L]. 4) rabbelen. B) blaemv. 5) nedersteu train.
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(}. Lael ons derhalven , sou dickwlls als

yeder een sijii naluyr bemerckt
,
gedencken

datter een Godt is , dewelcke alle naturen

alsoo bestiert 1), dat hy wil dat wy naer

hem omsien, dat wy ons geloof op hem rich-

ten , en hem dienen en aanroepen sullen

:

want daer en kan met verkeerdelickers ghe-

daen worden , dan soo heerlicke gaven te ge-

nieten , dewelcke betuygen dat in ons yet

Goddelicks is , en evenwel den gever te ver-

geten , die ons deselve verleent om niet en

onverdient. Wat sullen wv nu segghen van

sijne ïMogentheyt en Kracht, met hoe trelTe-

licke proeven ruckt sy ons henen wech om
hem aen te schouwen "? Dit bevinden wy alle

te samen, 't en zy datter moghelick yemant

onder ons is , die niet en siet wat een groole

kracht het zy dese oneyndighe grootte des

Hemels en der Aerden door sijn Woort t' on-

derhouden: alleenlick met een wenck, als nu

door het ghekraeck des donders den Hemel

te doen beven , door de blixems al wat hy

wil verbranden , door de weerlichten de locht

aen te steecken : als nu wederom de locht

met menigerley onweders te'beroeren : en den

selven , als 't hem belieft , in een ooghenijlick

glansend 2) te maken : de zee , dewelcke door

hare hooghte de aerde schijnt te dreyghen

met een eeuwige verwoesting , alsoo te dwin-

gen als ofse in de locht hingh : en somtijdts

op een vervaerlicke wijse door het woedende
ghewelt der winden gaende te maeken , en

somtijdts wederom door 't stillen van de gol-

ven , elfen en gerust neder te leggen. Ten
desen propooste dienen aengemerckt die lof en

eer-tytelen van Godes kracht , die uyt het

getuyghnis der nature genomen zijn en over

al gelesen worden , en bv namen in 't Boeck

Jobs en by Jesaiam : dewelcke ick nu met

voordacht niet aen en roere , om datse elders

op een bequamer plaetse sullen werden by

gebracht, als ick van de scheppingh der we-
relt uyt de Schriftuyr sal handelen. 3) Ick

hebbe nu alleen willen aenwijsen dat dit beyde

voor den vreemden en huys-ghenoolen eenen

gemeenen wegh is om Godt te soecken,

indiense de grondtrekken 4) en ontwerpsels vol-

ghen dewelcke boven ons 5) en hier 6) beneden

zijn levendighe ghedaente af beelden. Nu , sijne

mogenlheydt leydt ons om sijn eeuwigheydt

te bedencken : want die moet nootsakelick

eeuwigh zijn , en sijn beginsel hebben van

sich selven van den welcken alle dingen oor-

spronkelick afkomen. Wyders indien wy wil-

len ondersoecken d' oorsaeck door dewelcke

hy bewoghen is gheworden om alle dese

dinghen eenmael te scheppen , en als noch

1) gouverneert. 2) klacr. ;i) dispiitcereii. 4) iinieii. 5) [] 6) [].

aungepurt wort om deselve t' orideriidudeii

:

soo sullen wy bevinden dat sijne goedlheydt

alleen hem daer toe veroorsaeckt heeft. En
al hoewel die d' eenighe oorsaeck is , soo

moetse ons nochtans ghenoeghsaem zijn om
ons tot sijne liefde aen te locken : dewijl

datter geen schepsel en is, ghelijck de Pro-

pheet leert , in het weick hij sijne barmher-

ligheyt niet en heeft uytgegoten.
|

7. In de tweede soort van Godes werc-

ken
,

ghelijck daer zijn die vverrken die buy-

ten den gemeenen loop der nature geschieden,

worden oock immers soo klare bewijsen ge-

sien van sijne deugliden. Want hy tempert

syne Voorsiemgheydt in de regeeringe des

menschelicken geslachts in suicker voegen dat

hy , alhoewel hy op verscheyden manieren

goedertieren en weldadigh is omtrent alle

menschen , nochtans met duydelicke en daghe-

licksche teeckenen bewijst sijne vriendelick-

heyt tot den Godtvruchtigen , en sijne stren-

gigheidt teghen de boose en godtloose. Want
de wraeck die hy oetl'ent om de boose werc-

ken te strallen is genoeghsaem bekent , en van

gelijcken betoont hy klaerlick dat hy is een

voorstander en beschermer der onnooselheyt,

wanneer hy 't leven der goeden door sijnen

zegen voorspoedigh maeckt , hare noolsake-

lickheyt te hulp komt , hare smerten ver-

sacht en gheneest , hare elenden verlicht , en

hare saligheydt in allen versorght. En al is

't dat hy de sondaers en godtloose dikwils

voor een lijdt sonder strall'e laet triumphee-

ren en vrolick zijn , en daer en tegen de goede

en onschuldighe door veel tegenheydts laet

gints en weder slingeren 1) en door de boos-

heydt en ongerechtigheydt der godtloosen ge-

druckt worden , soo en moet nochtans dat

niet dienen om den eeuwighen reghel van

sijn rechtveerdigheydt te verduysteren. Maer

daer moet veel eer een gantsch andere be-

denckingh in ons hert ontstaen , te weten

,

Dat hy allerley boosheyt haet , wanneer wij

sien dat hij een eenigh schelmstuck straft

met een openbare bewijsingh sijner gramschap

:

datter een ander oordeel te verwachten slaet

tot het weIck uytgestelt wordt 't geen alhier

niet en werdt gewroocken , wanneer wij sien

dat hij veel sonden ongestraft laet 2) voor bv

gaen. 3) Desgelijcks geeft hy ons oock over-

vloedigh stof om sijne barmherlighcden te

bemercken , als hy d' elendighe sondaers met

een onvermoeyde goetheyt vervolgt , tot dat

hy door weldoen hare boosheyt breeckt en

door een meer dan Vaderlickc vriendelickheyt

tot hem te rugge roept.

l) gesuckelt. 2) [ ]. 3) gaet.

l\;ilm 145. 9.

(p. 10.)

lic twcüJu

soort vaii Go-

des werckcii, Ie

wetcu. Die daer

boven ilen or-

dinaireu loop

der luitiire ge-

sciiiedeii, stelt

ons ooek voor

oogcu klare be-

wijseu van sijne

deugliden, als

indewelckesiju

goelheydt,

rcclitveerdig-

heydt en barin-

hcrtiglieit ver-

schijnt.
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MiJtsgaders
• § Xol deseii evnde verleU de Propheet.

oock sijn voor- i , n i i. i i- i ,

sienigheydt, ^'^'' ^oclt d elendige en hy-na verloren men-
MachteaWijs- sclien in hare reddeloose saken terstond 1),

"psahn in7
wonderbaerh'ck en boven hope te hulp komt,

liet zy dat hy die , wanneerse door het woudt
dwalende gaen, tegen de wilde beesten be-

schermt en ten ketsten weder op den rechten

padt brenght, 't zy dat hy den behoeftigen

en hongerighen spijse geeft , of de ghevan-

ghene verlost uyt ysselicke kuylen en ysere

kerckers, of de gene die schipbreuck gele-

den hebben behouden en ghesont in de haven
brengiit , of de half doode van sieckten ge-

neest
,
of door hitte en drooghte d' aerde ver-

brandt, of door een verborgene besproeyingh

van sijne genade deselve vruchtbaer maeckt

,

of de verachtste uyt den gemeenen volcke

verheft , of de voornaemste van den hooghen
trap harer aensienlickheydt afwerpt : na dat

hy dusdanige exempelen voorgestelt heeft

,

so besluyt hy dat de voorvallen 2) en ge-

schiedenissen die voor avontuyrlick gereeckent

worden
, even soo veel getuygenissen zijn van

de hemelsche Voorsienigheyt , en voornement-
lick van Godes Vaderlicke goedertierentheyt

:

en dat hier door den Godtvruchtigen stof tot

blijdschap wordt ghegheven , maer den godt-

loosen en verworpenen de monden toeghe-

stopt worden. Maer om dat het meerder deel

der menschen door hare dwalinghen verdor-

ven zijnde , blint zijn in so een klare scliouw-

plaets , soo roept hy uyt dat het een stuck

van seldsame en sonderlinge wijsbeyt is met
voorsichtigheyt dese wercken Godts te over-

leggen , door '-t aenschouwen van deweicke
dieghene die de scherpsinnigsle schijnen te zijn

dickwils gheen voordeel met allen en doen.

En voorwaer al hoewel de heerlickheyl Godts
helder schijnt , so isser nochtans onder hon-

dert nauwiicks een , die deselve naer behoo-

ren bemerckt. Sijne Mogentheyt en Wijsheyt
schijnen oock even soo helder: van deweicke
de eerste (nameiick , de Mogentheydt) seer

heerlick te voorschijn komt , wanneer naer

aller menschen oordeel der godtloosen onover-

winnelicke wreedlheydt, in een oogenblick

wederstaen , en haer hooghmoedl getemt wort

,

wanneer hare aldergeweldighste sterckten af-

gebroken . hare pijlen en wapenen verbrijscit,

hare krachten verbroken , hare listighe prac-

tijcken omgestooten , en sy selve door hare

eygen swaerte ter neder gestort worden:
wanneer hare vermetenheydt die sich boven
de Hemelen verhief, tot het diepste der Aer-

Psaimiin 7. den neder ghevelt wordt : en wanneer wederom
aen d' ander zijde de geringen uyt den stof op-

gericht, en de nootdruftigen uyt den dreck ver-

1) subvtelick. 2) gevallen.

hooght worden : als de verdruckte en bedroefde

herten uyt d' uyterste benauwtheden worden
ghereddet : als de radeioose en die buvten
hope waren tot goede hope weder gebracht

worden : als de naeckte tegen de ghewapende
,

de weynighe tegen de vele , de swacke tegen

de stercke victorie bevechten. Sijne Wijsheydt

steeckt opentlick uyt , als hy yeder saeck ter

rechter tljdt beleydt : alle wijsheydt der

werelt te schande maeckt , de wijse in hare

arghlistigheyt valtet : en eyndlick alle dingen

op d' a'.derbeste wijse tem.pert en matight.

9. Aldus sien wy dat men geen langh

noch swaer bewijs van doen en heeft om voor

den dagh te halen de getuygenissen , die daer

dienen tot verklaringh en bevesting van Godes
Majesteyt: want uyt die weynighe die wy
aireede aengheroert hebben kan yeder een

sien, dat die al-omme werwaerts ghy oock

henen gaet, soo seer gereet en by der handt

zijn , datse lichtelick met de oogen bemerckt

en met de vingeren aengewesen konnen wer-

den. En alhier moeten wy wederom waer-

nemen . dat wy ghenoodight en geroepen wor-

den tot de kennisse Godts , doch niet tot sulck

cene , deweicke sich met een onnutte specu-

latie en bemerckingh verghenoeght en alleen

in de hersenen omsweeft , maer tot een soo-

danighe die bestendigh en vruchtbaer wesen

sal indiense van ons recht gevat wort, en

wortelen uytschiet in het herte. Want Godt

wordt bekent uyt sijne deughden , en het is

daerom dat we , terwijl wy sijne kracht in

ons ghevoelen en sijn gaven en gunst genieten
,

veel levendigher door sijne kennisse 1) ghe-

raeckt en gheroert worden , dan of wy eenen

Godt bedachten, daer van wy gheen besef 2)

met allen en vernemen. Hier uyt verstaen wy
dan dat dit is de alderrechste wegh en be-

quaemste ordre om Godt te soecken : niet dat

wy door een verwatene nieuwsgierigheid 3)

pooghen door te dringen tot naeuwe naspo-

ringh van sijn Wesen, 't weick veel meer

aengebeden dan scherpelick doorsocht 4) moet

worden : maer dat wy hem aenschouwen in

sijne wercken , door deweicke hy gemeen-

saemlick tot ons nadert, en 5) eeniger

maten hem-selven aen ons mede deelt. Hier

op sagh d' Apostel als hy betuyghde dat Godt

niet verre en was te soecken als deweicke

door sijne seer gevoelicke kracht woont in

een yeder van ons. Daerom oock David

,

voor henen belijdenisse gedaen hebbende vnn

d' onuytsprekelicke groot | heyt Godts , na

l'it sod.aiiïge

dingen worden

ghctiivgenissen

glicnonien , de-

weicke Godes

M.njesteyt be-

weeren en ver-

klaren.Hylcnt
ooek welike de

vrucht en 'tge-

bruyck der sel-

vcr zy, te we-

ten, De kennis-

se Godts met
de ware Oodt-

salighcyt te sa-

men gevoi'ght

Aftiir. 17 27.

P.><;ilm 145.

(p. 11.)

1) welckers kracht dewijl wy in ons ghevoelen, welekcrs

ghenot en voordeel dewijl wy ghcnieten, soo moeten wy veel

levendiger donr dese kennisse. 2) ghevoel.

3) vermetene cnricasheydt. 4) sorghvnldeliek doortast.

5) (nae.)
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Augiistiinisin

Psalm UI-,

Hese ki'iiiiis

veinvcct en ver-

lioft ile GodUa-

lige tot de hope

des toekomen-

d(Mi levens.

Sij getiij-ght

voi'ders dat den

godtloosen

swiierder straf-

fen beieyt zijn

Lib. I.deCi-

vit. llii, e. 8.

dal hv tol het vcrluicl van sijnc wenken
neder ghcdaelt was , verklaert dat )iy dcselve

groolheydt Godts sal vertellen. Daerom be-

taemt het ons oock alle neerslighevt aen te

legghen tol dese ondersoeckingh Godls, de-

weleke het verslandl alsoo in verwonderingh

houde , datse dit tcilens 1) met een krachtigh

gevoelen aen doe. En
, ghelijck Auguslinus

in een sekere plaels leert , om dal wy hem
niet en konnen begrijpen , soo moeten wy,

die 2) onder sijn Majcsteyt beswijcken sou-

den 3), na sijne wen-ken omsien. op dat wy
door sijne goetheyt mochten verquirkl worden.

10. Ten anderen moei ons suicken ken-

nis niet alleen opvvecken tol den Godsdienst,

niaer ook wacker maken en oprechten tol de

hope des toekomenden levens. Want dewijl

wy sien, dat de teeckcnen die de Heere soo

van sijne goederlierenheyt , als van sijne slren-

gigheyt geeft , alleen begonnen en maer ten

halven ghekomen zijn : soo moeten wy dese

reeckenmgh maken dat hy ontwijfelick alsoo

een voorspel maeckt tol grooler saken , waer

van de volle openbaringh en verlooningh tol

een ander leven uytgestell wordt. Wederom
dewijl wy bemercken dal de Godlsalighc van

de godtloose met verdruckingen beswaert , met

verongelijckinghen aenghevochten , met laste-

ringhen 4) verdriickt , met versmadingh en

schimp verscheurt worden : en dat daer en

tegen de godtloose boeven bloeyen , voorspoc-

digh zijn , rust met hoogh-achtingh genieten
,

en sonder slraiTe henen gaen : so moeten wij

voorvvaer datelick dit besluyt maken dattcr een

ander leven zijn sal , in het welck de boos-

heyt hare straf, en de gerechligheydl haer

loon sal wech geleydt vinden. Daer en boven ,

ghemerckt wy ondervinden , dat de geloovige

dickwils met des Heeren roeden ghekaslijdt

worden , soo mogen wij sekerder als sekcr

oordeelen , dat de godtloose veel min in toeko-

mende tijden sijne geesselen sullen ontgaan 5).

Want het seggen Augustini is trelfelick , In-

dien nu, seght liy
,
yeder sonde met open-

bare straffe ghestraft wierdt , soo soude men
dencken datter niets over bleef om ten jongh-

sten daghe ghestraft te worden. Wederom

,

Indien Godt hier geen sonde opentlick en

strafte , so soude men gelooven datter geen

Goddelicke Voorsienigheydt en zy. Zoo moe-

ten wij dan bekennen dal in yeder werck

Godts , en voornementlick in alle sijne werc-

ken te samen , even gelijck als in tafereelen

gheschildert en afghebeeldel staen de deugh-

den Godts door dewelcke het gantsche men-

schelicke geslacht ghenoodight en aengelockt

I) met eeiien het selfste t.' ceneuiael. 2) als.

3) |;routhe;t beswijekende. 4l blauiatien, .")) ontwurstelen.

wordt tot sijn kennis, en door die Ij kennis

tot de waerachtighc en voliiiacckte gclucksalig-

heyt Voorts al hoewel de deughden Godts

in sijn wercken seer doorluchtigl 2) schijnen :

nochtans verstaen wy dan eerst waer toe die

principalick dienen , watse vermogen , en tot

wal eynde datse van ons moeten werden in-

ghedacht 3) , wanneer wij in ons sciven neder

dalen en bemercken op wat wij.se dal de Heere

sijn leven , wijsheydl en kracht in ons ver-

toont: en sijn gerechtigheyt
,

goetheyt en

vriendelickheyt l' onswaerl in 'l werck stelt.

Want al hoewel David met recht klaeght dat

de ongeloovighe sonder wijsheyt zijn , om datse

in de regeeringh des menschelicken geslachts

de diepe raedlslagen Godts niet en overwegen :

soo is nochtans gantsch waerachtigh 't geen

hij elders beluygt, te weten, Dat de won-
derbare wijsheyl Godts in desen deele de

hayren onses hoofts te boven gaet. Maer de-

wijl dese sacck hier naer op hare eigene

plaetse 4) wijdlloopiger sal moeten verhandelt

worden, zoo laet ick die nu ter lijdt varen.

1 'I . Maer al is 't dat de Heere hem-selven

en sijn eeuwigh Rijck in den spiegel sijner

wercken met noch soo groolen klaerhevt voor

doet en voor ooghen stelt : soo is nochtans

ons onverstant soo groot , dat wij tol het be-

mercken van soo klare geluyghnisse altijdl

stomper worden , so dat die sonder vrucht

verdwijnen. Want wat belanght 't gebouw
der werelt en hare seer cierlicke schickingh

,

wie isser doch onder ons , dewelcke , als hy

sijn oogen of tot den Hemel opheft , of door

verscheyden Landen der wereldt omvoert

.

oock sijn verstandt by brenght om aen den

Schepper van dien te ghedencken , en niet

veel meer den Werck-meester voor by gaet

en in 't bloot aenschouwen der wercken be-

rust? En aengacnde die dingen dewelcke

dagelicks gheschiedcn buylen de ordeningh des

naluerlicken loops, wie isser die hel niet veel

liever daer voor houdt, dal de saken der 5) men-

schen meer door de blinde lichtveerdigheydt

der fortuyn omghewentelt en voortgestuwd 6)

,

dan door de Voorsienigheyl Godts geregeert

worden? En soo wy t' eeniger lijdt door

den gangh 7) en de beslieringh van die dingen

ghedreven worden tot het aenschouwen Godls

(het welck een yeder noodtsakelick weder-

vaerl) nochtans als wy slechts een oppcrvlak-

kigh 8) gevoelen van een Goddelyke aendoe-

ning 9) geval hebben, vervallen wy terstondt

tot de sufferijen of snoode ghedichlselen onses

vleeschs , en wy verderven de suvvere waer-

S}' blelighl

oock In de her-

ten der Godtsa-

lighcn een nyt-

nemende ghe-

voclen derGod-

del'ckcr gocdt-

hevt.

Het tweede

deels desCapit-

tels beschrij-

vende de ongc-

voelickheyt en

botheydt daer

mede de onge-

leerde en ghe-

leerde geslagen

worden , door

diense de alge-

meen e ordre

der dinghen de

natuyr, en de

wonderfpare re-

geeringh der

Goddelieker

voorsienigheyl

de fortnyn toe-

schrijven.

1) de 2) liichtigb. :!) overlevdt. !•) in hare benrt.

.-.) []. fi) dat ..|i d.it neder gerull eii sbewmtelt 7) het

geleyl. 8) lichtveerdeliek een. 9) eenige fiodtheydt.
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heydt Godts door onse ydelheyt. Hier in zijn

wy malkanderen wel ongelijck, dat een yeder
voor sijn hooft eenige bysondere dwalingii

aenneenil, maer nochtans d' een den anderen
daer in t' eenemael ghelijck , dat wy alle te

samen niemant uytgesondert van den eenighen

waren Godt afvvijcken tot seltsame en onghe-
schickte beuselinghen : met welcke sieckte niet

alleen de ghemeene en botte, maer oock de

alderheerlickste en andersins met sonderlinge

scherpsinnigheyt begaefde verstanden behebt
zijn 1). Hoe langh en breedt heeft het ganl-

sche geslacht 2) der Philosophen in dit deel

hare domheydt en dwaesheydt niet 3) ten toon

gliebracht? Want om andere te verschoonen
die veel ongerijmder en ongeschickter zijn

:

Plato selfs onder allen de Godtsdienstighste en
wijste wordt oock verydelt en tot ydelheyt

zijn beweren van den met den draaibijtel ge-

vormden bol 4). En wat en soude dan ande-
ren doch niet wedervaren , dewijl de hoofden
en opperste , die den anderen moesten voor-
gaen en voorlichten , also dwalen en struyc-

kelen? Van ghelijcken al hoewel de regee-

ringh der menschelicker saken soo duydelick

de Voorsienigheydt Godts bewijst , datse van
niemanden kan gheloochent werden, soo en
wordt daer uyt evenwel niet meer voordeels

getrocken, dan ofer gelooft Aviert dat alle

dmgen door de grillige 5) willekeur van de
fortuyn op en neder geslingert worden: so

groot is onse genegenl heydt lot ydelheyt en

dwalingh. lek spreke hier aUijdt van de uyt-

nemenste en niet van de gemeene verstanden

,

welckers uytsinnigheyt in 't verduysteren van
Godes waerheyt op 't hoogste geklommen is.

„.Ï^St ^2- "i^'- "y^ he'^'^ «ii"^n oo'-^Prong dien

sdiandeiickeeu «eer groolcn hoop der dwalingen , daer mede
grotiweiicke de gantschc werelt vervult en bedeckt is ghe-'

veclhevut der , nr , i i • T
fiu.icn by de

wccst. Want ccn yeders verstandt is hem
ii.ydLnen

, en ghclijck ccn doolhof' , sulcks dat hel niet won-
die uiuyudigiic jg^ gjj j^ jg^ gj^j^g ^^.^jjg j^^ '^^ bysondcr tot
eü legncn-inal- , .

i t i i i

kanjereii stiij- vcrscheyden ghedichlselen verleydt is : En dat

!!!"''L'.''m':i"'
"'^'^ alleen, maer dat oock by na yeder mensch
sijn eyghen goden gehadl heeft. Want gelijck

met d' onwetenheyt en duysternisse des ver-

standts lichlveerdigheyt
|
en brooldroncken-

schap vergcselschapt is, alsoo isser nauwlicks
oyt een ghevonden , dewelcke hem-selven niet

en heeft gemaeckt en opgerecht een afgodt of

een gheestesverscliijning 6) inde stede Godts.

Voorwaer niet anders dan ghelijck de wateren
opborrelen uyt een groote wyde fonteyn, en is die

seer groote menigte der goden voorts gevloeyt

1) swaiighei- gaen. 2) de gautsclie natie. 3) [].

4) in sijiieu ronden kluut. ')
'

5) lichtveerdighe. 0) sijouksel.

7) Cf. Plato, i/e Li^i/ibus, p 898, toonl dat hiervan be-
paaldelijk sprake is. Hij noemt het: (T<fnt>in avtn^vog.

KnvpKK.

gen der Philo

sophen van

f.odt

^ (1< 1^.)

uyt der menschen vernuft, terwijl yedereen
door sijn gheest te onghebonden te laten uyt-

ghaen 1) verkeerdelick dit of dat van Godt
verzint 2) en bedenckt. En evenwel en is

't niet noodigh dat wy alhier een rolle en
register maken van de superstitien daer in de
werelt verstrickt is geweest: om dat dit een
werck soude zijn sonder einde 3) : om dat

oock , alwaar 't dat daer van niet een woort
en wiert gerept , uyt soo veel vervalschingen

genoeghsaem blijckt hoe schrickelick daer sy d^ piiiios».

de blintheydt van des menschen verstandt. lek phen.

late het rouw en onervaren volc.xken staen.

Maer wat een schandelick verscheydenheydt
isser onder de Philosophen die door reden en

geleertheydt hebben ghesocht in den Hemel
in te dringen? Naer ghelang 4) een yeder
van hun met hooger verstant begaeft , en

door konst en wetenschap meer geslepen is

gheweest, naer die mate 5) is hy oock be-

vonden sijn ghevoelen met verwen van meer-

der schijn en glanls te overstrijcken. Alle

welcke nochtans wanneer mense naerder be-

siet , niet anders en zijn dan blancketsels die "'^ stoïsobe

haest verdwijnen. De Stoicijnsche 6) Philo-
P'''''""1'''<="-

sophen lieten sich voorstaen datse scherpsin-

nighlick disputeerden alsse seyden , dat uyt

alle de deelen van -de natuyr verscheyden

namen Godts konden ghetrocken worden, en

dat nochtans daerom den eenlgen Godt niet

en wiert in stucken verdeelt. Even eens als

of wy niet reeds 7) meer dan genoegh tot ydel-

heydt en waren genegen , oock sonder 8) dat

ons in de handt ghesteecken werden de me-
nigerley overvloei der goden, om ons noch
wijders en met meerder gheweldt tot dwa-
linge wech te slepen. De verborghene The-

ology der Egyptenaren betuyght oock, datse i'e verborgen

alle te samen met alle neerstigheydt daer op
E-^"te!a'i-en'"

uyt zijn gheweest, datse sonder reden en

oorsaeck niet en souden scliijncm dwaes te

zijn. En moghelick soude ten eersten aensien

yet als waerschijnlick den eenvoudigen en on-

voorsichtighen konnen bedrieghen : maer daer

en heeft noyt eenigh mensch yet bedacht,

waer door de Religie niet schandelick en zij

verdorven gheworden. En dese soo seer ver-

werrede verscheydenheydt heeft den Epicu- d'Epicureisehe

reïschen en anderen grove verachters der ''hiioao|ihen.

Godtsdiensligheydt een spoor tot vcrmetent- sijruu-'h.

heyt gegeven om alle gevoelen van Godt

wech te werpen. Want als sy sagen dat de ver-

standigste met verscheyden meyningen tegen

malkanderen streden , so hebbense uyt der

selviger twisten , en oock uyt een yeders

1) al te vry en riiym weydende. 2) versiert.

•i) nitkomst. 4) Nae dat. 5) nae advenant.

(i) Stoisehe. 7) []. 8) 't en zy dan.
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ydele 1) of ongerijmde Leere besloten, dat

de menschen sottelick en te vergheefs haer

selven torment en quellingh op den hals ha-

len , als sy een 2) Godt soecken die er niet 3)

en is : en dit meenden sy vryelick te moghen

doen , om dat het na haer duncken beter was

kortweg en voetstoots te loochenen 4) datter

een Godt is , dan onsekere goden te verdich-

ten , en daer na dispuyt en twist te maken

sonder eynde en uytkomst. Maer gewisselick

dese menschen redencavelen al te onghe-

schickt , of om beter te seggen , sy nemen

een wolcke en decksel tot bedeckingh van

hare godtloosheyt uyt de onwetentheyl der

menschen , uyt dewelcke men voorwaer geen

oorsaeck en behoort aen te grijpen , tot ver-

kortingh van Godes naem en eer. Maer de-

wijle sy gelijckelick belijden datter gheen dingh

en is daer van beyde de geleerde en onge-

leerde so seer strijden en twisten, soo wort

daer uyt afgenomen dat de verstanden der

menschen , dewelcke in de ondersoeckinghe

Godts in sulcker voeghen dwalen , meer dan

stomp en blindt zijn in de hemelsche verbor-

simonidesaut- genthedcn. Van anderen wort gepresen d' ant-

woonie van ^oorde Simonides, dewelcke als hy van den

Tvran Hieron gevraegt wiert wat God was

,

begeert heeft datmen hem eenen dagh soude

geven , om sich daer op te beraden. Als den

Tyran des anderen daeghs 't selve wederom

vraegde , so heeft hy twee dagen ge-eyscht

:

en als nu 't getal der daghen dickwils

was verdubbelt, soo heeft hy ten laetsten

aldus geantwoort : Hoe ick my langher daer

op bedencke , hoe my de saek meer en meer

duvster schijnt te wesen. Dese Simonides

mach daer in voorsichtelick gedaen hebben

dat hv sijn ghevoelen en oordeel over een

saeck die voor hem verborghen was, opschor-

lede: maer evenwel blijckt hier uyt, dat de

menschen als sv gheen ander leer-meester en

hebben dan de natuyr
,
gheen sekere , vaste

en onderscheyden kennisse en hebben van Godt

:

maer alleen aen eenige verwerde beginselen

hangen , en den onbekenden Godt aenbidden.

Kn aldus 1 3. Nu nioet men oock voor vast houden
,

zijiisealletcge- Jgt gjch van den eenigen Godt af scheyden

lof vtn oTt alle de ghene dewelcke de suyvere Religie" ver-

nfghewceckeii , valschen , 't welck noolsakelick weder varen
als dewelcke de ^^^^ eenen reaelicken die aan siin evgen
leync Religie . .

i i' V r-i n 11
vi-ivaischtheb- opmien vast kleeft. Sy sullen wel seggen datse

ben.eiideivoio- sulcks in den sin niet en hebben : maer wat

l"of'd- olgoS:
sy voor hebben , of wat sy haer selven wijs

dc'iicke owr- maken , 't en doet niet veel tol de saeck

:

cnii- stemming
jg^jji ^^ Roylighe Geest verklaerl datse alle

der Oudtheydt - • ..-, .. /-i j j i 1

nagevoigizyn. tc samcn at wijckers zijn van uodt , dewelcke

1) blaenwe. 2) [ ] 3) daer gheen.

4) kort om en t' eenemael te versaken.

na de duysternis en blintheydt hares herten,

duvvelen stellen in sijn plaets. Hierom seght

Paulus dat d' Ephesiers sonder Godt waren, Ephe^.a. 12.

tot datse uyt den Euangelio geleert hadden

wat het was den waren Godt dienen. En dit

segghen van Paulus en moet niet alleen op

een natie of volck toegepast worden , want

hij beweert elders in 't algemeyn dat alle

menschen in hare gedachten verydelt zijn . na

dat hun in 't ghebouw der werelt de Majes-
''"'"•'•^i-

teyt des Scheppers gheopenbaert was. Daer-

om is 't dat de " Schriftuyr , om deneenigen
gn"'"''^

'^'

en waren Godt plaets en herbergh te berey-

den , van valscheyt en leugentael veroordeelt

al het gheen eertijdts onder de Heydenen voor

Godtheydt gehouden en ge-eert wierdt : en

sy en laet geenen anderen Godt blijven dan

die op den berg Sion woont , alwaer de son-

derlinge kennisse Godts groeyt en bloeyt.

Gewisselick onder de Heydenen ten tijden

Christi, schenen de Samaritanen aldernaest te

komen tot de ware Godtsdienstigheyt , en

nochtans hooren wy uyt Christi mont, datse lo-i»- "• ~=^-

niet en wisten watse dienden : waer uyt dan

volgt, datse door een ydele dwalingh bedro-

gen waren. Eyndelick al is 't datse niet alle

te samen met grove gebreken bevanghen zijn

gheweest , of in opentlicke afgoderye vervallen

zijn : soo en was nochtans gheen enkele ^
)
Re-

ligie , die in 't gemeen gevoelen der natuyr

gegrondet was, goet en aengenaem voor Godt.

Want al is het dat .sonmiige weynige met het

gemeene volck den dollen-man niet gespeelt

en hebben, so blijft nochtans Pauli leere i''oi-2. 8.

vast, dat de wijsheyl Godts van d' Overste

deser werelt niet en wort begrepen. Indien

de alderuytnemenste in duysternis ghedwaelt

hebben , wat sullen wy segghen van 't schuym

en 't ghemeene graeuw? Daerom en is het

niet wonder dat de Heylighe Geest alle Godts-

diensten die door der menschen
|

goetduncken 'r- '^•)

versiert zijn als verkeert verwerpt : want in

de hemelsche verborghentheden is eicke 2) mee-

ningh die we 3) van menschen ontfangen heb-

ben 4) toch 5) een baer-moeder van dwalingh
,

al is het datse niet altijdt eenen groeten hoop

der dwalingen voort en brenght. En oock 6) al

komter niets ergers by, soo blijft toch altoos 7)

dit geen kleyne misslagh, datmen by gbeval

den onbekenden Godt aenbidt: daer aen vol-
^

^^ ^ ^g.

gens het seggen Christi schuldigh worden alle

die gene die uyt de Wet niet en zijn onder-

richt welcken Godt men dienen moet. En ge-

wisselick de beste Wet-gevers onder do Hey-

denen en zijn niet vorder besorght gheweest

dan dat de Religie in het ghemeen en een-

1) i^j. 2) de. 3) we. 4) van mcn-schen ontfangen is

^) [ ]• ö) []. 7) en is nochtans.
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drachtigh gevoelen mochte gegronrlt zijn. Ja,

gelijck by Xenophon te lesen is, Socrates

prijst d' anlwoorde van Apollo, waer door by

beval dat yeder een na de vaderlicke wijse

en na de gewoonte sijns stadts de goden die-

nen soude. Maer van waer komt den sterf-

licken menschen dit recht, datse door haer

macht oordeel en vonnis strljcken over 1)

dingen die verre boven de werelt verheven

zijn? Of wie sal sich selfs also konnen be-

rusten op het gocdt-vinden der Voor-ouderen,

of op des volcks rechten en insetlingen, dat

hy sonder twijffelen en dobberinghc 2) een

Godt sal omhelsen die hem van menschen

wordt ghegevcn? Een yeder sal veel meer

staen op sijn eygen oordeel , dan hem-selven

eens anders goet-duncken onderwerpen. Dewijl

dan des stadts ghewoonte of het over-ecn-

stemmen der oudtheyt in 't stuck van den

(jodesdienst navolghen , is een al te swacken en

broosen bandt der Godtvruchligheydt , soo en

blijft 3) niet anders over 4) dan dat Godt sclfs

van hem-selven uyt den Hemel getuyghnis geve.

Hier uyt volgt 1 4- Soo stralcn ons dan 5)soo veel lampen als6)

,iat (i« wonder- in het ghebouw der werelt aengestoocken sijn 7),

'"GoJesTeT" ^^ vergeefs haer licht toe 8), om de heerlickheydt

scd'eppers ons van den Bouw-meester te verklaren : dewelcke

v.111 allen zij.ien ^^g „ochtans 9) van allen kanten in sulcker

"r'nth: voegen bestralen, datse echter evenwel 1 Ö)door

t;ius niet op eu haer selven ons niet en konnen brengen op
i,o„dononsey-

j rechten wegh. Sy verwecken voorwaer
filcne wegen te .' ! j i\
volgen, wel eenige voncxkens : doch voncxkens die 1 'Ij

verstickt en gedempt worden eerse eenen

iKbr. 11. a. voller glants van sich geven. Daerom d' Apo-

stel ter selver plaetse daer hy de wereldt

noemt een schildery en afbeelding der onsien-

licke dingen, terstont daer nae oock seght

,

dat men door het geloove verstaet datse door

't Woort Godts is bereydt : alsoo te kennen

ghevende, dat wel d' onsicnlicke Godtheyt

door sodanige schouwplaetsen wort voor oogen

gestelt : maer dat wy geen oogen en hebben

om de selfsle aen te schouwen , 'l en zy datse

met inwendige openbaringe Godts door 't ge-

Rom. 1, 19. loove verlicht, worden. En als Paulus leert

dat uyt de scheppingh der werelt geopenbaert

wordt het gheen van Godt moet werden ge-

weten , soo en verstaet hy niet soodanigen

openbaringh dewelcke door de scherpsinnig-

heyt der menschen begrepen wort : maer hy

betoont veel meer dat die niet verder en dient

dan om hen alle onschult te benemen, üeselve

Aetor. 17. 27. Paulus al is 't dat hy in een sekere plaets

seght dat Godt niet verre en is te soecken

,

als dewelcke in ons woont : leert nochtans in

1) van. 2) dubben. 3) resteert.

4) []. 5) lichten ons dan te vevghecfs, G) []. 7) [].

8) []• 8) []. 10) nochtans. 11) alanlcke dewelcke.

een andere plaetse i ) waer toe sulck eene nae-

byheydt dient 2) en bevorderlick is: Godt,

sèydt hy, heeft in de voorledene tijden alle

de Heydenen laten wandelen in hare wegen ,

hoewei hy nochtans hemselven niet onbe-

tuyght gelaten en heeft
,
goet doende van den

Hemel , ons regen ende vruchtbare tijden ge-

vende, vervullende onse herten met spijse

ende vrolickheyt. Al hoewel dan Godt de Heer

sonder ghetuygenis niet en is, terwijl hij door

veel en verscheydene goetdadigheydt de men-

schen tot syn kennis soetelick aenlockt: soo

en latense nochtans daerom niet af haer eygen

wegen , dat is , hare doodelicke dwalingen 3)

te volgen.

1 5. En al is 't dat onse natuyrlicke kracht

onghenoegsaem is , so 4) dat wy tot de suy-

ver' en klare kennis niet en konnen opklim-

men : dewijl nochtans dit onverstant een zon-

dig ghebreck is 3) , soo is ons toch 6) alle uyt-

vlucht afghesneden. Want wy en konnen onse

onwetenheyt also niet voorwenden, of onse

conscientie selfs overtuygt ons altijd van onse

slofligheyt en ondanckbaerheyt. "t Is gewisse-

lick een onschuldigingh die niet om 't lijf en

heeft , dat de mensch voorwendt dat hy geen

ooren en heeft gehadt om de waerheydt te

hooren, tot verkondingh van dewelcke de

stomme creaturen hare heldere en klinckende

stemmen oock boven de maet verheffen :
dal

hy de schuldt op sijn ooghen leydt en ver-

klaert niet te konnen sien , 't geen de schep-

sels sonder ooghen aenwijsen : dat hy de

swackheydt sijns verstandts tot verschooningh

voort brcnght , daer alle de gheschapene din-

gen leer-meesters zijn. So werden wy dan met

recht uytgesloten van alle verontschuldigingh ,

om dat wy ongestadigh herwaerts en gints-

waerts afwijcken en dwalen , daer alle dinghen

ons wijsen den rechten wegh. Maer al hoewel

het der menschen ghebreckelickheydt moet

toegheschreven worden, datse het zaedt en

beginsel der kennisse Godts , 't welck door de

wonderlicke konst der naturen in hare ver-

standen inghestroyt is, terstont verderven dat

het tot geen goede en oprechte vrucht op en

wast: soo is 't nochtans seer waerachtigh dat

wy door dit bloot en eenvoudigh ghetuygenis

het welck de creaturen tot Godes lof seer

heerlick uytspreken
,
geensins genoeghsaem en

werden onderwesen. Want so haest als wy
een kleyne smaeck der Godtheydt uyt de be-

merckingh der werelt bekomen hebben : soo

is 't dat wy terstont den waren Godt voorby

gaende , in sijn stede de droomen en spoock-

sels onser hersenen op 't toneel brenghen

:

1) []. 2) nnt. R) (in). • 4) beswijclit anlcka..

5) 't gebreck des onverstanta in ons ia. 6) [],

Aetor. 14. 16.

Eveuwel

worden wy met

recht verateec-

ken vau alle

verontsehul-

dingh, om dat

wy 't ghebreck

der ouweteut-

heydt en plom-

pigheyt binnen

in ons hebben-

de, hier en daer

dwalende gaen,

daer 't gebouw

en de regeering

der werelt ons

Jeu reehten

wegh aenwij-

sen.
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Mucr Godt

liceft door ecu

bcttT hiilpmid-

ilel , te we-

ten, door siju

stcmm', die iu

delI.Srhrifteii

klinckt, sijn

Uytvcrkorcne

!<hetrocken tot

de keniiisse

sijus Naems.

(1>. 14)

en den lof der gherechtiglieyt , wljsheyt
,

goetheyt en macht van Godt , den rechten

oorsprongh van dien, afwijsen, en op een

niaccksel van onse eigen versinninghe overbren-

ghen 1). Envoorts verdiiysteren en verkeeren

wy sijne daghehcksche wercken door quade

weerderingh en achtingh also , dat wy aen

die wercken hare heerlickheydt , en aen den

werck-meester der selver sijnen behooHicken

lof benemen en onttrecken 2).

Het VI. Capittel.

Op dat yeraant tot Godt den Schepper kome

,

SCO moet hy door de Schriftiiyr geleydt en

gheleert worden.

Dien volgens al hoewel d' ondanckbaer-

hcyt der menschen ten vollen van alle

vrijspraeck 3) en verschooningh berooft wordt

door die klaerlieyt die in Hemel en op Aerd'

aller menschen ooghen treft 4) en bestraelt

:

ghehjck Godt, op dat hy heel 5) het mensehe-

licke gheslacht van dese schuit sou ovcrtuy-

glien G) , aen eenen yegelick(>n sonder uit-

sonderingh 7) sijne Godtheydt voorstelt als 8)

m de scliepselen afgebeeldt en ontworpen : soo

moeter nochtans een ander en beter hulp-

middel by komen , 't welck ons ter degen

leydt en stiert tot den Schepper der werelt.

Daerom heeft de Heere niet te vergeefs daer

by gevoegt 't licht sijns Woorts , op dat hy

ter saligheydt moehte bekent worden. En met

dit privilegie
|
en voor-recht heeft hy geweer-

dight te beschencken die gene die hij naerder

en gemeensaemlieker tot hem versameien wilde.

Want dewijl hy sagh dat de ghemoederen

aller menschen door een onseker' en onge-

stadige drift wierden omgedreven : na dat hij

de Joden hem tot een bysonder voick ver-

koren hadde, soo heeft hy deselve met traliën

en heyninghen bevanghen en omset , op dalse

ghelijck als andere niet en souden verydelen

en vergaen. En niet sonder oorsaeck houd

hy ons door dit selve middel in sijne suyvere

kennis : dewijl andersins terstont henen drijven

en wech vloeyen souden oock die ghene die

boven andere schijnen vast te staen. Te

weten
,

gelijck oude lieden . of die druvpend
'

ndien ghv haer

wel

en duyster' ooghen hebben

voorlegt een seer schoon boeck . a l h

sv sien dat aldaer vetwes geschreven staet .

soo en sullense nochtans nauwlicks twee woqj-

den kennen aen een brenghen : maer door het

tusschenkomen van brillen geholpen ziinde .

sullense de letters 9) onderscheydenllick begin -

1) hier OU daer aen desen ol'aen dien oversetten. 2) ontkecren.

3) beschermingh. 4) slaet. 5) [] 6) in deselve schuit

eoude inwickelen. 7) nytnemingh. b) []. 9) [].

nen te lesen : alsoo versamelt oock

dekennisse(jodtsc

Schriftuvr

__ _ andêrsinsm onse 7.iele"ü 011-

geschickt en verwert leydt, en door 't verdrijven

der duvsternis vertoont sy ons den waren (!o(lt

klaerlick. Dit is dan een sonderlinge gave

.

Ende dat van

de 9elie|>i)inghe

iIlm' wpi'clt aen.

wanneer de Heere tot onderwijs van sijn Kerck

niet alleen stomme Leer-meesters , maer oock

sijnen Heyligen mondt open doet : en niet

alleen laet uylroepen datmen eenighen Godt

dienen moet , maer te ghelijck betuyght dat

hy di(! Godt is die men moet eeren : en niet

alleen sijn Uylverkorene leert slechts op Godt

te sien , maer hem-selven oock voor haer'

oogen aenbiedt op den weicken sy sien moe-

ten. Dees' ordeningh heeft hy van het begin

af gebruyckt omtrent sijn Kerck , dat hy be-

nevens die gemeene bewijsen sijner Godtheydt

oock sijn Woordt daer toe gedaen heeft

:

't welck een rechter en sekerder merck-tee-

cken is om hem t' onderkennen. En daer en

is niet aen te twijilelen of Adam, Noë

,

Abraham en d' andere Vaders sijn door dit

hulp-middel door-gedronghen tot de ghemeen-

same kennisse Godts , door dewelcke sy van

d' ongeloovige 1) eenighermaten wierden af-

gesondert en onderscheyden. lek en spreeck

als noch niet van de Leere die den geloove

eygens toekomt , waer door sy tot de hope

des eeuwighen levens verlicht zijn geweest.

Want op datse van den dool doorgaen souden

tot het leven , soo en hebben sy niet alleen

Godt moeten kennen als Schepper aller din-

ghen , maer oock als eenen Verlosser : gehjck

alsse oock in der daedt dat beyde verkregen

hebben uyt het woort. Want in ordeningh is

voor-ghegaen die soorte der kennis door de-

welcke het haer 2) gegeven wiert te weten , wie

die Godt zy van den weicken de werelt ghc-

schapen is en geregeert wort. Daer na is daer

by gedaen een andere soort die meer inwen-

digh is , dewelcke alleen de doodc zielen

levendigh maeckt, en waer door Godt bekent

wordt niet alleen als 3) de Schepper der werelt

en d' eenigh' Autheur en Rechter aller dinghen

te zijn , maer oock te zijn de Verlosser in

den persoon des Middelaers. Wijders nadien

wy noch niet en zijn gekomen tot den val

der werelt en tot de verderlVenis der nature

,

soo laet ick oock af te handelen van het

remedie dal daer legen dient. So sullen dan

de Lezers ghedencken dat ick noch niet en ^™ "fj''''

handele van dat verbondt, waer door Godl
J™,^ei'[ „.on'

hem-selven de kinderen Abrahams verkoren

en aengenomen heeft , noch oock van dat deel

der Leere waer door de geloovige allijdt al-

gesondert zijn geweest van d' onhcylige Hey-

denen, om dat het in Christo sijn fondament

1) (na). 2) [J 3) [J.

Met een ge-

voeglilieke or-

drc der Ijeere

in 't 2. Boeok

van 't fi. ra|,

lot het eviuh
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Eerst Ooor

Gotldelicke

aenspralceü

,

doorgesichteu,

en door den

dienst der

Patriarchen.

Oaer na, door

de verkondinge

derVVetendoor

de Predicatien

der Propheten.

Ziet het

2. Boeck, capp.

7. en 8.

en gront heeft: maer ick wijse nu ailecnlick

aen-'hoe datnien uyl de Schrif'ture moet loe-

ren»;' dat Godt die de Schepper der werelt is

door sekere niereken en teeckenen van den

gheheelen hoop der valsche goden onderschey-

den wordt, 't Vervolgh selfs sal ons daer na

bequamehck tot de verlossing afleyden. En al

hoewel wy uyt het Nieuwe Testament veel

glietuvgenissen, en oock andere uyt de Wet
en Propheten , alwaer van Christo uytdrucke-

lick wort genieldet , sullen by brengen: so

sullen nochtans die alle te gelijck tot dit eynde

dienen , te weten , dat Godt de werck-meester

der werelt ons in de Schriftuyr geopenbaert

wort , en dat ons daer in wordt verklaert

wat men van hem behoort te gevoelen, op

dat wy door omwegen niet en souden soecken

eenen onsekeren Godt.

2. 't Zy dat Godt door Goddelicke aen-

sprakcn en gesichten den Vaderen is bekent

geworden , 't zy dat hy door de hulp en dienst

der menschen haer in gegeven heeft 't geen

sy daer na van handt tot handt hare na-

komelmghen souden overgeven : so is noch-

tans buyten twijfel dats' in hare herten hebben

in-gheschreven gehadt een vaste sekerheyt

der Leere, soo datse voor vast hielden en

verstonden dat dat geen , 't weick sy gheleert

hadden , van Godt was voorts ghekonien.

Want Godt heeft altijdt ghemaeckt dat sijn

Woordt is aengenomen geworden met een

ongetwijllelt gheloof , 't weIck aller opinien en

gissingh te boven gingh. En op dat de waer-

heydt der Leere met eenen geduyrigen voort-

gangh door alle eeuwen en tijden in de we-
reldt overich soude blijven , soo heeft hy

ghewilt dat deselve Godtlicke woorden en

leeringen die hy den Vaders toevertrouwt

hadde
,

gelijck als in openbare en gemeene
tafelen verzegelt zijn souden. Om deser oor-

saken wille , is de Wet gegeven en afgeroe-

pen , tot dewelcke de Propheten als Uytleggers

der selver bygevoeght zijn. Want al hoewel

de Wet menigerley ghebruyck gehadt heeft

,

gelijck te sijner plaets beter gesien sal wer-

den : En Moses en alle de Propheten voor-

nemelick voor hadden den volcke te leeren

de wijse der versoeningh tusschen Godt en

de menschen : (Daerom oock Paulus Christum

noemt het eynde der Wet) so herhael 1) ick

nochtans wederom, dat de Schriftuyr, be-

halven de Leere die eygentlick het geloof en

de bekeeringh raeckt , en Christum den Mid-

delaer voorstelt , den eeniglicn en waren Godt
voor soo veel hy de werelt heeft gheschapen

en noch regeert , met sekere mereken en

teeckenen verciert , op dat hy met den val-

1) verhael.

schen hoop der Goden niet en soude ver-

menglit worden. En derhalven al hoewel de

mensch met ernst sijn ooghen behoort op te

heffen en in te spannen tot de bemenkingh
van Godes wercken , dewijl hy in dese seer

blinckende schouwplaets gestelt is, op dat hy
deselve soude aenschouwen : Soo moet hy
nochtans sijn ooren openen tot het Woordt

,

om daer door meerderen voortgangh te doen.

En daerom en is 't niet wonder , dat die geen

die in duysternisse geboren zijn , meer en

meer m haer onverstant verharden : want
daer zijn seer weynige dewelcke haer selven

bmnen de behoorhcke palen houden , en leer-

samelick den woorde overgheven , maer sy

zijn veel meer vrolick in haer ydelheyt. Dit

moet dan aldus genomen en verstaen werden,

te weten , dat wy beginnen moeten van de

Hemelsche Leere , op dat ons de waerachtige

Religie beschijne , en dat niemant selfs de

min
I

ste smae(-k van de oprechte en ghesonde

Leere kan begrijpen , dan die een Discipel

en leer-kin t is van de S('hriftuer. Uyt de

welcke oock voort komt het begin des rech-

ten verstandts , als wy met eerbiedingh om-

helsen 't geen Godt aldaer van hem-selven

heeft willen ghetuygen. . Want uyt de ghe-

hoorsaemheydt tot Godts Woort en wordt niet

alleen het volmaeckte of allesins volkomen
geloove, maer oock alle oprechte kennissc

Godts gheboren. En de Heere heeft ghewis-

selick door een sonderlinghe voorsienigheyt

den menschen van allen tijden in desen decle

versorght en voorsien.

3. Want indien wy willen overleggen hoe

slibberig 1) 't verstant des menschen sy om
te vervallen tot vergetingh Godts , hoe groot

des selven genegentheydt zij tot allerley dwa-
lingh , hoe groot sijne begheerte zy om
heen eti weer nieuwe en valsche Religiën te

verdichten : soo sullen wij konnen bemerc-

ken , hoe gantsch noodigh soodanigen verze-

gelingh en beschrijvingh der Hemelscher Leere

gheweest is , op datse niet en soude of door

vergetentheydt verloren gaen , of door dwa-
lingh verydelen , ofte oock door der menschen
vermetentheydt verdorven worden. Ghemerckt
het dan openbaer is, dat Godt de Heere bij 2)

allen den ghenen die hy oyt met vrucht heeft

willen onderwijsen , het hulp-middel sijns

Woordts ghebruyckt heeft , om dat hy voor-

sagh dat sijn beeldt , 'tweick in de seer schoone

gedaente der werelt in gedruckt is , niet veel

krachts en hadde: soo is het oorbaerlick en

dienstigh desen rechten wegh in te gaen , in-

dien wy met ernst tot de oprechte aenschou-

winghe Godts geestdrift 3) en lust hebben.

1) (daer). 2) aen. 3) drift.

Om welrker

oorsaltcn wille

de Leere van

Godt by ghe-

schrift ghestelt

(p. 15.)

Bewijs, ghe-

nonien, eerste-

lijck : Van de

verkeerlheydt

onser natuyre,

die soodauigh

is, dat die gene

die Godt ten

rechten wil ken-

nen,sichkeeren

moet tot sijn

Woordt.



I. 6. 4. VAN DE KENNISSE GODES DES SCHEPPERS. 21

Teil tncedcu,

Dacr van dat

David Godt

difkvvils in-

voert, als een

hcerschercn re-

geerder, Vsalin

«3. «6.97.98.

en diergelijcke.

Ten dcrdeu.

Van sumuiigc

klare geluyge-

uissengcnomeu

U)'t de Psalmen

1'J. 29 en 93.

Psalm 19.

Ick segge datmen tol het Woort moet komen ,

waer in ons Godl rechl en na liet leven van

sijne wcrcken wordt beschreven , dewijl Godts

werckcn seli's moeien glieschat en ghewaer-

deerl 1) worden niet door de verkeerllie3'dl

van ons oordeel , niaer door den regtiel der

eeuwiglier waerheydt. Indien wy van dat

Woort afwijckcn , gelijck ick een weynigh te

voren gheseydt hebbe, hoe groeten snelhcydt

wy dan 2) oock souden nioghen ghebruycken
,

soo en sullen wy nochtans nimmermeer tot

het voorgestelde perck en eynde geraken

,

overmits wij buyten den rechten wegh loopen

en rennen sullen. Want wy moeten by ons

selven aldus dencken , te weten ; Dal het licht

van Godes aenschijn, tot het welcke (gelijck

d' Apostel seyt) niemandt en kan toe gaen

,

voor ons is als een doolhof sonder uytkomst:

't en zy dat wy door de lyn en dracl des

Woordts daer in geleydl en ghesliert worden :

soo dat het beter zy op 3) desen wegh te hinc-

ken , dan buylen deselve seer snel en rasch

te loopen. Daeroni is 't dat David dickwils

leerende , dat de superstitien uyt de werelt

behooren geweert te worden , op dat de reyne

Religie wasse en toeneme ; beluyght dal Godt

regeert , verstaende door het woort regeeren

niet de macht daer mede hy begaeit is, en

die hy in de gantsche bestieringh van de

natuyr oefl'ent en in 't werck stelt: maer de

Leere , door dewelcke hy de weltighe heer-

schappye heni-selven eygen maeckt , om dat

de dwalingen nimmermeer uyt de herten der

menschen en konnen uyt gheruckt worden

,

voor en al eer de waerachtighc kennisse

Godls daer in geplant is.

4. Daerom is 't dat deselve Propheet , als

hy verhaelt hadde, dat de eere Godts door 4) de

Hemelen wordt 5) vertelt , dat het werck sijner

handen door 0) het uylspansel wordt 7) ver-

kondight , en dat sijno Majesteyt door 8) de or-

dentlicke opeenvolghinghe 5)) der dagen en

nachten ghcroemt wordt, dacr na ncderkomt

op de vermeldinghe 10) des Woorls: De Wet
des Heeren , seght hy, is volniaeckl, bekee-

rende de ziele: de getuyghnis des Heeren

is ghewis, den slechten wijsheydl gevende:

de beveclen des Heeren zijn recht , verblij-

dende het herte : het gebodt des Heeren is suy-

ver, verlichtende de oogen. Wanl al is 't dat

hy oock andere nuttigheden der Wet voor-

stelt ; soo geeft hy nochtans in 't gros te

kennen; dewijl Godt alle volckeren te ver-

geefs tot hem noodigt , door 't aenscliouwen

des Hemels en der Aerden , dat dese Wel
des Heeren is de eyghen School der kinderen

1) ghepriseert. 2) []• -i) i"- •*) van. 5) []. 6) van.

7) []. 8) van. 9) vervulginge lUj uederdaelt tut de uieldinge.

Godls. Hier toe dient oock den 2|9 Psalm , Psalm 29.

alvvaer de Propheet
,

ghcpredickt heiibende

van de schrickelicke stemme des Heeren

,

dewelcke door donders , winden ,
slagh- regens

,

draey-winden en onweders d' Aerde beroert

,

de berghen doel beven , de Ced'ren verbrecckl

:

len laelslen aen 't eynde daer by voegt , dal

sijn lof gesongen wort in 't heyligdom , over-

mits de ongeloovige doof zijn lot alle de slem-

men Godts , die in de lucht klincken en ge-

luyt slaen. Gelijck hy oock cenen anderen

Psalm, waer in hy beschreven hadde de schric-

kelicke vloeden der zee, aldus besluyt: Uwe Psalm 93. 0.

getuygenissen zijn seer gelrouwe, de hcylig-

heyt is uwen huyse cierlijck, Heere, tol lange

dagen. Hier uyl onlstaet oock dat, het weick Teu vierden.

Christus seyde tot do Samaritaensche vrouwe
, 8.,''r"uckChristi'^

Ie weten : Dat haer volck en al de andere loan. 4. 22.

volckeren aenbidden datse niet en weten : en

dat alleen de Joden den waren Godt dienden.

Want dewijl het verstant des menschen van

wegen sijne swackheyt op geenderley wijse

Godt bereycken kan , 't en zy dat het door

sijn lieyligh Woort geholpen en op ghelieven

werde , soo moeten nootsakelick te dier lijt

alle volckeren, de Joden uylgesondert, in

ydelheyt en dwaling gesloocken 'I ) en ge-

wandelt hebben , dewijlse Godl sochten son-

der sijn Woordt.

Bei VII. Capiitel.

Door wat ghetiiygenis de Scliriftuyr moet wer-

den bevestight, op dat haer autlioriteyt Vast

en seker zy , te weten , door het getuygeiiisse

des Heyligen Geestes : en dat het een ongod-

delick gedichtsel is , dat hare geloof-weerdig-

heydt hanglit aen het oordeel der Kercke.

Maer eer ick verder voort trede , soo en ii'.\uiiioriie)t

sal niet ondicnstiah ziin, dal ick alhier t''
''''•'' ''s''"

,. .
ö • ,

1
. Schriuujr on

eemge dmgen in brenge van de autnorileyl hangt niet aen

en gheloofweerdiglieydl der Schrifluye, waer J>; mensciien,

d- . 11 1 , ,
1

• maer aen den
oor niet alleen onse gemoederen lot eerbie-

g^^^^ g^j,j

digheydt l' haerwacrts voor bereydet : maer

oock van allen IwijH'el verlost mochten wer-

den. Voorts wanneer 'l klaer en blijckelif'k is

dat dal geen 't welcke ons voor gestell wordt

,

Godls woort is , daer en is voorwaer alsdan

niemandl soo verlwijirell en vermeten ('t en

zy dal hy mogelick van 't ghemeen besef 2)

en oock van de menschelickheydl selfs be-

rooft zy) dewelcke Gode als hy spreeckl

,

sijne geloofweerdighcyl soude derven ontne-

men. Maer aengesien datter niet alle daglie

Goddelick antwoorden uyt den Hemel en wor-

den ghegeven , en er niets dan de Schriftuyren

1) gesteeckeu. i) glievuelcu
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a>. iii.)

a' Eerste te-

geii-werjiingh,

Jat de ScUrif-

tuyr haugt aen

het besluyt eu

ooi'Jeel der

Kcrcke.

Autwuurt.

1. ])esc dwa-

ling stelt Godts

waerheyJt on-

der'tgoetdiino-

kea der mea-
schen.

2. Sy doet

den Heyligheu

Gheest onghe-

lijck.

3. Sy voert

tyranuy ia de

Kerck.

4. Sy verme-

nighvaldight

de dwalingen.

5. Sy maeckt

de coQScieutien

ongerust.

6. Sy onder-

werpt ous ghe-

!oo?e des godt-

loosen bespot-

ngeu.

tl

sijn 1), dewelcke door Godls believen tot

een eeuwige ghedachtenis en behoudt sijner

waerheydt sijn bestemt en gehejdiglit : so en

heeft de Schriftuyr door geen ander recht

volkomen authoriteyt en aensien bij den ghe-

loovigen, dan wanneerse voor vast houden,

dat deselve voort ghekomen is uyt den He-

mel , even-eens als of de levendighe woorden

Godts selfs in haer kloncken en ghehoort
|
wier-

den. Een saeck voorwaer die ten hooghsten

weerdigh is, datse wijtloopiger verhandelt en

neerstelicker overwoghen werde. Maer de Le-

sers sullen 't my ten besten afnemen, indien

ick meer aensie wat het voorghenomen werck

kan lijden , dan wat de hooghwichtigheyt van

dese sake vereyscht. Een seer schadelicke

dwalinghe , heeft by velen de overhandt ge-

nomen, te weten, dat de Heylighe Schriftuyr

niet meer gewichts noch aensiens en heeft

,

dan haer door de gunst en bewillingh van

de Kerck wort toegestaen : even eens als of

de eeuwigh en onveranderlicke waerheyt Godts

op het goedtduncken der menschen ghegron-

det waer. Want dit zijn hare vragen die sy

met groote bespottingh des Heylighen Geestes

voor stellen , Ie weten : Wie soude ons ver-

sekeren dat alle dese dinghen van Godt zijn

voort gekomen? Wie soude ons bekent en

seker maken datse ghesont en ongheschent

tot op onse lijden toe, tot ons gekomen zijn?

Wie soude ons overtuyghen dat desen Boeck

der Schriftuyr met eerweerdigheydt van ons

aenghenomen , en een ander wederom uyt het

ghetal der Schriftuyrlicke Boecken uyt ghe-

monstert moet werden , indien de Kerck ons

van desen allen niet en gave eenen sekeren

en gewissen regel ? Hier uyt blijckt dan , seg-

ghense , dat het de Kercke toekomt te oor-

deelen en te verklaren beyde wat eerbiedig-

heyt men der Schriftuyre schuldig is , en wat

voor Boecken men voor Boecken der Schrif-

tuyre rekenen en houden moet. Aldus en

vraghen dese Kerckroovers en schenders van

Godts eer, die onder den deck-mantel der

Kercke schuylende een ongebondene tyranny

soecken in te voeren , daer na niet met wal

ongerijmtheden , sy haer selven en andere

verstricken , indien 2) sy slechts dit eene 3)

den eenvoudigen gemeenen volcke wijs ma-

ken mogen en doen ghelooven , te welen

,

dat de Kerck alles vermagh. Maer indien dit

also is , wal sal dan den elendighen herten

en conscientien gewerden, die een vaste ver-

sekertheydt des eeuwighen levens soeeken

,

indien alle de beloften des eeuwigen levens

die in de Schriftuyr aengeteec-kent slaen, geen

1) de Schriftuyre oock alleen voor de haudt is.

2) moghen. .3) eenige.

andere vastigheydl en hebben , dan alleen die

daer steunt op 'l oordeel en ghevoelen van 1)

menschen? Sullen sy soodanigen antwoordt

onlfanghen hebbende niet blijven twijfelen

vreesen en beven? Wederom, wat al bespol-

tingen der godtloosen sal ons geloove moeten

uytstaen; en in hoe groolen opsprake en

quaedt vermoeden sal 't gheraken by alle

menschen , so 3) wy ghelooven , dal het geen

andere weerdigheydl noch sekerhcydt en heeft

,

dan die van de gunst der menschen herge-

komen , en gelijck als afgebeden is.

2. Maer soodanige schreeuwers en swet-

sers worden treftelick wederleydt oock met

eenen woorde des Apostels. Want hy ge-

tuyght dal de Kercke staet op het fondament

der Prophelen en Apostelen. Indien nu de

Prophetische en Apostolische Leer is het fon-

dament en den grontslag daer op de Kercke

gebouwt is , so moet gewisselick dese Leere

haer vasligheyl en sekerheydt hebben voor en

eer de Kerck haer beginsel heeft. Ende sy

en hebben alhier niet schamperlick leghen te

werpen , al hoewel de Kerck van daer haren

eersten opgangh heeft , dat diennietteghen-

slaende noch twijfelachtigh blijft , wat voor

Boecken en Schriften den Propheten en Apos-

telen toege-eygent moeten werden , ten zy de

Kerck door haer oordeel den twijfel wech

neme. Want indien de Christelicke Kerck in

haer beginsel op schriften der Propheten en

op de predikinghe der Apostelen getimmerl

is gheweest, gewissslick waer die Leere ge-

vonden wordt, daer is de erkenninghe 3) en

versekeringh der selver Leere altljdt eer ghe-

weest dan de Kercke. Soo is het dan een

ganlsch ydel ghedichlsel , dat de Kerck macht

en recht heeft om de Schriftuer te oordeelen :

soo dat hare sekerheydt soude hanghen en

afkomen van het goetduncken der Kercke.

Derhalven wanneer de Kerck de Schriftuer

aenneemt en met haer advijs en stem ver-

zegelt , soo en maeckt sy de Schriftuer niet

seker, vast en gheloofwcerdigh , als ofse te

voren onseker en Iwijffelachtigh geweest waer:

maer dewijlse erkent dal de Schriftuer is de

Waerheyt en het Woort hares Godts, soo

eert sy deselve sonder eenigh uytstel gelijck

haren godlsaligen plicht vereyscht en mede

brenght. Dat'se nu vragen, Waer uyt sullen

wy wijs worden en versekert zijn, dal de

Schriftuer van Godt voorlghekomen is , is 'l

dal wy onsen toevlucht niet en nemen tot

hel besluyt en vonnis der Kercke? Dat is

even eens als of yemandt vraegde waer uyt

sullen wy leeren onderscheyden het licht van

de duyslernis , hel wit van het swart , het

1) der. 2) is 't dat. 3) goetkenuingh,

Een ander

aatwoordt, ge-

nomen uyt de

woorden des

Apostels

,

Ephes. 2. 20.

üulknoü-

piugh van eeu

in-reden der

weder-partijen.

Weder-leg-

giugh van de

tweede tegheu-

werpingh.
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soet van het bitter? Want do Schriftuer

brenglit met sicli immers alsoo een klaer ge-

voelen haerder waerheyt , als witte en swarte

dinghen ghevoel van haer verwe, mitsgaders

soet' en bittere dinghen een gevoel van hare

smaeck mede brengen,

uemerkingu 3. Ick weet wcl datse gemeenhck by-

vuii de durde brengen de spreuck van Augustinus, daer mede

w gZcht hv betuygt dat hy den EuangeHo niet en soude

uyt de Spreuck gieloovcn , so 'I) d' autoriteyt van de Kerck
Aus"»ii"i

jjg„^ (jagr tog niet en beweeghde. Maer hoe

verkeert en lasterhck dese spreuck tot ver-

slerckingh van haer gevoelen by-gebracht

wort , sulcks kan hchtelick uyt de woorden van

Ue siueuck Augustinus vemomen worden. Hij hadde te

isiasijuUuei-k ^^^^ ^^.^ ^|g Manicliecn , dewelcke begeerden

damëut -MriTf datmen hen sonder twijfelen soude ghelooven
,

<iU' ó. en wel seyden datse de waerheydt aen haer

zijde hadden, maer sulcks nochtans m der

daet niet en bewesen. En dewijlse het Euan-

gelium voort-brachten , om haren meester

Manicheum en sijn Leere gheloofweerdigh te

maken, so vraeght Augustinus haer wat sy

doen souden soo hun yemant voorcjuam die

oock den Euangelio n'iet en geloofde; met

wat soort en slagh van bewijs en overtuy-

gingh sy sulck eenen tot haer gevoelen tree-

ken souden. En daer nae seght hy: Wat

my belanght ick en soude den Euangelio niet

gelooven , &c. te kennen gevende ,
dat hij doe

hij noch ongeloovigh was , niet anders en

konde bewogen worden om het Euangelium

voor de sekere waerheydt Godts t' omhelsen

,

dan overwonnen zijnde door d' autoriteyt der

Kercke. En wat wonder is doch dit, dat

vemant die Christum noch niet en kent, op

mensclien siet? Soo en leert dan Augustinus

aldaer niet dat het gheloove der geloovigen

ghegrondt is op d' autoriteyt der Kercke:

maer hij verklaert alleenlick dat de ongeloo-

vige van de waerheyt des Euangeliums geen

sekerheyt en souden hebben om haer selven

aen Christo over te geven , indien 2) d' een-

drachtigheyt van de Kerck haer daer toe niet

en beweeghde. Ende dit wordt van hem een

weynigh te voren bevestight , als hy aldus

Int scifde
spreeckt : Wanneer ick mijn geloof prijse

,
en

Boeck cap. u. uwe' ghcloof bclacche , wat meent ghy dat

ons in sulcken gheval 3) staet te oordeelen

en te doen '? Gewisselick niet anders
,

dan

dat wy alsulcke lieden 4) verlaten, die

ons uytnoodighen en raden te bekennen din-

gen die seker gaen , en daer na ons 5) ge-

bieden te gelooven dingen die onseker zijn:

en dat wy ter andere zijden hen sullen 6) na-

volgen die ons noodigen en raden eerst te

1) waert dat. 2) wiier 't dal 3) k:i^. 4) di^

5) [] 6) LI

gelooven , 't geen wy noch niet en konnen

verstaen, op |
dat wij door het geloof stercker (P- 17)

geworden zijnde , weerdigh worden te verstaen

't geen wy gelooven : als nu niet de mensclien
,

maer Üodt selfs ons verstandt inwendigh ver-

licht en versterckf? Dit zijn voorwaer de

woorden van Augustinus : uyt dewelcke yeder

een afnemen kan, dat descn heylighen Man niet

dit gevoelen en heeft gehadt ,
alsof i) hy

ons geloof, 't welck wy in de Schriftuer stel-

len %) , soude hangen aen 't goetduncken en

believen van de Kerk: maer dat hy alleen

heeft willen te kennen geven ('t welck wy

oock voor goet aennemen) dat die geen die

door den Geest Godts noch niet verlicht en

zijn , door d' eerweerdigheydt der Kercke tot

leersaemheyt ghebracht worden, soo datseer

sich toe schicken , om 3) het gheloove Christi

te leeren uyt den Euangelio: en dat aldus

op desen voet d' autoriteyt van de Kerck zy

een inleydingh waer door wy tot het geloove

des Euangeliums voor-bereydt worden. Want

,

gelijck wy sien, hy wil dat der gelooyigen

sekerheyt op een gantsch ander fondament

sal berusten, lek en loochen' andersins niet

dat hy de Manicheen dickwils dringht met

d' over-een-stemmingh van d' algemeene Kerck,

als hy de Schriftuer, die sy verwierpen

,

wilde doen gelden. Waer toe dan oock dient

dit verwijt daer med' hy Faustus doorstrijckt

,

dal hy sich d' Euangelische waerheydt met ^^ l^^l
en onderwierp, dewelcke soo vastgeset, soo

gevestight, met soo groeten heerlickheydl be-

rucht en befaemt , en van den tijdt der Apos-

telen af door seker heel een reeks van steeds

aen elkaer opghevolgde geestelijken 4) aen-

gepresen was. Doch hy en bedoelt 5) ner-

ghens te 6) leeren dat de geloofweerdigheydt

en eerbiedingh die wy de Schriftuyr toedra-

ghen , hanght aen het vonnis en besUiyt der

menschen. Hy en doet niet meer dan dat hy

by brenght het ghevoelen van d' algemeene

Kerck waer in hy sijne wederpartijen te boven

was , en 't welck derhalven in dese saeck veel

vermocht. Isser yemant die hier van meerder

bewijs begheert, die lese 'zijn' boecksken Van

de nuttigheydt des Geloofs : daer sal hy vm-

den dat hy'geen andere verghemakkelmghe 7)

om te gelooven en prijst, dan alleen sulck eene

die ons 8) een deur opene , en tot een ge-

schikt uitghangspunl sy 9) ,
gelijck hy spreekt:

maer dat wv nooit 10) op opmien en waer-

schijnlickheden kunnen II) berusten, maer op

de vast' en sekere waerheydt steunen moeten.

1) dut. Ü) tut dragen. 3) te vrcdcu zij».

4) achtervolgiugeu. 5) siet. 6) daer henen dat hy sonde.

7) veerdigheycU. 8) die die ons 9) een bc(|uaera beginsel

zij. 10) en dat wy nochtans. U) niet.
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Besluyt, dat

de Schrift uei'

haer autoriteyt

oütfangt vau

Güdt, die dacr

in siireeckt.

HET EERSTE BOECK I. 7.

üe couscieu-

tie der godtsa-

ligeu bctuyglit

siilcks.

Sulcks moe-

ten ouek alle

gheleerde toe-

stemmen, soose

de schaemte

niet geheel iiyt-

ghctrocken en

hebben.

4. Wy moeten vast houden het gheen
ick korts voor henen geseyt hebbe , te weten

,

dat de geloofweerdighe^'dt en sekerheyt der
leere niet eer en wordt beveslight , dan wan-
neer ons sonder twijllelingh bekent is , datse

van Godt haer afkomst heeft. Daerom wort
oock het hooghst' en voornaemste bewijs tot

bevestingh van de Schriftuer al-omm' gheno-
men van de persoon Godls , uyt wiens mondt
sy voortgebracht is. De Propheten en Aposte-
len en sloffen niet of van hare scherpsinnig-

heydt, of van yet anders 't welck den sprekers

geloofweerdigheydt toebrenght , sy en staen

oock op gheen redenen : maer sy brengen
voort Godes heyligen Naem , op dat door
deselve de gheheele werelt ghedrongen worde
tot sijner gehoorsaemheyt. Nu staet te be-

mercken hoe dat het niet slechts door een
waerschijulick' opinie en meyningh

, maer door
de klare waerheyt blijckt, dat Godts Naem
ter goeder trouwen en sonder bedrogh wordt
voorgewent. Indien wy nu de conscientien

der menschen willen beraden en versorghen,

op datse door een ongestadige twijffelingh niet

gheduerigh en werden omgedreven, of niet

en wanckelen, of oock niet en dobberen 1)

in allerley seer kleyne bekommernissen en
viesevazen 21) , soo moet het blijck en bewijs
van dese sekerheydt en goddelick' autoriteyt

der Schriftuere ghehaelt en verwacht worden
van een hoogher handt dan van menschelicke

redenen, ofoordeelen, of gissingen, te weten,
van het inwendigh getuyghnis des Heylighen
Geestes. 't Is wel waer , indien men hier in

met bewijs-redenen wilde te werck gaen

,

datter vele souden konnen voortghebracht

werden , dewelcke lichtelick souden doen blij-

cken , dat , indien er 3) eenigh Godt in den
Hemel is, 4) de Wet, en de Propheten,
en het Euangelium van hem zijn voortgeko-

men. Ja al hoewel geleerd' en seer verstan-

dige mannen haer hier leghen kanten en tot

desen handel alle de zenuwen hares verstants

vertoonen en by brenghen wilden : soo sal

nochtans hen-lieden , sose niet tot een uyt-

stekend' onbeschaemtheyt verhart en zijn

,

dese bekentenis afgedronghen werden , datter

namelick in de Heylighe Schriftuer gesien en

gevonden worden duydelicke teeckenen dat

Godt in deselve spreeckt, waer uyt voorts

wort vernomen dat hare Leer hemelsch is.

En een weynigh hier naer sullen wy sien,

dat alle de boecken der heylige Schriftuer

boven all' andere schriften , hoedanigh die

oock zijn , seer verr' uytsteecken. Jae soo wy
suyver' ooghen en gaeve sinnen tot de Schrif-

tuer brengen, soo sal ons terstont Godts Ma-

1) dubben. 2) visevasen. 3) is 't datter. 4) (dat).

Ul- vierde (e-

geu - werpingh

die den ougod-

men-

jestey t ontmoeten , dewelcke alle vermetent-
heydt in ons hebbende t' onder ghebracht

,

ons dwingen sal tot sijne gehoorsaemheydt.
Maer niet te min handelen verkeerdelick die

gheen', dewelcke arbeyden om met disputee-

ren te weegh te brengen, dat der Schriftuer

hare volle geloofweerdigheydt toe gestaan
werde. Voorwaer al hoewel ick geen groote be-
quaemheydt noch wel-sprekentheydt en hebbe :

indien ick nochtans te doen hadde met d' alder-

looste verachters Godts , dewelcke willen schij-

nen konstigh en geestigh 1) te zijn om de
Schriftuer te kreucken en te krencken , ick

vertrouw' dat ick niet veel moeytens soude
behoeven aen te wenden, om hare teghen-

morrende stemmen te bedwinghen : en in dien

het de pijn en moeyte weert waer hare spot-

ternyen te weder-leggen , ick soude hare
pochinghen 2) en roeminghen , die sv in de
hoecken hier en daer mompelen, metkleenen
arbeydt doen verstuy ven. Maer alwaer 't dat

yemant het Heylige Woort Godts bevrijden

konde van alle 3) lasteringhen der menschen,
soo en sal hy nochtans niet terstondt die ver-

sekertheyt, die den godtvruchtigen belaemt,
in de herten planten. Overmits het den godl-

loosen menschen dunckt , dat de Religie alleen

staet op een opinie of meyningh, op datse delict

quansuys niet lichtveerdelick of sottelick yet- f'^heu ghemeen

wes en souden ghelooven , soo eyschen en
begeerense datmen haer met reden bewijse

,

dat Moses en de Propheten van Godes wegen
ghesproken hebben. Maer ick antwoorde dat Antwoordt.

het getuyghnisse des Heyligen Geestes uyt-

nemender is dan alle reden. "Want ghelijck

Godt alleen bequaem is om van hem-selven
te getuygen in sijn Woort : alsoo en sal oock
dat Woordt niet eer gheloove vinden in de
herten der menschen, voor dat het met het

inwendige getuyghnis des Heylighen Geestes

wort verzegelt. Soo moet dan deselve Geest
die door den mont der Propheten gesproken
heeft tot onse herten indringhen , om ons

t' overtuygen datse getrouwelick voortgebracht

hebben het gheen haer van Godt bevolen was.

En dese t' samen-voegingh des Woordts ende
des Geestes wort van Jesaia seer gevoegh-
lick

I
gestelt in dese woorden, Mijn Geest, (p- !8.)

die op u is , ende mijne woorden die ick in Jeaa. sy. 31.

uwen mondt geleyt hebbe , die en sullen van

uwen monde niet wijeken , noch van den

monde uwes zaets , noch van den monde des

zaets uwes zaets, seyt de HEERE, van

nu aen tot in eeuwigheyt toe. Het doet som-
mige waerlick 4) wee, datse, wanneer de godt-

loose sonder vreese murmureeren tegen het

Woort Godts , niet aenstonts een klaer teghen-

1) kluchtigh. 3) bravadeu. 3) de. 4) goede.
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Hut laelslü

besliiyt 't wckk
oock uootsake-

lick vulght, is.

Dat J' authori-

tcyt (Ic Schril'-

tui'e door 'tge-

tuyglietiissedes

Hcyligcn Gec-

stc» iu de her-

teu der Godt-

vvucbtigeu ver-

zegelt wurt.

Ue sekerheyt

:ia dit getuyg-

Bewijs, uyt

het seggea des

Propheten.

lesa. 4K. 10.

bewijs by de handt hebben 1). Net als of 2) de

Heylige Geest niet daeroni genoemt wierdt

een zegel en pandt om het geloove der

Godlvruchtigen te verstercken , overmits sij

altijdt , tot dat Godt 3) hare verstanden ver-

licht, door veel twijfelingen om-gedreven

worden.

o. Dit moet dan vast blijven , dat die gene,

dewelck' inwendigh van den Heylighen Geest

zijn geleert
,

grondclick in de Schrifture ge-

rust zijn , en dat de Schriftuer haer selven

bewijst en gheloofweerdigh maeckt, en niet

en behoort te staen onder de bewijsingh en

reden-kavelingh : en datse niet te min de ver-

sekerlheydt diese verdient by ons te hebben,

verkrijght door 't ghetuygenisse des Geestes.

Want al is 't datse van selfs door hare Jlaje-

steyt en voortreffelickheyt haer selven gunst

en eerbiedigheydt verwerft , nochtans beweeght

sy ons eerst als dan ernstelick als'se door den

Gheest verzegelt is in onse herten. Wanneer

\vy dan door sijn kracht verlicht zijn , soo en

gelooven wy nu niet door ons eygen of door

anderer menschen oordeel , dat de Schriftuer

van Godt haren oorsprongh heeft : maer boven

alle menschelick oordeel opstijgende , soo hou-

den svy sekerder als seker (niet anders dan

of wy daer Godes Godtheydt selfs aenschouw-

den) datse door den dienst der menschen uyt

Godes eygen mondt tot ons afghevloeyt is.

Wy en soecken glieen bewijsen noch waer-

schijnlickheden daer op ons oordeel berusten

mochte : maer wy onderwerpen ons oordeel

en verstandt der Schriftuer, als wesend' een

saeck die buyten alle beproevingh en oordeel

ghestelt is. En dat en doen wy niet alsoo

gelijck sommige somtijdts een onbekende saeck

aengrijpen . deweicke terstont , als sy die door-

sien hebben , haer mishaeght : maer om dat

wy by ons selven ter degen bewust zijn , dat

wy de on-overwinnelicke waerheydt in haer

hebben : oock niet gelijck de rampsalige men-

schen haer verstandt den superstitien ghevan-

ckelick plegen over te gheven : maer om dat

wy weten en gevoelen , dat daer in een onge-

twijfelde kracht Godts krachtigli en werckende

is , door dewehke wy, jae 4) wel wetens en

willens , maer nochtans levendigher en kracht-

iger dan de mensclielicke wil of wetenschap

kan te weegli brenghen . glietrocken en ont-

steecken worden om haer te ghchoorsamcn.

Daerom roept Godt met goei rerlil door Jesaiam,

dat de Propheten en 't ganlsdie volck sijne ghe-

tuyglien zijn , dewijl sy door voorseggingen

onderwesen zijnde , ontwijllelick geloofden dat

waerlicks en sonder bedrogh Godt ghesproken

1) by de hant niet en hebben klaer bewijs.

2) recht of. 3) hy. 4) [].

Uyt de b«-

vinding der ge-

luovigeu.

Uyt ecu au-

hadde. Soo is 't dan sulck een overtuygingh,

en versekertheydt die geen bewijs-redenen en

vereyscht: en sulcken wetenschap die met

secr goede redenen bestaet , te weten , waer in

het verstant vredelickcr en slantvastiger berust

dan in eenighe bewijsredenen : en eyndelick

soodanighen besef I ) het welcke niet dan uyt

een Hemelsche openbaringe kan geboren wor-

den, lek en spreeck niet anders dan het geen

een yeder gheloovighe bevindt by hem-selven,

doch ick bekenn' dat mijne woorden op veel

nae niet by en komen , om dit stuck behoor-

lick en ten vollen uyt te leggen. Meer en

segge ick nu niet , overmits sich elders weder-

om een plaets en gheleghentheydt sal op doen

om hier van te handelen : laet ons nu alleen-

lick ghedencken , dat dit alleen een oprecht

gheloof is 't weick de Heylighe Geest in onse

herten verzegelt. Ja een zedigh en leersaem

Leser sal met dese eenige reden verghenoeght

zijn. Jesaias belooft dat alle uwe kinderen

sullen van den HEERE geleert zijn, en de
i^"^'^^5^"^f3'

vrede uwer kinderen sal groot zijn. Daer geeft

Godt een bysonder privilegie alleen sijnen Uvt-

verkorenen die hy van 't geheele menschelicke

gheslacht onderscheydt. Want om de waer-

heydt te spreken , is niet de bereyde veerdig-

heydt om Godes stem te liooren , 't eerste

beginsel en fondament der oprechter Leere?

Maar 't is nu sulcx dat Godt begeert gehoort

te worden door Mosis mont
,

gelijck geschre-

ven is , En seglit niet in uw' hertc , Wie sal in Uent. 30 m
den afgront nederdalen? want siet het woort

is in uwen monde. Indien nu 2) Godt desen

schat der kennisse alleen 3) voor sijne kinderen

heeft willen bewaren en weglegghen 4) , so

is 't dan gheen 5) wonder noch vreemt dat

in den gemeenen man so groeten onweten-

heyt en onverslant werdt gevonden. Door den

gemeenen man verstae ick oock alle de voor-

naemste , tot datse in 't lichaem van de Kerck

zijn ingelijft. Voeglit hier noch by dat Jesaias

betuygende hoe ü) de Prophetisclie Leere , niet

alleen aen T) den vreemden , maer oock aen 7)

den Joden , die voor huys-genoten wilden ge-

rekent zijn, ongelootlick soude toeschijnen 8),

tegelijck *J) aenwijst de reden hier van , te lesa. 53. 1.

weten , om dat den arm Godts niet eenen

yegelicken geopenbaert sal worden. Soo dick-

wils dan als ons het kle^'n getal der geloo-

vigen ontrust maeckt , so laet ons daer tegen

gedencken dat geen andere de verborgent-

heden Godts begrijpen dan die gene , dien

het gegeven is.

1) ghevoelen. 2) []. 3) []. 4) voor behouden.

5) niet. 6) dat. 7)[]. 8) wesen. 9) met ecneu.
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De tweede

beliuIp-miiUle-

lea om de ghc-

loofvveerdii!;-

heyt der lieyli-

ger SchrU'tiiru

te bevestighca

in 't gcineyn.

1. De wel-

gheschiekle or-

dening der liey-

liger Leere.

2 l)e weer-

digheyt der sel-

(p. 19.)

4. Hare eeu-

üiidiglieyt.

Het VIII. Capitfel.

Datter gheiioeglisaem sterck bewijs is , soo veel

't meiisclielicli verstaiit lijden kan, om de seker-

lieyt en geloofweerdiglieyt der Schrifture te

bevestigen.

Waer dese versekerthe3'dt die hoogher

en slercker is dan alle menschelick

oordeel , door den He3'ligen Geest in 't hert

niet gewrocht en is, daer sal d' autoriteyt

der Schriftuyr te vergeefs, of door bewijs-

redenen versterckt, of door d' over-een-stem-

mingh der Kercke bevestight , of door andere

hulp-middelen vast ghemacckt worden : de-

wijlse altijt twijfelachtigh blijft so langh als

desen gront niet geleyt en is. Ghelijck daer

en tegen, wanneer wy dese Schriftuyr 1),

die %) buyten het ghewone kader der din-

ghen valt 3) , eenmael Godtvreesentlick en

nae hare weerd' qmhelst hebben , die dingen

,

dewelcke niet seer veel en vermochten, als-

dan sullen zijn bequame behulpsels om de

versekertheydt der selver in onse herten te

druckon ep in te planten. Want het en is

niet om seggen hoe groeten versterckingh

daer uyt tot ons komt , als wy met een in-

ghespanncn neerstigheyt overwegen , wat eene

wei-geordineerde en geschickte bedeeling der

Godtlicker wijsheyt in de Schrifture gesien

wort , hoe Hemelsch en van aerdtsche geur

t' eenemael afgescheyden haer Leere zy , hoe

schoon alle hare deelen onder malkanderen

over een dragen , en soodanige saken meer
die dienstigh zijn om der Schriftuyre 4) maje-

steyt en heerlickheyt toe te brengen. En als-

dan werden onse herten noch grondigher

versterckt , als wy gaen bedencken dat
|
wy

meer door de hooghwichtigheydt en weerdig-

heydt der saken , dan door de bevalligheydt

der woorden ghetrocken worden tot harer

verwonderingh. Want dit en is oock niet son-

der d'uytnemende voorsienigheyt Godts ge-

schiet, dat de hooge verborgentheden des

Hemelschen Koninckrijckx ten meesten-deel

onder eene verachtelicke nederigheydt der

woorden gheleert wierden : op dat , indien

deselve door een heerlicker uytspraeck op

gepronckt waren, de godlloose niet spottelick

en souden segghen, dat de kracht der wel-

spreeckentheydt daer in alleen' hcerschte 5)

en te sien was. Maer na dien nu haer on-

cierlick en by nae ongeschickte eenvoudig-

heyt 6) een meerder eerbiedigheydt t'haer-

waerts verweckt dan eenighe wel-sprekent-

heydt der Schryvers 7) soude konnen doen

,

1) haer. 2) (bcwea en). 3) 't ghemeene lot is. 4) den

schriften. 5) regueerde. 6) slechtigheyt. 7) Orateuren.

soo en hebben wy daer uyt niet anders t'oor-

deelen dan dat de heylige schriften sulck een

krachtigh gewelt der waerheyt by sich heb-

ben , datse gheen konstelicke woorden en

hebben van doen. Soo en beweert dan d' ^- '^"'' - *

Apostel niet sonder reden dat het geloove

der Corinthiers gesticht was door de kracht

Godts en niet door menschelicke wijshevt

,

overmidts sijn predicken onder hen aengenaem
was geweest , niet door aenprijselicke woorden
der menschelicker wijsheyt , maer door betoo-

ninghe des Gheestes en der kracht. Want de

waerheyt wort als dan van alle twijfelachtig-

heyt bevrijdt , wanneerse sonder steunsel van

vreemde hulp en alleen sich selfs ghenoeg-

saem is om haer selven staende te houden.

En dat dese kracht de Schriftuyr als eyghen ^.- ""'^
'^'''Ji''-

goet alleen toekomt, dat blljckt hier uyt, te
'"'' "''^""S-

weten , datier onder alle menschelicke schrif-

ten , hoe konslelick die oock verciert en be-

arbeydt zijn
,
gantsch gheen en is 't welk ons

in suicker voegen machtig is te bewegen.

Leest Demosthenes of Cicero : leest Plato,

Aristoleles of eenigen anderen van die

soort 'I ) : sy sullen , ick beken 't , u won-
derbaerlick aenlocken , vermaken , bewegen

,

wech sleepen: maer soo ghy van die over-

gaet 2) tot het lesen der heyliger Schrif-

tuyre, sy sal u 't zy ghy wilt of niet soo

levendigh raken, alsoo u hert doordringen,

en alsoo u in 't mergh sitten, dat, in ver-

ghelijckingh van de kracht deses gevoelens

,

de kracht deser redenaers en wijsgeeren 3)

bij nae sal verdwijnen 4), sulcx dat het licht

is te bemercken , dat de Heyiighe Schriften

yet Goddelicks van haer uyt geven , als de-

welck alle gratiën en gaven des menschelicken

vernufts so verre te boven gaen.

2. Ick bekenne wel dat sommige Proplie-

ten een schoon en nette
,
jae oock een tref-

felicke manier van spreken hebben: soo dat de Propbeti

hare wolsprekentheydt sich voor de wereldlicke ^''"' *<'";''''<•';

f, , ., ' . '
1 1 r 1 Tl baer seiajusel

bcnnbenten niet en behoelt te schamen, lin

met soodanighe exempelen heeft de Heyiighe

Gheest willen betoonen dat hem gheen wel-

sprekentheydt en o.ntbrack , terwijl hy elders

eenen groven en slechten stijl gebruyckte.

Maer 't zy dat ghy David , Jesaia en dier-

ghelljcke leest , welckers redenen soet en

vermakelick vloeyen , 't zy Amos den

veeherder , Jeremia en Zacharia , welckers

spreucken hardt en boerachligh zijn, over al

sal sich verloonen die Majesleyt des Gheestes

daer van ick ghesproken hebbe. 't En is my
oock niet onbekendt dat de Satan

,
gelljck hy

in veel dineen Godl nabootst , om hem-selven

G. De ;Maje-

bteyt CU heer-

licklieyt, die in

geeft.

1) uyt die bende. 2) overi reedt.

3) der Haraugeurs en Philosoiiheii. 4) verswiiide
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door een valsche ghelijckenis te beter in de

herten der eenvoudigen in te wickelen, also

oock d' ongoddelicke dwalingen , wacr door

hy d' ellendige menschen bedroogh , listigh-

lick met een oncierlick' en by nae barbari-

sche spraeck gliestroyt, en dickwils oude

verslctene manieren van spreken gliebruyckt

heeft , op dat hy onder dit mom-aensicht sijn

bedriegherijen bedecken soude. Maer hoe ydel

en stinckende desen verkeerden arbeyt zy,

dat siet yeder een die maer met middelmatigh

verstandt begaeft is. En wat de Schriftuyr

belanght, al hoewel de brooldronckene men-

schen veel daer in poogen te beknibbelen

,

't is nochtans openbaer datse vervult is met

spreucken, dewelcke van menschen niet en

liebben konnen begrepen werden. Laet alle

Propheten ingesien worden : daer en sal niet

een worden ghevonden die niet verre boven

de menschelicke maet ghegaen zy : soo dat I
j

ghereeckent moeten werden selven 2) gheen

smaeck te hebben , die in hare leere geen

smaeck en vinden.

Bjsouderebe- 3_ Andere hebben dese saeck overvloe-

u7rhet'oude dehck verhandelt: en daerom sal 't voor dese

Testameut. tïjdt genocgh zijn alleen weynighe dingen daer

van aen te roeren, die tot de summa van

dit geheele stuck aldermeest dienstigh zijn.

BeneHens het geen ick aireed' aengewcsen

hebb', heeft oock d' oudtheydt der Schrif-

tuyr een groot gewicht. Want al hoewel de

Griecxsche Schrijvers veel versieren van de

wijsheid 3) der Egyptenaren , soo en isser

nochtans geen teecken van eenighe Religie te

vinden, of het is veel jonger en later dan

1. d' Outhuyt den lijdt van Moses. Moses en versiert oock

Mosis"^""'""
§<5enen nieuwen Godt :

maer hy stelt voor het

geen d' Israëliten van den eeuwighen Godt

door hare Vaders in een langh ordentlick ver-

volgh der tijden gheleert en als door hun i)

handt ontfangen hadden. Want wat doet hy

anders, dan dat hy haer te rugghe brenght

tot het verbondt dat met Abraham gemaeckt

was? Indien hy een ongehoorde saeck voort

ghebracht hadde, soo en hadde' hy geen toe-

gangh konnen hebben tot den voicke : so

moeste dan de verlossing uyl de slaverny
,

daer in sy gehouden wierden , een bekend'

en gebaende saeck zijn by hun allen , dewijl

de bloote meldingh van dien harer aller herten

terstont oprechtede. Ja 'l is oock waerschij-

nelick datse van 't getal der vier hondert

jaren onderrecht waren. Nu staet l'overleg-

ghen , indien Moses (dewelcke nochtans selfs

soo menige tijden geweest is voor all' andere

schrijvers) van so hoogen beginsel d'overleve-

ringe van sijn Leer' afbrengt, hoe secr dan

1) (die). 2) []. 3) Theologie. 4) [ ].

de Heylighe schriften in oudtheyt uytsteecken

boven all' andere.

4. 'lEn zy dan dat wy mogelick den
^^^(""''l'J;"^;^^^

Egyptenaers willen gheloof gheven , dewclck' '^",',1 ^T^nd,:

haer oudtheydt uytrecken tot scs duysent suffcrijcH der

jaren voor de scheppinghc der wereldt. Maer ^n"'!"'"-""-

dewijl haer gesnater ook selfs van alle hey-

densche schrijvers is bespot geweest, soo en

isser geen reden waerom ick die soude poo-

ghen te wederleggen. De Joodsche History-

schrijver Josephus , schrijvende teghen Ap-

pio brenght uyl d' alderoudsle schrijvers

gedenckweerdige en verhalens-weerdige gc-

luyghnissen te voorschijn , daer uyt af te

nemen is , dat de leere die in de Wet gege-

ven is naer aller Heydenen eendrachtig ge-

voelen van d' eerste tijden aen vermaert is

geweest , al hoewel die niet ghelesen noch

waerlicks bekent en was. Nu, op dat niet
,ii"f;i'' ';),"'J',^t

eenigh quaet vermoeden by de quaetwillige gruöf atusicn.

soude overig blijven , op dat oock den godt-

loosen alle oorsaeck tot spolternije soude wer-

den benomen , so komt Godt dese twee perijc-

kelen met seer goede remedien te gemoet.

Wanneer Moses verhaelt 't gheen Jacob by

na voor drie hondert jaren , door een godde-

lick aenblasen en ingheven van sljne kin-

de
I
ren en nakomelinghen uytsprecckt: hoe d). ^o.)

vereert hy doch sijn eygen ghcslacht en af-

komst? Jae hy brandt-merckt het met een

eeuwighe schande, in den persoon Levi. Si- Gnies.49.D.6.

meon, seght hij, ende Levi, hare handelin-

gen zijn werck-tuygen van gewelt. Mijne ziele

en kome niet in haren verborgenen raet
,

mijn eere en worde niet vereenight met hare

vergaderinge. Gewisselick ]\Ioses hadde dese

schantvlecke wel konnen verswijgen en onbe-

schreven laten: niet alleen om sijnen vader

Levi te sparen , maer oock om dat hy hem-

selven en sijn gheheel huysgesin niet ten deel

en soude besproeyen met deselfde oneere 1).

Hoe kan men doch quaedt vermoeden hebben

van Mose, dewelcke van selfs en ghewilligh

schrijft en betuyght dat de eerste Autheur van

dat geslacht daer uyt hy gesproten was, door de

uytsprake des Heylighen Geestes zy verfoeye-

lick en grouwelick gheweest , en soo doende sijn

oyghen eer niet en socckl, en niet en weyghert

hem-selven op den hals te laden den haet sijns

volcks , den weicken sulcx sonder twijtlel niet

wel aen en stont? Wanneer hy oock ver-

teldt die godtloose murmureeringhe van Aaron Num. n. i.

sijnen natuyrlicken broeder , en van Merjam 2)

sijn susler ,
sullen wy segghen dat hy spreeckt

uyt het ghevoelen sijns vleeschs , of dat hy

den ghebode des Heyligen Geestes ghehoor-

saemt? Boven dien dewijl hy het hooghste

1) de aelfst on-eer. 2) Maria.
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bewind en de opperste macht in handen 1)

hadde , waerom en laet hy ten minsten het

recht van 't opperste Priesterdom sijne sonen

niet , maer verwerpt deselve tot de iaetste en

verachtste plactse? lek brenghe alleen wey-
nighe stucken hy uyt vele : maer in de Wet
selfs sullen u doorgaens veel bewijsen ont-

moeten
, die Mosi volkomen ghetrouwighejdt

in 't schrijven bewijsen 2) , op dat hy sonder

aerseling erkend worde , als te sijn gheweest 3)

een Legaet Godts uyt den Hemel neder 4)

ghekomen.
Teu. 3. De 5. ]\u q]q soo vBol en soo sccr voortrel-

felicke wonderwercken die hy verhaelt, zijn

even soo veel verzegelingen en versterckin-

ghen der Wet die van hem ghegheven , en
Exud. 21. 18. fier Leere die van hem voorts gebracht is.

Want dat hy door een wolcke wech-genomen
is op den bergh : dat hy aldaer tot op den
veertighsten dagh van 't gheselschap der men-

Ksud. 34. 29. schen is afghescheyden gheweest: dat in 't

verkondighen der Wet sijn aensicht blonpk 5),

Exo,i. ly, 16. ghelijck als met stralen der Sonne : dat de
blixems allesins lichteden : de donders en kraec-

kingen door de gheheele locht ghehoordt wier-
Exud. 40. 34. den : dat oock de Trompet en Basuyn met gee-

nen menschelicken mondt 6) geblasen toch 7)
basuynde : dat de deur en ingangh des Ta-

bernakels, van weghen een wolcke die daer

tegen stondt , voor den volcke onsienlick was

:

dat sijn autoriteyt so wonderlick is verdedight

gheweest, door soo eenen schrickelicken on-
Num. 16. 32, dergangh van Korah, Dathan , Abiram , en

Nuiii. 30. 11.
*^° gantsche godtloose facty : dat de steenrotz

met sijn roede gheslaghen zijnde, terstont

eenen stroom uyt geworpen heeft : dat op

Nuiu II. ü. sijn ghebedt Man uyt den Hemel ghereghent
is; heeft hem Godt niet door alle dese won-
derwercken van den Hemel aenbevolen 8)
en aengepresen als eenen ontwijfïelicken Pro-

Weder-leg- phcct ? Indien yemandt hier teghen voorwerpt,
ginsh van eeu jgt [^k als bekent en seker daer neder sette
ouheylinlie te-

,
. . n i

geu wur))iDgii. i geen nochtans met en is buyten alle ghe-

schil , soo is hier op lichtelick t'antwoorden.

Want dewijl Moses dit alles in de vergade-

ringhe der Israëliten verhaeldt heeft , wat ge-

legentheyt isser doch voor hem geweest om
te lieghen by die gene die de geschiedenissen

met haer eygen oogen gesien hadden? Ist

wel gelooflick dat hy tol het volck soude
ghekomen zijn

, 't selve bestralfende van onge-
loovigheydt , hertneckigheyt, ondanckbaerheydt
en van andere schelm-stucken , en ondertus-

schen in haer aenschijn geroemt hebben , dat

sijn Leere bevestight was gheweest met die

1) ghebiedt eu ontsach. 2) tot wijsuu.

3) buyten verschil werde gehouden als 4) voorts.

i) blinckede 6) {op). 7) []. 8) gerecommaudeert.

mirakelen diese selfs noyt gesien en hadden ?

6. Want dit is oock aenmerckens weer-
digh

, so dickwils als hy eenige mirakelen ver-

haelt, dat hy met eenen hatelicke dinghen

daer by voeght , dewelck' het gantsche volck

tot weder-spreken konden verwecken indiense

oock de minste ghelegentheydt daer toe ge-

hadt hadden. Waer uyt dan blijckt datse

bewoghen zijn gheworden om sulcks te be-

kennen door geen ander oorsaeck, dan om
datse meer dan genoegh overtuyght waren door

haer' eygen 1) ondervindingh. Voorts dewijl

het een al te klaren saeck was, die van de

Heydenscbe Schrijvers selfs niet en konde
geloochent werden , te weten , dat Moses won- Ecu andere

der-wercken ghedaen hadde, soo heeft de vader
^"||''J"°^".

l''"

der leugenen haer een valsche beschuldingh
^'''^ '"i""8 •

in het hooft gheblasen datse die selve den

swarten konsten souden toe-schrijven. Maer Wederlegging.

door wat gissingh beschuldighen sy hem doch

van tooverije , dewijl hy soo seer afkeerigh

is van dese sonde , dat hy ghebiedt doodt te

steenighen den ghenen die alleen den toove- levit. 20. 6,

naers en waer-seggers raedt ghevraeght soude

hebben ? Gewisselick daer en is gheen bedrie-

ger die met goochelrije omgaet , of hy soeckt

de herten des gemeenen volcks te verblinden

om hem-selven eenen naem te maken. Maer Eiod. 16. 7.

wat doet Moses? Hy roept en betuyght dat

hy en sijn broeder Aaron niet met allen en

zijn , en alleen uytvoeren den last die Godt

hen opgeleydt hadde, en alsoo wischt hy
ghenoeghsaem uyt allerley slincksche 1) en

valsche beschuldigingh. Willen wy nu de saken

selve 2) overwegen, wat tooverije en be-

sweeringh heeft doch te weegh konnen bren-

geji , dat het Manna dagelicks uyt den Hemel
regenende

, genoeghsaem was om het volck te

voeden : en dat die geen die daer van meer
dan de behoorlicke maet hadde vergadert, uyt

des selven verrottingh soude leeren dat sijn

ongheloovigheydt van Godt ghestraft wiert?

Hier komt noch by dat Godt sijnen knecht

door veel ernstige versoeckingen also heeft

laten beproeft werden , dat de godtloose nu

met haer teghen-sprekinghen geen voordeel

en doen. Want hoe heeft hy doch , soo me-

nighmael als het gantsche volck hooghmoede-

lick en broodt-droncken tegen hem opstondt

,

en als nu wederom sommige door een onder-

linghe conspiratie en t' samensweeringh den

Heyligen Man Godts pooghden van kant te

helpen: hoe heeft hy , segg' ick , hare raser-

nije door goochelrije ontgaen konnen ? En de

uytkomst leeit openbaerlick dat sijn Leer' op
dese wijse en door dese middelen tot allen

lijden en eeuwen is bevestight gheworden.

Ij ervarenlheydl :i) »elts.



I. 8. 7. VAN DE KENNISSE r,ODES DES SCHEPPERS. ?9

l)f propbe-

tieii.

De hceilick-

hpyt en scepter

des Rijrks ilen

stainme Jude

toe-ge-eygent.

fiencs. 49. 10.

d). 21.)

].,Sam. 11.1.-).

l.S.im. 10.13.

Pe i'oepiniïe

der Hevileiien.

Penter. 32.

.5. T)e voor-

seggingen van

d 'andere Pro-

plieten.

d' Ondergang

van .Terusalem,

ende de weder-

komate des

volcks nyt Ba-

bylonien, door

den dienst van

Cyma.

7. Dncr benellcns dal liv in den persoon

van den Patrianli Jacob den slamnie Jude de

lieerscliappije en liel rijck toe-eyglienl, wie

isser doch die sal durven loochenen dat sulcks

van hem door eenen Prophelischen en voor-

seggenden Geest ghedaen is: voornementHck

indien wy de saeck seifs , soo alsse door d'

uytkomst waerachtigh bevonden is , met onse

gedachten willen overlegghen? Neemt het soo

dat Moses zy gheweest d'eerste Aulheur van

dese propiietie: nochtans van die tijdt af dat

hy deselve by glieschrift giiestelt heeft , soo

verloopender vier iionderdt jaren
,
geduerende

de
I

welcke geen ghewach met allen ghe-

raaeckt en wordt van de Scepter in 't geslacht

van Juda. Na dat Saul tot een Koningh ge-

huldight 1) en aengenomen was, so scheen

de Koninglicke macht gheplaetst te sijn %)

in den stamme Benjamins. Doe David van

Samuel gesalft wierdt , wat apparentie of mid-

del scheender te zijn dat de kroon op hem

over-gheset soude werden ? Wie soude konnen

hopen hebben dat uyt een vergelen 3) en

veracht huys eenes vee-herders een Koning

soude voorts komen'? En ghemerckt aldaer

seven broeders waren , wie soude doch den

jongsten dese eere toegeschickl hebben? Door

hoedanigen middel en manier is hy daer na

gekomen tot het ghehoople Koninckrijck? Wie

sal seggen dat dit salven Davids door men-

schelicke konsl , of vernuft, of voorsichtig-

heydt geregeert en bestiert is gheweest, en

niet veel meer dal het zy een vervullingh van

de hemelsche voor-seggingh ? Van gelijcken

,

ghemerckt die dinghen , deweick' hy , al hoe-

wel duysterlick, voorseydt van het opnemen

der Heydenen in 't Verbont Godes , bykans

na twee duysent jaren hare vervullingh ge-

hadl hebben , wort niet daer door openbaer

dat hy door 't Goddelick' ingheven gesproken

heeft ? lek late nu staen andere voorseggingen

dewelcke so gantsch riecken na de (ioddelicke

openbaringh , dat allen verstandigen bekent is

dal het Godt zy die de selvighe uyt spreeckt.

En om kortelick te seggen , hel liedt en ge-

sangh Mosis alleen is een luchtige spiegel in

dewelcke Godt klaerlick gesien wordt.

8. In d' andere Propheten wort sulx veel

klaerder gesien. lek sal alleen eenige weynige

exempelen uyt-kippen , want het soude te veel

arbeydts kosten die alle alhier by een te bren-

gen." Doe ten tijden van Jesaia hel Koninckrijck

Juda in rust en vrede was , en oock by den

Chaldeen eenighe hulp meende te vinden , soo

predickle Jesaia van des stadts ondergangh

en des .volcks ballinghschap. En of schoon

wy toegaven 4) , dat veel en langhe jaren van

1) gehnidt. 2) stadt te prrijpeti. 3) slecht. 4) toestonden.

te voren dinghen te voor 1 ) seggen ,
die te dier

tijdt liibelen schoenen te zijn , en len laelsten

waerachtigh bevonden wierden , nog 2) met

en zv een ghenoeghsaem klaer bewijs van 't

Goddelick ingeven : nochtans van waer sullen

wv segghen dal de voorseggingen die hy mei-

eenen doel van hare verlossingh, voorts geko-

men zijn, 'ten zy dan van Godt? Hy noemt ^'•''' *^- '•

den Koningh Cyrus, door den welcken de Chal-

deen t' onder ghebrachl en d' Israëliten in

vryhevl geslell souden werden. En van dien

tijdt af dat de Propheet dit aldus voorseyde

zijnder meer dan honderdt jaren ghepasseert

eer Cyrus geboren wiert. Want desen Cyrus

is eerst in 't honderlste jaer of daer ontrent

na de doodt des Propheten geboren. Niemant

en konde te dier tijdt gissen of raden datlcr

eenen Cyrus soud' opstaen , die met de Baby-

Ioniers oorlogh voeren , en suick een machti-

ghe Monarchie onder sijn geweldl ghebrachl

hebbende, aen 3) het ballinghschap des Israë-

litischen volcks een eynde maken soude. Dese

naeckte vertellingh sonder eenigh cieraedl der

woorden voorgestelt , bewljslse niet t' eenemael

dal die dingen die Jesaias spreeckt niet en

zijn raedtsels der menschen , maer onghelwij-

felde voorseggingen Godts? Wederom als de icr. 25. 11.12.

Propheet Jeremias een weynigh te voren eer

hel voick gevanckelick wierdt wech gevoert

voorsevde , dal de ghevanckenis met de tseven-

tigh jaren eyndigen en het voIck tol hare

vryhevdl wederkeeren soude, moeten wy niet

bekennen dat sijn tongh van den Geest Godts

is beleydl geweest? Wat een onbeschaeml-

hevt ware dit te loochenen dat door soodanige

proeven en bewijsen d' authoriteyt der Pro-

pheten niet 4) bevestight is , en dat oversiiicks

vervult zy helghene waervan sy selven roe-

men , dal het hunne woorden gheloofweerdigh

maeckt , segghende ö) , Siet , de voorgaende lesa. 42. 0.

dingen zijn gekomen : ende nieuwe dingen

verkondige ick , eer dat sy uytspruyten doe

ick u-lieden die hooren. Ick verzwijge nu dal r,. A-v.cn

Je.remia en Ezechiel , al hoewel dalse soo
^"''jj^^'^^ng^

verre van malkanderen glieseten waren ,
noch-

tans op een en de selfde lijdt propheteerende ,

in al haer segghen even eens accordeerden ,

als of de een den anderen de woorden hadde

voor-ghespelt. Wat sullen wy segghen van

Daniel ? heeft hy niet alsoo gepropheteerl van

toekomstige saken die ontrent ses honderdt
.^ .^

jaren daer na gheschieden souden, als of hy (^p''9_"'

een Historie schreef van ghepasseerd' en al-

omm' bekende dinghen ? Indien de Godtvruch-

tighe herten dese dinghen wel bedacht en

ingedroncken hebben , soo sullense ghenoegh-

Daiiiels kla-

en heerlicke

1) ]. 2 [ ]. 3) van. 4) []. 5) dat geen dner van sy selfs

roemen om hare woorden geloofn-cerdigii te maken? seggen.
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saeni gewapent zijn om den godtloosen blaf-

fers den mondt Ie snoeren. Want dit bewijs

is soo klaer dat het buylen perijckel is van

alle spotternije en teghenspraeck.
Eorste togen- g j^.]^ weel wel wat sommishe fielen hier

werping tegen , . , . • , ,

Mosen en de 60 daer m hoeckcn hier 1 j leghen morren , op
Propheten. datse in 't bevechten van Godts waerheydt

,

de scherpsinheyt haers verstants op de monster-

plaets souden voort brenghen. Want sy vra-

ghen wie dat ons versekert heeft, dat Moses
en de Propheten geschreven hebben , die din-

gen, die onder haren naem uytgaen en ge-

lesen worden. Jae sy derven oock wel vragen

of' er oyt eenigen Mosis gheweest zy. Maer
soo yemandt in twijiïel trock of' er oock oyt

eenigen Plato , of Aristoteles , of Cicero in de

werelt is gheweest , wie isser die niet en soude

segghen dat soodanighen uytsinnigheydt met
vuyst-slaghen en sweepen behoorde ghestraft

te worden ? De Wet Moses is meer door de

voorsienigheydt Godts als door de vlijt en

arbeyt der menschen wonderbaerlick bewaert

geweest. En al is 't datse door versuym en

sloffigheydt der Priesteren voor een korten

tijdt begraven heeft gheleghen , nochtans na

dat de (Jodtvruchtighe Koningh Josias deselve

ghevonden hadde, soo isse door geduerigh'

opeen2)volgingen der tijden in de handen der

menschen gheweest. Josias en heeft die oock

niet voort ghebracht als een onbekend' en

nieuwe saeck , maer als een saeck waer van

altijdt kennis geweest , en de gedachtenis noch
Dent.i7.Ks,i9 vcrsch was. Het boeck der Wet dat alder

eerst was gheschreven , wiert in den tempel

bewaert : en' een copye daer uyt was wech
geleyt onder de boecken en brieven des Ko-
ninghs. 't Was alleen met de Wet aldus toe-

gegaen , te weten, dat de Priesters opgehou-

den hadden deselve na gewoonlicke wijse te

verkondigen , en dat oock het voick van het

ghewoonlick lesen en ondersoecken geen werck
ghemaeckt en hadde. Wat sullen wy hier toe

segghen dalter by na gheen eeuw' en is voor

by gegaen in dewelcke d' authoriteyt der Wet
niet en zy bevestight en vernieuwt gheweest?
Heeft Moses niet bekent geweest van den
genen die de Psalmen Davids lasen ? Maer op
dat ick spreke van alle de Propheten te ghelijck,

het is meer dan seker dat hare schriften door

geen ander middel tot de nakomelingen en zijn

ghekomen
, dan van handt tot handt . om soo

te spreken , tot allen tijden door de Vaders over-

gelevert zijnde , dewelcke ten deele de predi-

(p- 22
) catien der

|
Propheten selfs ghehoort hadden

,

en ten deele van de toehoorders der Prophe-

ten uyt verscher gedachtenis hadden verstaen ,

dat die alsoo geleert en gesproken hadden.

1) []. 2) achter.

10. 't Geen sy oock uyt de history der

Machabeen by brengen , om de geloofweer-

digheyt der Schriftuyre te krencken , is soo-

danigh datter niet dienstigher en kan bedacht

worden tot harer versterckingh. Nochtans sul-

len wy eerst de verwe die sy daerover 1)

strijcken , al'wisschen : en daer na sullen wy
het wapen-tuygh datse tegen ons voort bren-

gen , omkeeren teghen haer. Dewijl Antiochus,

segghense, alle de Boecken der Wet heeft

doen verbranden , van waer zijn de Exem-
plaren en Copyen der Wet , die wy nu heb-

ben , voorts ghekomen ? Maer ick vrage weder-

om m wat werck-huys en winckel deselve soo

haest hebben konnen ghesmeedt worden ?

Want het is openbaer datse terstont na dat

de vervolginge ophielt voor den dagh geko-

men zijn , en van de Godtvruchtige , dewelcke

m de Leere der selver opghevoedt wesende

,

daer van ghemeensame kennisse hadden , son-

der eenighen twijlfel voor oprecht zijn aan-

genomen. En dat meer is, hoewel alle godt-

loose
,

ghelijck door een ghemeene t' samen-

sweeringh den Joden , so brootdronckelick

op 't lijf zijn ghevallen ; soo heeft nochtans

niemandt onder hen oyt soo vermeten geweest

dat hy haer soude beschuldight hebben , datse

valsche Boecken op valsche namen hadden

laten uyt gaen. Want wat sy oock souden

moghen ghevoelen van de Religie der Joden

,

sy bekennen nochtans Mosen voor den Autheur

en insteller der selver. Wat brengen dan die

blaeskaken anders te voorschijn , dan hare

meer dan beestelicke onbeschaemtheydt , als

sy segghen dat valschelick op valsche namen
uyt ghegaen zijn die boecken der Heiliger

Schriftuyre , welckers heylighe oudtheydt goedt

ghekent en toe ghestaen wordt door over-

een-stemminghe van alle Historiën? Maer op

dat ick niet te vergeefs meer arbeyts aen-

wende om so vuyie calomnien en blamen te

wederlegghen , soo laet ons veel meer hier

uyt overleggen , hoe sorghvuldigh de Heere

gheweest zy, om sijn Woordt te bewaren

,

dewijl hy 't selfste uyt de wreetheydt van dien

grouwelicken tyran , als uyt een gheweldigh

vyer boven aller menschen verwachting ver-

lost heeft : dewijl hy de Godtvreesende Prie-

sters en andere meer met suicken stantvastig-

heydt ghehardt en gewapent heeft , datse'sich

niet en hebben ontsien desen schat oock met

verlies haers levens , indien 't de noot ver-

eyschte , te koopen en aen hare nakomelin-

ghen over te laten : dewijl hy oock de seer

naeuw en strenghe naspeuringhe en onder-

soeckingh van so veel stadt-houderen en trau-

ïweecle te-

gen-werj)iugli.

Dan dcwoii-

derbaerlioke

voorsieniglic\ t

Godts in 't be-

waren van. de

lieylighe liocc-

kcnsovt'el eeu-

wen langh on-

der .soo veel

vyandcn ei\ soo

seer wreede

vervolgingen.

1) daer
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wanlen vruchteloos en onprol'ijtii^h giicniaeckt

heelt. Wie en sal liier in niet erkennen het

heerhck en wonderlick werck (iodls, dat de

heylige Boecken , dcwelcke de godtloose meen-

den t' eenemacl uvlgeroeyt te hebben , ter-

slont wederom gcHjck als iiyt vreemder handt

voor den dagh ghekomen zijn , en dat met

meerder eerweerdigheyt dan sy te voren had-

i)e GiicoxsH.L. jgpj-7 Want daer op is terstont gevolght de
uyii.ggin..'

i.
( ;rie,xsche oversettinghe , waer door 1 ) de Boe-

cken der Wet aen 2) de gantsche werelt bekent

zijn ghevvorden. En dit wonderwerck Godts

en is niet alleen daer in ghcbleecken , dat

hy de Tafelen sljns verbondts verlost heeft

van de bloediglie placcaten des Koninghs

Antiochiis, maer oock daerin dal dese Tafelen ,

onder soo veel swarigheden en verwoestingen

des Jootschen voicks, waer door het nu en

dan versleten en verdorven en terstont by na

tot den gront toe uytgheroeyt en verdelght

was, nochtans behouden en bcwaert zijn over-

gebleven. De Hebreische tael en was niet alleen

niet vermaert , maer sy was destijds selfs

bynae niet meer 3) ghekent : en gewisselick
,

't en ware dat Godt voor de Religie ghesorght

hadde , sy soude t' eenemael vergaen zijn ghe-

weest. Want hoe wijdt en seer de Joden,

na datse uyt haer ballinghschap weder ge-

komen waren , van 't oprechte gebruyck harer

Vaderlandtsche tael waren afgheweecken

,

sulcks kan blijcken uyt de Propheten van dien

tijdt : 't welck daerom aenmerckens weerdigh

is , om dat uyt dese vergelijckingh d' oudt-

heydt der Wet en der Propheten te klaerder

ghesien wordt. En door hoedanighe heeft doch

Godt de Leere der saligheydt, die in de Wet

en Propheten vervat is, ons bewaert, opdat

de Heere Christus te sijner tijdt geopenbaert

Der .To.icM moclitc wcrden ? Gewisselick door de alder-

i,eei-stiuJ,rvi.
heftiglistc vyandcn Chrisli , namelick , de Joden

,

dewelcke met recht van Augustino genoemt

worden de Boeckbewaerders van de Christe-

licke Kerck. om datse ons de Boecken heb-

ben toeghedient, waer van sy selfs gheen

ghebruyck noch nuttigheydt en hebben.

Bysondeif J\
] _ Willen wy vorders komen tot het

!r"ilotNtmv'c Nieuwe Testament, met wat stercke steunsels

ïMtament. is de waerlicydt des selven onderset? de drie

1. d'üvcr- l^uangelisten vertellen de gheschiedenisse met

"erirïe'Zn- cencn ncdcrigen en verachten stijl. Dese een-

i,'ciistcii,enhaer voudiglieyt 4) dcs stijls is velen hooveerdi
„rtmmcntcen-

] verstanden walgelick : de reden hier van
voiiiliglipyJt 111 p , 11.-, 1.1
Int sniirijvcn. is , om datse mct aendaclit met en letten op

de voornaemste hooft-slucken der Leer', uyt

. dewelcke lichtelick kan afgenomen werden dat

die Euangelisten boven 't begrijp des mensche-

licken verstandts van de Hemelsche verbor-

1) [] 2)[]. 3)lagh ilaer oork by na niet. 4; slcchtigheyt.

ghentheden reden-cavelen. Gewisselick die maer

een droppel hebben van eerbare schaemle

,

die sullen beschaemt worden wanneerse Icscn

't eerste capittel van den Euangelist Luca.

Oock 1) de predicatien Christi, waervan den

korten inhoud door de drie Euangelisten kor-

telick beschreven is, sullen lichtelick door

hunne schriften aen alle verdenking ontko-

men 2). De Euangelist Joannes donderende ^- ^cMajc

uyt de hoogte , slaet ter neder krachtiger als
[j^^lJ"

ï^„

eenigen blixem de hertneckigheyt der gener .Toannes, Pai

die door ^ijne leere niet gelrocken en worden '"* "" '''''''"'

tot gehoorsaemheydt des geloofs. Laten alhier

te voorschijn komen alle die neus-wijse be-

rispers, die dit haer hooghste vreught ree-

ckenen datse d' eerbiedigheyt tot de Schrif-

tuyr uyt haer eygen en anderer menschen

gemoederen wech ruymen. J^aet hen het Euan-

gelium van Joannes lesen ; waer sy willen of

niet, sy sullen aldaer duysent spreucken vinden

die ten minsten haer' onverstandigheyt wacker

maken : jae die een schrickelick brandlyser in

hare conscientien drucken sullen tot een breydel

en bedwangh van hun 3) gelach en sputterny.

Alsoo staet het oock met Paulus en 1'etrus,

want al hoewel hare schriften van het meeren-

deel der menschen niet en werden verstaen,

soo is 't nochtans dat de hemelsche Majesteyt

der selver schriften allen en eenen yegelicken

aen haer verbint, en gelijck als gevangen

houd. En door dit eenighe wordt hare leere

meer dan genoegh verheven boven de werelt

,

te weten, dat Mattheus te voren een Tolle-

naer en aen 't ghewin sijns tafels ghehecht

wesende , dat Petrus en loannes in hare scheep-

kens verkeerende , en sy alle te samen grove

ongeleerde menschen sijnde, niet met allen

in de scholen der menschen gheleert en had-

den, 't welck zy aen anderen
|

over-leveren

konden. En dat Paulus niet alleen uyt een

openbaren , maer oock uyt een wreeden en

bloedt-dorstighen vyandt tot een nieuw men.sch

verandert en ghemaeckt zijnde . door een hacs-

tighe en onverwachte verwisselingh betoont,

dat hy krachtens 4) een hemelsch bevel en last

nu 5) de selfste Leere voorslaet en beschermt

,

die hy te voren aengevochten hadde. Laet

die honden loochenen dat de Heylighe Geest

op d'Apostelen is neder gedaelt, of laet hen

immers de waerheyt van die geschiedenis ont-

kennen : nochtans roept en wijst de saeck

selfs datse van den Heyligen Geest geleert

zijn gheweest , dewijlse te voren onder 't ghe-

meene voick selfs kleyn gheachl wesende,

terstont soo trelïelick van de Goddelickc ver-

borghentheden hebben begonnen te spreken.

1) []. 2) oock lial-c scliriften liohteliok van alle vevachlingh

bevrijden. ••?)
[ j. 4) door. 5) gebiedt en bedwangh.

.'i. De beroe-

pingh der Apo-

(|). 23.)

4. PanhB be-

keeringh.



32 HET EERSTE BOECK T. 8. 13.

Bewijs-rede-

neu uyt de

Kerckelioke

Historv.

1. Deghe.

(liiyrighe een-

(Irachtigheydt

12. Hier hy komen noch andere seer

goede redenen , deweicke bewijsen dat het

eendrachtig over een stemmen van de Kerck
in dese saeck een groot ghewicht heeft.

Want 't en is voorwaer niet kleyn t' achten

,

uiauniigiieyut ^^^ ^0 liacst als dc Schriftuyr in 't openbaer
(Ier Kercke in was voort ghekomcn , de herten der men-

behouZTr ^"^^^^^ ^^" soo veel eeuwen volstandelick te

wacrheydt. samcn ghcstcmt en gestaen hebhen in hare

gehoorsaemheydt ; en al is 't dat de Satan
met de gantsche werelt op wonderlicke wijse

ghepooght en gearbeydt heeft deselve of t'

onderdrucken of uyt te roeyen , of gantsch
te verduysteren en uyt de ghedachtenis der

2. De on- mcnschen uyt te schrabben, datse nochtans

s^irwti- §helycl< den 'Palm tegen den last opgestegen

ver waerheydt. cn onovcrwinlick ghcblcven is. Want daer en
is in voortijden by na niet eenen Sophist , of

redenaer 1) van wacker en kloeck verstandt

gheweest die sijn kracht teghen haer niet en
heeft in ghespannen : en nochtans en heb-

bense alle te samen niet met allen uytge-

recht. De gantsche macht en sterckte der
werelt heeft sich gewapent om haer te niet

te doen : en al het poogen der selver is tot

roock verdwenen. Hoe soudense doch van allen

kanten alsoo geweldigh besprongen zijnde

,

eenighe wederstant hebben konnen doen , in-

diense alleen met menschelicke hulp waer' ge-

steunt 2) geweest? .Tae daermede wordt veel

meer bewesen datse van Godt haer oorsprongh
heeft, dewijl datse niet teghenstaende al het

eeifdrasenX
^^'"6^6" ^n woclcn der menschcn , nochtans

fiodtvruchti- cloor haer eyghen kracht de bovenhand heeft
gen, dieauder- behouden 3). 'Hier toe dient oock , dat niet
sins op so veel ii '

•
i n

wijseu ouder ^"^en een eenige stadt, met alleen een eeni-

rnaikaiidcren ghe natie te samcn ghestemt heeft om haer
aen te nemen en te omhelsen : maer datse

oock haer authoriteyt en geloofweerdigheydt

verkreghen heeft soo wijdt en breedt de
werelt gaet door een Heylighe t'samen stem-
minge 4) van verscheyden voickeren, die

andersins met malkanderen niet gemeyns en
hadden. Voerders al hoewel wy grootelicks

bewogen moeten werden door soodanighen
over-een stemmingh van soo veel verscheyden
en andersins in alle saken onderlingh ver-

deelde ghemoederen , dewijl blijckt dat die

eendracht niet dan door Goddelicke kracht
verricht is, soo verkrijght nochtans die een-
dracht, en over-een-stemmingh een nog groo-
ter 3) ghewicht , wanneer wy sien op de Godt-
saligheydt van die gene alsoo over-een kwa-
men 6) , en te gelijck van den Heere begaeft en
gestelt zijn om als lichten aen sijne Kerckglants,
klaerheydt en heerlickheydt toe te brengen.

verschilden.

4. De Godt

vnichtige belij

denissederghe

leerdei' Jlan

nen.

•). De vol-

atandigheytder

Martelaren.
1) Ornteur. 2) onderset. S) heeft boven geeweeft.

4) t' samen-spanninge. 6) groot. 6) dragen.

'1 3. Met hoe groeten gerustigheydt behoo-
ren wy dan niet oock met onsen naem er

vooruit te komen, dat wy dese 1) Leere 2)
belijden, deweicke wy bevestigt en betuyght
sien door 't bloedt van soo veel Heylighe
Mannen? Sy en hebben sich niet ontsien

voor d'eenmael aenghenomene Leere stout en
onvertsaeght en oversulcks met groote wac-
kerheydt haer leven tot in de doodt over te

geven : hoe souden wy dan dit in ons vinden

konnen, dat wy die Leere die door suick

een verzegelingh tot ons ghekomen is, niet

en souden aennemen met een vaste en onbe
weeghlicke versekerthey t ? Dit en is dan geen
kleyne bevesting der Schriftuyre datse door
't bloedt van soo veel getuygen is verze-

ghelt: voornemelick als wy overdencken datse

den doot hebben aengegaen
, om van de Leere

des geloofs getuygenis te geven, niet door
een rasende uytsinnigheyt

, gelijck de dwa-
lende gheesten somtijdts pleghen te doen

:

maer door een stereken en bestendigen en niet

te min rechtmatighen yver tot Godt. Daer
zijn noch veel andere krachtige bewijs-rede-

nen door deweicke de weerdigheyt en majes-

teyt der Schriftuer tot nut der Godtvruchtigen

niet allleen vast ghestelt, maer oock tegen de
listen 3) en bedriegherijen der lasteraren seer

heerlick beschermt, wordt. Maer die even-wel
door en van haer selven niet krachtigh ghe-
noegh en zijn om de S('hriftuyre by de men-
schen gheloofweerdigh Ie maken , soo langhe

als de Hemelsche Vader sijn Godtheydt daer
in openbarende, haer eerweerdigheyt niet en
stelt buyten alle dispuyt en twijiïelingh. Dien

volgens sal de Schriftuyre alsdan eerst tot de
salighmaeckende kennisse Godts waerlick ge-

noeghsaem zijn , wanneer hare vastigheydt en

sekerheydt door de inwendige aenradinghe des

Heylighcn Geestes ons sal bevcstight zijn. En
belangende de menschelicke ghetuygenissen

en bcwijs-redenen die tot bevestinge van de

Schriftuyre dienen, deselve sullen alsdan nut

en vorderlick zijn , wanneerse als hulp-mid-

delen onser swackh'eyt , naest het voornaemste
en opperste getuyghnis des Heyligen Geestes

volgen en ter tweeder plaetse gestelt en ghe-

bruyckt worden. Maer die allen 4) handelen son-

der schick en fatsoen, die daer willen datmen
aen nog 5) ongeloovigen sal bewijsen , dat de

Schriftuyre Godts Woord is : want dit en wort
niet verstaen noch bekent dan alleen door

't geloove. Daerom sprecckt Augustinus recht,

als hy seght , dat er eerst G) de Godtsaligheydt

en vrede des herten moet gevonden worden 7),

Besluyt, dat

alsdan eerst

sulcke getuyge-

nissen niet te

vergeefs en sul-

len zijn , als

maer de sekcr-

heyt der schrif-

tuyre sal wesen

gegrondt in de

herten dermen-

scheu door de

inwendighe

overtuyginghe

des Heylighen

Geestes.

1) oock onse namen te laten nenteeckenen, om die.

2) (t«). S) trecken. 4) [j. 5) den. 6) [ J.

7) voor henen gaen.
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Den acr clt en

de dwalinglie

der Libertineii,

devvelckc hacr

selvc geestelick

noemen , wor-

den koi'telick

beschreven.

Ten eersten,

worden sy daer

mede weder-

leydt, dat de

Apostelen en

alle ware Chri-

stenen het ghe-

schreïen woort

Godts omhelst

hebben,

(p. 24.)

Bewijs ghe-

nomen «yt de

Woorden Je-
saie, 69. 21.

so 1 ) de niensch vel verstaen sal 2) van soo

groote dingen.

Het IX. Capiftel.

Dat de dweepzieke, 3) deweicke de Schrifture

achterstellende 4), tot geest-drijvingh haren

toevlucht nemen, alle de beginselen der Gt)dt-

vruchtigheyt omverre stooten.

Voorts die de Schriftuyr verwerpen en

liaer selven 5) ick en weet niet wat

voor eenen wegli om tot Godt te komen uyt-

dencken , 6) die moeten voor soodanighe ghe-

reeckent worden , die niet soo seer door

dwalinge verstrickt , als wel door dolliglieydt

en rasernije gedreven worden. Want daer zijn

onlanghsopgestaen eenighe swerm en dwael-7)

hoofden , deweicke seer hooveerdelick het

meesterschap des Geestes voorwendende , met

alleen selfs het lesen der Schrifture verwer-

pen , maer oock bespotten de 8) eenvoudig-

heydt der gener, deweicke de doode en doo-

dende letter van de Schriftuj^re
,

gelijck sy

die noemen , als noch najagen 9) en navolgen.

Maer ick wilde van de soodanige wel weten

,

wie doch dese gheest zy, door wiens ingeving'

sy tot sulck een hooghte ghevoert worden

datse de Schriftuyr als een te simpele 10) en

en kinderlicke leer derven verachten.
|
Want

indiense antwoorden dat hy is de Geest Christi

,

soo is soodanigh haer voorgeven t'eenemael

belacchelick en ydel : want sy sullen immers
,

ghelijck ick meene, bekennen dat de Apostelen

Christi , en andere in d'eerste Kercke met

geenen anderen geest en zijn verlicht ghe-

weest. Nu en isser onder hun allen niet een

geweest deweicke van dien Gheest gheleert

heeft Godts Woordt te verachten : maer een

yeder van hun is veel meer door hem tot

meerder eerbiedigheyt tot dat selfste ontsteken

geworden : ghelijck als hqre schriften seer

duydelick mede brenghen. En ghewisselick

soo was door den mondt van Jesaia voor seydt.

Want als hy seght , Mijn Geest , die op u

is , ende mijne woorden die ick in uwen
mont geleyt hebbe , die en sullen van uwen
monde met wijcken , noch van den monde
uwes zaets . noch van den monde des zaets

uwes zaets. seyt de HEERE, van nu aen

tot in eeuwigheyt toe. Zoo en bindt hy het

Israëlitische volck niet aen de uytwendige

Leere , als ofse pas beginnende schoolkin-

deren 1
1

) waren : maer hy leert veel meer dat

dit sal wesen de ware en volle gelucksalig-

I) soude. 2) []. 3) ra?shoofden. 4) bezijden stellende,

ö) (in-beelden). 6) []. 7) wervel-. 8) (slcchtigheydt en).

9) bejagen, 101 sleohte. II) a, b, c, kinderen.'

heydt van de nieuwe Kerck onder 't Rijck

Christi , datse soo we! door 't Woort Godts

als door sijnen Geest sal werden geregeert en

ghestiert. Waer uyt wy besluyten dat die

schavuyten 1) door een schandelicke heylig-

sehennis 2) van malkanderen scheyden en

scheuren die dinghen die de Propheet door

eenen onverbreeckelicken bant te samen ge-

voegt heeft. Doet hier noch by dat Paulus

tot in den derden Hemel op-genomen zijnde,

nochtans niet af en liet in de Leere der Wet
en der Propheten te vorderen en voort te

gaen : gelijck hy [oock Timotheus, die een

sonderling uytnemende Leeraer was , ver-

maent dat hy sich ,sal houden aen het lesen.

Die eer en lof-tytel die hy de Schriftuvre

gheeft is oock weerdigh om verhaelt te wer-

den , datse , namelick profijtigh is tot leeringhe
,

tot vermaninge , tot bestrafTinghe , op dat de

dienstknechten Godts mochten volmaeckt wor-

den. Is 't niet een duyvelsche uytsinnigheydt

,

te verdichten dat het gebruvck der Schrifture .

waer door de kinderen Godts tot aen 3) het

uyterste van de loopbaen worden ghebracht,

verganckelick of tijdelick is? Ten anderen

wilde ick wel datse my oock hier op antwoordt

gaven, ofse eenen anderen gheest in haer

hebben . dan dien den welcken de Heere sijnen

Discipelen beloofde te geven ? Al hoewel datse

met een uytnemende uytsinnigheydt beseten

zijn , soo en dencke ick nochtans niet datse

door soo een rasernije ghedreven worden

,

datse van so iets 4) souden durven roemen.

jMaer doe hy sijnen Gheest haer beloofde,

van hoedamgen sprack hy doch ? Te weten

,

van sulck eenen die van hem-selven niet

spreken , maer hare herten in geven en in-

dachtigh maken soude die dingen die Christus

selve door sijn Woordt haer gheleert hadde.

Zoo en is dan het ampt en werck van dien

Gheest die ons belooft is , niet eenighe nieuwe

en onghehoorde openbaringhen te verdichten,

of een nieuwe Leere te smeden . daer door

wy van de aengenomene Leere des Euange-

liums mochten afgevoert worden : maer die

selve die ons in den Euangelio aenghepresen

wordt in onse herten te verzegelen.

2. Waer uyt wy lichtelick verstaen dat-

men in t lesen en aenhooren der Schriftuvre

met alle neerstigheyt moet besigh zijn . soo

wy eenige vrucht en nutligheydt bekomen

willen van den Geest Godts (gelijck oock

Petrus prijst de vlijt der gener die acht nemen

op de leere der Propheten . deweicke noch-

tans na den opgang van 't licht des Euange-

liums mocht schijnen af gliedacn te zijn) en

1) rabauwen 2) Kerek-roof. 3) [ ]. 4) siili-ks.

Het ander be-

wijs , uyt het

exempel en nvt

de Woorden
Pauli.

l.Timoth 4.

13.

2. Timoth.

3. Ifi.

Ten tweedcu,

dat Christi

Geest de Leere

van'tgheschre-

vca woort inde

herlc dcrGodt-

salighcn verze-

gelt.

2. Pdr. 1. 19.
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Een derden

dat de bedrie-

gerijen des Sa-

tans anders

niet dan door

linlp van 't ge-

selireven woon
en konnen ont

(leekt worden

(lat daer-en-Leghen die gheesl dewelcke de

wijsheydt van Godts Woordt voorbv gaende,

ons een andere Leer' inblaest, met recht van

leughen-tael en ydelheydt moet verdacht wesen.

Want dewijl de Satan hem-selven in een

Engel des lichts verandert , wat autoriteyt en

aensien sal de Geest by ons hebben , 't en

zy dat hy door een seer seker teecken onder-

scheyden worde? En voorwaer de Gheest is

ons klaer aenghewesen door het Woort Godts,

en oversulcks licht te vinden , 't en ware dat

die rampsalighe menschen opzettelick 1 ) soch-

ten te dwalen tot haer verderf, terwijlse een

Geest soecken die 2) meer van haer selven
Eerste tegen- aJg yan ChHsto is 3). Maer sy werpen voor

T.nlertjMi'en.

"^ ^^^ '^^t onbetamelick is, dat de Geest Godts,

den welcken alles onderworpen moet zijn

,

Antwoordt, onder de Schrifture soude staen. Even eens

of dat den H. Gheest tot on-eer strecken

konde, dat hy sich selfs alomme gelijck en

eenparigh is, dat hy met hemselven allesins

over een stemt 4) , en nerghens en wordt
verandert. Gewisselick soo hy na den regel

van 5) een mensch 6) , of van een 7) engel 8)

,

of na eenigen anderen reghel beproeft wierdt

,

dan soudemen mogen oordeelen en gevoelen

,

dat hy vernedert
,
ja dat meer is tot dienst-

baerheydt ghebracht wordt. Maer wanneer hy
met hem-selven wordt vergheleken , wanneer
hy in en op hem-selven wordt aengemerckt,

wie isser die dan sa! seggen dat hem on-

gelijck en smaet aangewreven 9) en aen-

gedaen wert? Maer hy 'wordt , sult ghy seg-

gen , alsoo doende toch aan keuringh onder-

worpen 1 0) : lek- beken 't : maer aen 1
1

) soo-

danighen keuringhe 12) door dewelcke hy sijne

Majesteyt by ons heeft willen bevestigen. Hij

alleen moet ons genoegh zijn , soo haest als

iiy hem-selven aen ons bekent maeckt. Maer
op dat onder sijnen naem niet eenighen geest

des Satans tot ons insluype , soo wil hy van

ons erkent en gekent zijn naer in sijn beeldt

't welck hy self 1 3) in de Schriftuyr van sich

selven inghedruckt 1 4) heeft. Hy is d'Autheur

en oorsprongh van de Schriftuyr : hy en kan

van dezelve niet verschillen noch afwijken 15).

Hy moet dan inder eeuwigheyt soodanigh

blijven , als hy hemselven aldaer eenmaal heeft

geopenbaert. Dat en streckt hem tot geen

on-eer : 't en zy dan dat wy mogelick het een

Hare tweede ^^^^ '^^n esrc souden 16) achten dat hy af-

tegen-werping' wïjckt en verbastacrdt van hem-selven.

^Iie"Z'rae,r ^- belangende nu datse met spotterny

des Apostels, ons nac geven dat wy op de doode letter

2.CoriDth..3.6. staen. daer in sien wv de straffe die sv dra-
Antwoordt , :

' •'

Deweleke den 1) van selfs. 2) []. 3) []. 4) draeght. B) [].
sin en 't ver- fi) mensehelick. 7) []. 8) engels. 9) geverght.

I

stant Pnnli 10) ten proeve gest-elt. Il) tot. 12) proeve. 13) []. j

opent. 14) ghedrnekt. 15) af-aerdeu. IB) eerliek.
'"

|

gen van weghen de veraclitingh diese de

Schriftuyr aen doen. Want het is ghenoegh
bekent dat Paulus aldaer disputeert tegen de

valsche Apostelen , dewelcke de Wet sonder

Christus aenprijsende , 't voick aftrocken van
de weldaet en 't voordeel des nieuwen ver-

bondts, waer door Godt belooft dat hy sijn

Wet in d'ingewanden der geloovigen ingraven

en in haer herten inschrijven soude. Soa is

dan de Wet des Heeren een doode letter,

en sy doot de gene die deselve lesen , wan-
neerse van de ghenade Christi wordt afge-

scheurt, en sonder 't hert te raken alleen

in d'ooren klinckt en gheluyt maeckt. Maer
indiense door den Gheest krachtelick in de

herten in 1) ghedruckt wordt en Christus

vertoont , soo isse een woordt des levens

,

bekeerende de zielen, ghevende den eenvou-

dighen 2) wijsheydt, &c. Ja d'Apostel noemt 2. Corinth.s.s

in de selfde plaets sijn prediking een dienst

des Geestes : ghevende daer mede te ver-

staen , dat de Heylige Geest alsoo kleeft aen

sijn waerheyt die hy in de Schriftuer heeft

uytghedruckt , dat hy alleen dan sijn kracht

voort
I

brenght en uytvoert, als het woort (p. 2.0.)

sijn behoorlick' eerbiedigheyt en aensien ont-

fanght en verkrijght. En hier riied' en strijdt Antwoort op

niet 't geen onlanghs -gesevt is. te weten, ™' '"-'^'^™.

1.1. . ir • V 1 11 "'^^i' mede be-
dat iiet woort seirs met veel sekerheyts en toont wort den

geloofs by ons heeft, ten zy dat het door onverbrekeiie-

't getuyghenis des Geestes versterckt werde.
Geest''es"e'a del

Want de Heer' heeft met eenen ondeHingen gheschreven

bandt de sekerheyt sijns woordts en Geestes '^"'"'t»-

te samen verknocht: op dat de grondigh eer-

biedigheyt tot sijn woordt in onse herten

plaets grijpen mochte , wanneer de Heylige

Geest ons verlicht en in het woordt Godts

aenschijn aanschouwen doet : en dat wv weder-

om sonder vreese van dwalingh sijnen Gheest

mochten omhelsen , wanneer wy hem in sijn

beelt , dat is in sijn Woort bekennen. Dit is

alsoo de waerheyt. Godt en heeft sijn woordt

onder de menschen niet te voorschijn gebracht,

om 't selve maer voor een korten tijdt te

vertoonen , en daer. nae door de toekomst

sijns Geestes terstont wederom wech te nemen ,

maer hy heeft dien selvigen Geest , door wiens

kracht hy het woordt hadde toegedient , ons

toegesonden om sijn werck in ons door een

krachtige bevestigingh des woordts te volbren-

gen. In deser voeghen opende Christus aan die i.ne. 24. 27.

twee 3) Discipelen haer verstandt: niet ten

eynde datse de Schriftuyr verwerpen en by

haer selven wijs zijn souden : maer op datse

de Schriften souden verstaen. Van ghelijcken i.Theas 5.

wanneer Paulus die van Thessalonica vermaent ''• -"

I) [ j. 2) kleyneu. 3) tween.
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op;

hevJt

datse den Gheest niel en souden nytblussclien,

soo en ruckt hy haer niet om hooghe tot

ydele bedenckinghen sonder woordt : maer hy

voeghter terstont by datse de Prophety niet

en moeten veracliten. Met welcke woorden

sonder twijfel gholeert wort. dat het licht

des Geeste.s wort gedempt so haest als de

De Liberti- Prophctien veracht worden. Wat sullen doch

'"^"r w*"'!'

'"'' die opgheblasen geest-drijvers hier op seggen
,

" " dewelcke dit voor d'eenige en prijselicke ver-

lichtingh houden , wanneerse sorghlooselick

Godts woort voorby gaende en vaerwelseg-

ghende 1), niet min vermelelick als licht-

veerdig aengrijpen alles wat hun in 't slapen

en droomen is voorgekomen? Gewisselick een

geheel 2) andere zedigheyt en matigheyt be-

taemt den kinderen Godts , dewelcke gelijck

alsse haer selven sonder Godes Gheest ont-

bloot vinden van alle licht der waerheyt

.

also oock wel weten, dat het woort is een

werck-tuyg en instrument waer door de Heere

den geloovigen uytdeelt de verlichtinge van

sijnen geest. Want sy en kennen geenen

anderen geest dan die in d'Apostelen geweest

is en gesproken heeft: door 'wiens goddelicke

vermaningen sy gedueriglick tot het gehoor

des woorts te rugge geroepen worden.

Het X. OapUtel.

Dat de Schriftuyr, om allerley siipprstitie te

verbeteren, den waren en eenigen Godt stelt

togen alle de goden der Ileydenen.

Maer dewijl wy gheleert hebben dat de

kennisse Godts, al hoewel die ander-

sins in 't gebouw der werelt en in alle de

.schepselen niet duysterlick en wort voorge-

stelt. nochtans met meerder ghemeensaemheydt

en klaerheyt door het Woort Godts wordt

ontwenden en open geleyt : soo sal het nu

nut en oorbaerlick zijn te overwegen of oock

de Heere hem-selven m de Schriftuyr sodanigh

ons voordraeght , als hy te voren m sijne

wercken afgemaelt ghesien is. Voorwaer een

langhe materie en groote saeck , voor eenen

die sich langh wil besigh houden om deselve

met neerstigheydt te verhandelen. Maer ick

sal my daermede genoegen , dat ick alleen

ghelijck als een register en korl-begrip daer

van voorstell, op dat de Godtvruchtige zielen

daer door onderricht zijnde . mogen weten

watse voornementlick van Godt in de Schriftu>) r

moeten ondersoecken , en oock op 3) wat wit

en ooghmerck sy in die ondersoecking micken

moeten. Ick en spreeck noch niet van dat

Weder-kee-

ringh tot het

verklaren van

de kennisse

Godts. waer in

ben-esen wordt

dat Godt hem-
selveu in de

Schriftuyr ons

alsoo voor oo-

ghen steldt, als

hy sich in sijne

wercken heeft

afgebeeld t.

paspoort schrijvende. veel. 3) na

bysonder verbondl Godts waer door hy 't

gheslacht Abrahams van andere Hevdenen

heeft onderscheyden. Want door ghenadigh'

aennemingh haer ontfangende tol sijne kinde-

ren , daerse te voren sijne vyanden waren .

soo heeft hy als doe daer mede doen blijcken

dat \\\ een Verlosser was : en wy zijn noch

in 't verhandelen van die kennisse, dewelcke

Godt alleen aensiet als Schepper, en niet op

en klimt tot den Middelaer Christus. En al

ist dat ick een weynigh hier nae sal moeten

by brengen eenige plaetsen uyt het Nieuwe
Testament (ghelijck oock daer uyt de moghent-

heydt Godes des Scheppers en sijne voorsie-

nigheydt in d'onderhoudingh van d'eerste natuer

bewesen wordt) nochtans wil icK de Lesers

vermaent hebben, wat ick nu voorghenomen

hebbe te doen , op datse de voorghestelde

palen niet te buyten en gaen. In somma 't

sa! ons tegenwoordigh genoegh zijn dat wy
weten noe Godt de Werckmeester van hemel

en aerde , de werelt die van hem geschapen

is regeert en bestiert. Sijn Vaderlicke goetheyt

en toe-geneyghde goetwilligheyt , tot weldoen

wordt al-om in de Schriftuyr verkondight en

geroemt : daer worden oock gezien exempelen

van sijne strengigheyt , dewelcke bewijsen dat

hy een rechtveerdigh wreker is van de boos-

heden
, voornementlick wanneer hy met sijne

verdraeghsaemhevdt tegen de hertneckige niet

en vordert.

2. Daer worden ons met te min in sekere

plaetsen klaerder beschrijvingen voorgestelt

,

in dewelck ons sijn natuerlick aenghesicht als

in een beeld 1) te sien ghegeven wordt.

Want als ]Moses het aenschijn Godts beschrijft,

soo schijnt hy kortelick te willen vervatten

al wat de men.schen van hem behooren te

weten. Heere, seght hy, Heere, Godt, barm-

hertigh, ende genadigh: lanckmoedigh, ende

groot van weldadigheyt en waerheyt. Die

de weldadigheyt bewaert aen veel duysenden.

die de ongerechtigheyt ende overtredinge , ende

sonde vergeeft: die [den schuldigen] geensins

onschuldigh en houdt, besoeckende de onge-

rechtigheyt der vaderen aen de kinderen

.

ende aen de kindts kinderen in het derde,

ende in het vierde [lidl], Alwaer wy moeten

bemercken dat sijn eeuvvigheyt en selfstandigh

wesen verkondight wort door dien heerlicken

naem -|"- Jehova, dat is Heere, tot twee-malen

herhaelt : en dat daer nae vertelt worden sijne

deughden , door dewelck' hy ons wordt be-

schreven , niet wie hy 2) in 3) hem-zelven

is 4). maer hoedanigh hy is tonswaert : soo

dat dese kennisse Godts meer is gelegen in

Te welen

,

eeuwigh
, goet

die daer doet

bajmhertig-

heydt, gericht,

en gherechtig-

heydt in der

wacrheydt, ge-

lijck Moses,

-Tereniias on

David ghetiiy-

gen.

Exod. :!4.. I'i.

f leliova be-

tekent in de

Hebrcischetael

eenen , die al-

leen en van

heinselvcn is.

1) tafe.-eel. 2) (zy). 3) by. 4) [ ].
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een levcndigh gevoel en beseiren, als in een

ydel' en hooge bedenckingh. Voordcrs hooren

wy dat alhier op-getelt worden de selfde

deughden, die wy seyden te schitteren 1 ) en

te schijnen in't ghehouw van Hemel en Aerde:

te weten sijn sachtmoedigheyt
,

goetheyt

,

barmhertigheyt , rcchtvecrdighevt. oordeel en
UyticL'gingh waerheyt. Want sijn kracht en mogentheydt

irhensóhlnpe?'
'^^'O'"'^'' begrepen onder den Hebreischen naem

Gojts. Elohim , dat is te segghen, Godt. Dese selvighe

ty telen geven hem oock de Propheten, wanneer
sy sijnen heyligen naem ten vollen willen ver-

klaren. En op dat het niet van nooden zy

(p. 26.) veel
I

plaetsen over hoop te halen 2), soo

Psalm. 145. sal ons teghenwoordigli eenen Psalm alleen

ghenoeghsaem zijn, in weicken de korten

inhoudt en hooft-som van alle sijne deughden
soo volkomelick wordt verhaelt , datter niet

aen en schijnt t'ontbreken. En nochtans en

wort aldaer mets beschreven of 't kan oock

m de creaturen gesien worden. Soo seer

kunnen wy oock door d'ervarentheyt leeren

en gewaar werden dat Godt soodanigh is

,

als hy hem-selven in sijn woort bekent maeckt.

By den Propheet Jeremiam , alwaer hy betuyght

voor hoedanigen Godt hy van ons wil erkent

zijn , stelt hy ons voor ooghen een beschrij-

vingh , die wel niet soo volkomen is, maer
nochtans al op een en 't selfste past en uyt

lerem. 9. 23 komt : Die sich beroemt , seght hv , die be-

roeme sich hier in , dat hy verstaet , ende

my kent, dat ick de HEERE ben, doende

weldadigheyt, recht ende gerechtigheyt op
neu korten der aerdcn. Dese drie stucken voorwaer zijn

'" ""' ons seer noodigh te weten , namelick sijn

weldadigheydt
, in dewelck alleen onser aller

sïiligheydt bestaet: sijn recht, 't welk dage-

licks uytsevoert wordt tegen de boosdaders,

en haer swaerder treffen sal in 't eeuwige

verderf: sijn gerechtigheyt. waer door de ge-

loovige bewaert en seer goedertierlick ghekoe-

stert worden. Als ghy dese drie stucken

l'samen begrepen hebt , soo hebt ghy , vol-

gens 't ghetuyghnis des Propheten, overvloe-

digh ghenoegh daer mede ghy in den Heere
mooght roemen. En evenwel en worden, dit

aldus zijnde , alhier niet over geslagen en over

't hooft gesien, of sijne waerheyt, of macht,

of heyligheydt . ofgoetheydl. Want hoe soude
doch de kennisse van sijne gerechlighevdt

,

barmhertigheydt en oordeel , die hier vereyscht

wordt , konnen bestaen , indien datse niet en
steunde op sijn' onbuyghelick' en onverander-

licke waerheydt? En hoe soudemen ghelooven

dat d' aerde door zijn oordeel en gerechtig-

heydt wprdt geregeert, 't en waer datmen
kennis hadde van sijne mogenthevt? En waer

1) lichten. 2) brenghen.

uyt komt sijn barmherligheyl anders . als uyt

sijn goetheyt? Eyndelick indien alle sijne

weghen zijn barmhertigheydt , oordeel en ghe-

rechligheydt, soo is dan oock in deselve sijn'

heyligheydt ontdeckt en openbaer. Nu de

kennisse Godts die ons inde Schriftuyr wort Hetgebruyck

voorgestelt. en dient tot geen ander eynd' en ™"p ''*'' '*°"'

ooghmerck , dan die kennis die wy in de

schepsels sien uytghedruckt: te weten, sv

roept en noodight ons voor eerst tot de vreese

Godts , en daer nae oock tol het betrouwen

op hem : op dat wij beyde door volmaeckt"

onstraiïelickheyt des levens , en ongeveynsde

gehoorsaemheyt hem souden leeren dienen

:

en daer na t' eeneniael ons rustpunct soe-

ken in 1) sijn goedtheydt.

3. Maer wy hebben voor al hier te ver-

sameien een kort begrip van d'algemeene Op dat de

Leere. Voor eerst sullen de Lesers beniercken ,

Schnftuyr ons

dat de Schriftuyr, om ons tot den waren Godt leyde, soo

Godt te geleyden , duydelick uytsluyt en ver- siuytsc duyde-

werpt alle de goden der Heydenen: want de
denderHev^de-

Religy is by na tot allen tijden al-omm' ver- nê, diedVenig-

valscht sheweest. 't Is wel waer dat de naem ^eyt Godts ee-

1 -./-Il 1 1 I 1 ,
nigsins bekent

des eenigen Gods over al bekent en vermaert hebben,

gheweest zv. Want die selvighe die den grooten

hoop der Goden dienden . soo dickwils alsse

spraken uyt het oprecht ghevoelen vande

natuer , hebben oock alleenlick den naem Godts

ghebruyckt , als ofse met den eenighen Godt

te vreden waren. En dit heeft de Martelaer

Justinus wijsselick aenghemerckt , deweicke

daerom een boeck gheschreven heeft van de

Monarchy en het Eenhoofdig Rijcke Godts

,

al waer hy uyt seer veel exempelen betoont

dat d'eenigheydt Godts in aller menschen

herten was ingegraven. Dit bewijst oock Ter-

tullianus uyt het gemeen spreken en seggen

der menschen. Maer dewijlse gelijckelick selfs

tot een toe door haer ydelheyt tot hare valsche

versinsels 2) af getrocken . of vervallen . en

alsoo in hare sinnen verydelt zijn , soo heeft

al 't geen sy natuyrlick van den eenigen Godt

gevoelden
,
gheen verder kracht dan dat het

haer niet te verontschuldigen 3) gemaeckt

heeft. Want oock selfs de wijst' onder hen

geven opentlick d'ongestadige- dwaling hares

verstants te kennen . wanneers in hare twijfel-

moedigheyt de hulp van eenigen Godt ver-

soecken , en alsoo met hare begheerten en

wenschinghen onseeckere goden aenroepen.

Boven dien al ist datse niet so bot en onge-

rijmt en ghevoelden van Jupiter, Mercunus

.

Venus , Minerva en van meer andere , als

wel het rouw gemeen volcxken , soo hebben

sy nochtans haer selven inghebeeldt een nature

Godts die menigerley was, en zijn also oock

1) berusten op. 2) versiersels. .'!) onschuldig.
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H;ibac. 3. 20.

Godt wort te-

gen d' afgoden

gestelt, op dat

alle tnensehen

mogheu ver-

staen, dat hy

alleen een be-

qiiaem ghetiiy-

ge is van hem-

seWen.

En hy ver-

biedt, üock met

uyt-ghedruckte

woorden , dat

niemaut en be-

stae hem door

eenigesienlicke

ghedaentevoor

oogê te stellen.'

(P- 27.)

in de bediiegcrijcn des Satans verstrickt en

gevangen geworden. En wy hebben aireede

elders geseyt dat alle de uytvluchten en deck-

sels die de Pliilosophen bedacht en gevonden

liebben , de schuit der afwijckingh soo niet

uyt en wisschen , of men siet noch genoegh-

saem dat de wacrheyt Godts van hun allen

is ghcschonden en verdorven gheweest. Hierom

is't dat Habakuk allerley afgoden verdoemt

hebbende , verders gebiedt datmen Godt sal

soecken in sijnen tempel , op dat de geloovige

geenen anderen in haer' herten en souden in

laten , dan die hem-selven in sijn vvoordt ge-

openbaert hadde.

Het XI. Capittel.

Dat het onbelioorlick is Gode een sienlicke ge-

daent toe te eygenen, en dats' in 't gemeen

van den waren üodt afwijcken, dewelck liaer

se! ven afgoden oprechten.

Maer gelijck de Schriftuyr, het grove en

ongeleerde verstant der menschen te

hulp komende, op gemeensame wyse 1) pleeght

te spreken, alsoo oock willende den waren Godt

van de valsche goden onderscheyden , soo

steldt sy hem voornementlick tegen d'afgoden.

Niet als ofse prees en voor goet hielt, 't geen

van de Philosophen met meerder spitsvondig-

heyt 2) en konst gheleert wort, maer op datse te

beter soud' ontdecken de dwaesheyt, ja uyt-

sinnigheydt der werelt , daer mede deselve in

d'ondersoeckingh en nae-speuringh Godls om-

gaet , soo langli als een yeder onder hen aen

sijn eygen speculatien en bedenckinghen blijft

hanghen. Soo maeckt dan de beschrijvingh
,

die van den eenighen Godt doorgaens in de

Heylighe Schriftuyr te lescn is, te niet aller-

ley Godtheydt, die de menschen door haer

eygen goetdancken haer selven verdichten

:

Want Godt selfs is alleen een berjuaem ghe-

tuygh' om van hem-selven getuyghnis te

gheven. Hier en tusschcn , dewijl dit onse

natuere te schande makende 3) misver-

stant de ghemeene werelt hadde bevanghen

datse sienlicke gedaenten Godts begeerden

,

en alsoo uyt hout, steen, goudt , silver en

uyt andere dood' en verderlfelicke stof goden

maeckten , soo moeten wij deze grondt-reden

en regel vast houden , te welen , dat d'eere

Godls door een ongoddelick lengen geschonden

wort, soo dickwils als hem eenige form' en ge-

daent wort toegedicht. Daerom na dat Godt

in sijn Wet hem selven alleen d'eere der

Godtheyt toege-eygent en aengetrocken hadde,

soo is't dat hy , om te leeren welcken dienst

hy voor goet kent of ver
[
werpt , terstondt

I) gemeeubaemlick. 2) subtijlhcydt. :i) beestelick.

daer by voeght : Gy en suil u geen gesneden

beelt, noch eenige gclljckcnisse maken: mei

weicke woorden hy onsen euvelmoed in-

toomt 1) en breydelt , op dat wy niet en

souden ondernemen 2) hem door eenighe

sienlicke ghedaent voor te stellen. Hy telt

oock kortelick op alle de gestallenissen door

deweicke de superstity al in voortijden be-

gonnen 3) hadde sijn waerheyt in leugen te

verkeeren. Want wy welen dat die van

Persië 4) de Sonne hebben aenghebeden.

So veel Sterren als oock de sotle heydcnen

aen den Hemel saghen , even soo veel goden

hebben sy daer uyt verdicht. Daer en is oock

by nae geen beest geweest dal d'Egyptenaers

niet en hielden voor een af-beeldingh Godls.

De Griecken schenen wijser te zijn als all'

ander' Heydenen , om datse Godt dienden

onder de gedaent' eenes menschen. Maer Godt

en vergelijckt de beelden niet met malkander,

als of 't eene meer, 't andere min voeghde en

schickte : maer hy verwerpt sonder uylnemingh

alle beelden
,
gelljckenissen en andere leeckenen

door dewelcke de superslitieuse sich lieten

duncken datse Godt by haer hebben souden.

%. Dit kan lichtelick vernomen werden uyt

de redenen die hy by het verbodt voeght.

Voor eerst seght hy by JVIoses, Gy hebt

geene gelijckenisse gesien, ten dage als de

HEERE op Horeb uyt het midden des vyers

tot u sprack , wacht u dan wel voor uwe

zielen , op dat gy u niet en verdervet, ende

makel u yet gesnedens, de gelijckenisse van

eenigh beelt, &c. Hier sien wy dal Godt sijn

stemme duydelick stelt tegen alle gedaenten :

om daer uyt te verstaen , dal van Godt af-

wijcken alle die geen die sienlicke ghedaenten

van hem soecken. Onder alle de Propheten

sal alleen 5) lesaias ghenoegh zijn , dewelcke

dese sake 6) overvloedigh bevestight, om
ons daer mede te leeren , dal Godts Maje-

steyt door een onhebbelick en ongherijmd

verdichtsel 7) mismaeckl wort, wanneer hy die

geen lichaem en heeft , die lichamelicke stoll'e,

hy die onsienlick is , den sienlicken beelde

,

hy die een Geest is, het levendloose schep-

sel , hy die oneyndigh is een kleyn stuck

houts , steens of gouts gelijck gemaeckl wort.

Paulus redeneert 8) oock op een gelijcke wijse
,

seggende : Wy dan zijnde Godts geslachte

,

en moeien niet mcynen, dat de Godtheyt

gout, ofte silver , ofte steen gelijck zy, weicke

door menschen konste ende bedenckinge ge-

sneden zijn. Waer uyt openbaer is, dal hem

alle beelden die opgerecht, en alle gelijcke-

1) ons' ouglicboudenheydl toomt. 2) voorneiiieu. 3) begonst.

4) Persen. B) d"ecnighe. 6) dit propoost. 7) vcrsiciiiiL'li.

8) disconrecrt.

Maxiniius

Tyrius [ilato-

nic. serni ÜB.

De redenen

van dit verbodt

staen beschre-

ven by Moses,

Jesaiam en

Pauluni: waer

by noch ghe-

voeght wordt

de klachte vau

een Heydeusch

mensche , ten

eynde de afgo-

deu-dienaers

beschaenit ghe-

maeckt worde.

Deiit. 4. 15.

lesai. -10. 18.

en 41. 7. 20.

en 45. U.

en 4B. 5.

Actor. 17. 2y.
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lu liet scste

Hoeck van de

Stadt GoJts,

Cap. 10.

nissen die geschilderl worden om af te beel-

den, volstrekt en t' eenenmale 1) mishaghen

,

als zijnde schandt-vlecken tot onteeringh van
syne Majesleyt. En wat wonder is het dat

de Heylighe Geest dees' uytspraken uyt den

Hemel afdondert, dewijl hy selfs de ramp-
saügh' en blind' afgoden-dienaers dwinght en

dringht om oock sulck een belijdenisse te

doen van der aerden. De klachte van Seneca

,

die by Auguslinus Ie lesen is
, is bekent en

openbaer. Sy stellen , seght hy, de heylighe,

onsterffelicke en onveranderlicke Goden voor

in een seer slecht' en on-edele stolle , en be-

kleeden deselve met ghedaenten der menschen
en der beesten : sommige stellen die voor met
verscheyden lirhamen, en die van tweederley

en gemengliden gheslachte zijn , en dese noe-

men sy met den name van Goden , dewelcke

soose leven ontlinghen , en yemanden te

ghemoet quamen , voor Monsters en onna-

tuerlicke lichamen souden ghehoiiden werden.

Waer uyt wederom opentlick blijckt dat de

voorstanders der beelden haer selven met een

ijdele 2) en nietighe uytvlucht behelpen, wan-
neerse voor gheven , dat de beelden den Joden

alleen verboden zijn geweest om datse tot

superstity gheneghen waren. Even eens als of

die wetten die de Heere uyt sijn eeuwigh
Wesen en uyt de geduyrigh' ordeningh der

nature voortbrenght, alleen een eenighe natie

betroH'en 3) en aenginghen. Paulus en sprak

oock niet tot den Joden , maer tot die van

Athenen ; doe hij weder-leyde de dwalingh

die in de afbeeldingh Godts begaen wort.

Bemerckiiige 3. Godt heeft wcl somtljdts door eeniglie

vvrnjinge^X-
'eeckenen vertoont de tegenwoordigheyt sijner

nomen uytver- Godthcyt , so dat hy gesoyt wiert gesien te

scheydcn piaet- worden van aensicht tot aensicht: maer alle

'de tekenen die hy oyt heeft laten sien , wa-
ren bequaem tot leeringh , en vermaenden te

gelijck de menschen van d'onbegrijpelickheydt

sijns wesens. Want al hoewel de wolck en

de roock, en de vlamme teeckenen waren
van Godes heerlickheyt , soo hieldense noch-

tans als met een breydel en toom de herten

aller menschen te rugglie , op datse niet en

Exod. 33. 13. souden pogen hooger op te klimmen 4). Daer-
'^^- om heeft oock Moses selve (aen den welcken

Godt nochtans hem-selven op het alder-gemeen-

saemste gheopenbaert heeft) met bidden niet

konnen verkrijgen dat hy 't aenschljn Godts

mocht aenschouvven. Ja hem is tot een ant-

woort gegeven, dat een mensche niet mach-
tigh en is soo groeten glants in syn bliek op

Matth. 3. 16. te nemen 5). De H. Geest is verschenen onder

de gedaente van een Duyve , maer gemerckt

I) Biiiipeliok en plat al'. 2) Ijlaeiiw'. ?,) licdflli'n.

4) stcyghcren. ."i) tu bcgrij|jcri.

Deiit. 4. 11.

die dadelick is verdwenen , soo siet een yeder
dat de geloovige door dit teecken , dat maer
een oogenblick duyrde, vermaent zijn te glie-

looven dat de Geest önsienlick is : op datse

met sijn kracht en genade te vreden zijn
, en

haer selven geen uytwendighe gedaent maken
souden. Want dat Godt somtijdts verschenen
is onder de ghedaente van een menscli , daer
in hebben wy een voorspel van sijne toeko-

mend openbaring in Christus. So en hebben
dan de Joden dit tot een deckmantel niet

mogen misbruycken om haer selven een teec-

ken der Godtheydt op te rechten naer het

fatsoen van een mensch. De genaden-stoel

,

van waer Godt onder 1) den Ouden Testamente
vertoonde de teghenwoordigheyt van sijne

kracht , was oock so gemaeckt , datse te ken-

nen gaf, dat het best' aenschouwen Godts dit

is, te weten, wanneer onse herten met ver-

wonderingh op-klimmen boven sich selven.

Want deselve stoel wiert door d'uytghebreyde

vleughelen der Cherubijnen bedeckt, door het

voorhanghsel afghescheyden
, en door de diepte

der plaetse selfs ghenoegh verborgen. En der-

halven blijckt klaerlick dat die ghene rasen

en uytsinnigh zijn dewelcke de beelden Godts
en der heyligen pogen te verdedigen met het

exempel der voorseydèr Cherubijnen. Want
ick bidd' u wat gaven doch die beeldekens

anders te kennen dan dat de beelden niet

bequaem en zijn om de verborghentheden

Godts voor te stellen? dewijl datse tot desen

eynde gemaeckt waren, op datse met hare

vleugelen den genaden-stoel bedeckende , niet

alleen d'oogen der menschen , maer oock all'

hare sinnen van alle aenschouwen Godes af-

weeren
, en alsoo hare roeckeloosheyt bedwin-

gen en bestraffen souden. Hier by komt noch

dat de Propheten de Seraphijnen , die haer

in een ghesicht vertoont waren , ons afmalen

met een bedeckt aenschijn : Waer mede sy

beteeckenen dat de klaerheyt der Goddelicker

heerlickheyt so groot is dat d' Engelen selfs

van het recht aenschouwen Godes af ghehou-

den werden
, en dat de kleyne voncxkens daer

van, die in d' Engelen
|
uvtblincken , voor 2)

ons' oogen zijn verborgen. Al hoewel de Che-

rubijnen van dewelcke nu ghesproken wort,

behoort hebben tot d'oud'onderwijsingen der

Wet volgens de bekentenis van alle oprechte

oordeelders. En daerom ist ongerijmt deselve

te trecken en by te brengen tot een exempel

dat op onse tijden passen soude. Want die

kinderlick' eeuwe , om zoo te spreken , die

tot sulcke grove onderwijsinghen bestemt was
,

is nu aireed' en van over langh gepasseert.

Vau de ver-

schijninglieri

Godts.

Exod. 25. 17.

18, 21.

Da Cherubij-

nen euZerapbij-

nen betonen

.

dat de Beelden

niet beqnaem
en zijn, om de

verborgenthe-

deu Gods voor

ooghen te stel-

len.

lesa. 6. 2.

(1'. 28 )

Daer benef-

fens hebben de

Cherubijnen

ghedient tot de

oude Kiuder-

Leere der Wet.

1) in. 2) vai
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De stofTe daer

de iifgodeu van

gemaeckt zijn,

wederleyt meer

dan genoeg der

afgoden -diena-

ren ghedichtsel

vau Godt.

Psalm 115. 4.

un 35. 15.

En 0111 de waerheydt Ie seggon 't is een

schande dal de Heydensche Schrijver I) ver-

standigher uyllegghers zijn van Godes Wet
dan de Papisten. De Hevdensche Poet Juve-

nahs verwijt spottelick den Joden dats' enckel

woleken en niet dan de Godtheyt des Hemels

aenbidden. Dit is wel een verkeert en ongod-

delick verwijt : iiiaer hij spreekt nochtans met

meerder waerheyt, als hy ontkent dat by

haer eenigh beeldt Godts te vinden is , dan

de Papisten dewelcke snateren dat de Joden

eenigh sienlick beeldt gehadt hebben. Wat
nu belanght dit, te weten, dat het Joodtsche

volck buyten sich selven ghegaen is van

vurighe aendrift 2) , om sich eenigh' afgoden

nae te speuren en op te soecken , niet an-

ders dan de wateren uyt een groote fonteyn

met een krachtigh gheweldt op-borrelen : laet

ons hier uyt liever leeren , hoe groot daer

zy de genegentheyt onses verstants tot afgo-

dery, op dat wy door 3) de schuit, die ons

allen ghemeen is , op den rugge der Joden

alleen te laten 4), niet onder d'ydel' en

onprofijlelicke lock-asen der sonde in een

doodelicken slaep en ontslapen.

4. Hier toe dient oock dit , d'Afgoden der

Heydenen zijn silver ende gout, het werck van

's menschen handen : want de Propheet bewijst

uyt de sloffe , dat het geen goden en zijn die

van goudt en silver zijn ghemaeckt : en hy

houdt voor een bekende saeck, dat al dal

't welck wy door ons eyghen goetduncken

van Godt versinnen , niet anders en is dan

een dwaes ghedichtsel. Hy noemt d'afgoden

liever gout en silver dan aerd' of steen , op

dat hare glanls , of koslelickheydt haer gheen

eerweerdigheydl of gunst en soude toe bren-

ghen. Nochtans besluyt hy in 't ghemeyn

,

datter gheen dingli min waerschijnlick is dan

dit , te weten , dat uyl eenige doode sloffe

goden souden ghemaeckt worden. Ondcrtus-

schen en dringhl hy oock niet min hier op,

dat , namelick , de menschen door een al te

dolle lichtveerdigheydt opgheblasen zijn , wan-

neer sy , die t'allen oogenblick niet dan 5)

eenen verganckelicken
,
gheleenden en afghe-

bedelden adem in en uil hun neusgaten laten 6)

d'eere Godts op 7) den afgoden derven over-

draghen 8). Sal de mensch moeten bekennen

dat hy een dier is alle dage sterflelick, en

nochtans willen dat men het Melael houde

voor eenen Godt, dien hy 't beginsel der

Godlheydl gegeven heeft? Want van waer

konnen doch d'afgoden haer oorsprongh rcec-

kenen anders dan van het goet-vindcn der

1) Schrilienteii. 2) nu en

tigheydt voort ghebrokcn is.

6) in 'Vrecken en uytlaten. 7) aeii

dan door een vyerighe haes-

'^)
L J- 4) passende. 5) [ ],

S) over aettcu.

menschen. Daerom is de bespottingh van den

Heydenschen Poet recht, wanneer hy eenen

afgodt in-voert aldus sprekende ; Voortijden iiorat _sa-

was ick een vijgenblock, een onnut hout, tjr i. i. 8.

maer doen de Schrijn-wercker twijlTelde of

hy een banck van my wilde maken of, &c.

Soo heeft hv hem-selven bedenckende liever

ghewilt dat ick een Godt zijn soude. Siet

een menschken van deraerden, dat by-na t'elc-

ken oogenblick sijn leven uytademt 1), sal door

sijn konst Godes naem en eer eenen dooden iiei bewijs,

block op draghen. Maer dewijl die Epicureï- si"="»""^" "/''

1 r> 1
•

I r^\ 1 Ti netgctnygenis-
sche Poel boerligh a) spottende, van geen Re- se Jcsaiè en der

ligie werck gemaeckt heeft, soo sullen wy de re- hinderen i'ro-

denen door 3) hem en sijns gelijckeh voorts ge- '^ "
™'

bracht 4) voor by gaen , en ons veel liever aen-

grijpen, ja , in de siele snijden 5) laten door de

bestraflingh des Prophelen dewelcke beluyght , lesai. 44. 12.

dat sy toch (i) al te 7) uytsmnigh zijn die van

eenselfde 8) lioute vyer niaecken om hen te

verwarmen , den oven aensteken om broodt

te backen, vleesch te braden of Ie sieden,

en eenen Godt snijden voor den welcken sy

sich ootmoedelick neder werpen om hem aen

Ie bidden. En daerom beschuldight en over- lesai. 40. 21.

tuyght hy die op een ander plaets niet al-

leen door de Wet , maer hy verwijt hen oock

datse van en uyt de grontleggingh en fon-

deringh der aerde niet gheleert en hebben

:

dewijl daer gheen dingh min betamelick is

,

dan Godt die oneyndigh en onbegrijpelick is

te willen brengen en belrecken tol de maet

en lenghte van vijf voeten. En nochtans be-

toont de dagelickse ghewoonl en bevindingh

dat dit vreeml en scllsaem stuck , 't welck

opentlick strijt met d'ordeningh van de naluyr,

den menschen door de verdorventheydl na-

tuyrlick is. Voerders hebben wy alhier t'ont-

houden , dal de superstitie en afgoderije door-

gaans ghebrant-merckt worden met dese ma-

nier van spreken, te weten, dal hel wercken lesai. 2. 8.

ziin van des menschen handen, die gheen f'
'^'-

'^^.l'
.

'^
. .

^ lü. Hose. 14.
instellingh noch getu\ghnis van Godt en é.Mich, 5.12.

hebben: soo dat dit vast en seker gaet, dat

verworpelick en verfoeyelitk zijn alle die

Godtsdienslen , die de menschen van haer sel-

ven verdichten 9). De Propheet stelt 10) dese

dolligheydt in den Psalm in nog helderder licht

,

als hij doet uylkomen , hoe 11) de menschen
,

die daerom met verslandl begaeft zijn , op

datse souden welen dal alle dinghen alleen

door de kracht Godts leven en bewoghen

worden, nochtans hulpe versoecken van doode

saken en die van alle ghevoelen berooft zijn.

Maer om dat de verdorventheydl der naluyr

1) uyt-wasemt. 2) boetsieli. 3) van. 4) gekomen.

5) bewegen, ja doorsnijde)!. C) die- 7) (veel).

8) van den sclvcn. 9) versieren. 10) vergroot. 1 I) dat.
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Uer Griccken

ünmitte ver-

outschuldingh.

Tegen-vvcr-

piaghe, dal de

Beelden der

Leecken Boec-

kea ziju.

Antwoordt.

De Heylighe

Geest (Ier. 10.

3. enHabak.2.

18.) betuygt

dat de Beelden

Leermeesters

zijn Tan ydel-

heydt en leu-

gen.

(p. 29.)

soo wel alle volckeren in 't gliemeen, als eenen

yegheiicken in 't bysonder wech-ruckt tot soo

grooten uytsinnigheydt, soo is 't dat de Hey-
lighe Geest ten laetsten met eenen grouwe-
licken vloeck aldus uytdondert : Dat diese

maken hen geiijck worden : [ende] al wie op
haer vertrouwt. Men moet oock alhier bemerc-
ken , dat alsoo wel d'afgemaelde of gheschil-

derde, als de ghegraveerde of gesneden beelden

verboden worden: waer mede d'ongherijmde

uytvlucht en verontschuldigingh der Griecken

wederleydt wordt. Want sy meenen datse

hare dinghen fijn beschickt hebben, wanneerse

gheenen Godt en graveeren noch en snijden, a!

is 't datse ondertusschen in afmalingen en

schilderijen meer dertelheyts bedrijven dan

eenighe andere Heydenen. Maer de Heere
verbiedt niet alleen de beelden die van den

Beeldt-snijder gemaeckt en op-gerecht worden,
maer oock degene die van eenigh ander kon-

stenaer worden afgemaelt oft andersins ghe-

fatsonneert: om dat hy verkeerdelick en tot

afbreuck van 1) syne Majesteit alsoo werdt
afghebeeldt.

5. lek weet wel dat dit een seer gemeen
en bekent segghen is, te weten, dat de Beel-

den der Leecken boecken zijn. 't Is 't seggen

van Gregorius : maer de Heylige Geest be-

tuyght vry al wat anders, in wiens school

indien hy van dit stuck waer onderwesen
gheweest, hy en soude nimmermeer alsoo

ghesproken hebben. Want dewijl Jeremia

verklaert dat het hout is een Leeringh der

ydelheydt: gemerckt Habakuk leert dat het

Beeldt is een Leeraer der leugen : soo moet
ghewisselick hier- uyt dees' algemeene lesse

ghetrocken worden , te weten , dat het al ydel

en leugenachtigh is 't geen de menschen van
Godt uit de Beelden souden mogen leeren. In-

dien
I

yemandt hier tegen voor gheeft, dat

alhier van de Propheten bestraft worden de

ghene die de beelden tot ongoddelicke super-

stitie misbruycklen : soo seggh' ick dat sulcks

wel waerachtigh is : maer ick doe daer by 't

gheen oock yeder een is bekent , dat deselve

Propheten t' eenemael verdoemen en verwer-
pen 't gheen de Papisten voor eenen fonda-

menteelen reghel houden, te weten, dat de
Beelden dienen in stede van boecken. Want
de Propheten stellen de Beelden regel-recht

tegen den waren Godt , als saken die teghen
malkanderen strijden , en in der eeuwigheydt
met en konnen over een komen 2). Dese ver-

gelijckingh en teghen-stellingh segge ick , wort
gemaeckt en is te sien in die plaetsen de-
welcke ick korts te voren by ghebracht heb-

1) met on-eer 2) dragen.

be
; te weten , dewyl datter maer een eenigh

waerachtigh Godt is, die van de Joden ghe-
dient wierdt , dat derhalven verkeerdelick en
ter ([uader trouwen sienlicke liguren gedicht

worden om door deselve Godt voor ooghen te

stellen : en dat seer elendighlick worden bedro-
ghen alle die ghene deweicke de kennisse Godts
van daer soecken te verkrijghen. Ten laetsten

ware de kennisse Godts die uyt de Beelden
ghehaelt wort niet valsch en bedrieghlick , soo

en souden de Propheten die kennis alsoo in

't gemeen niet veroordeelen. Immers wat daer
van zy ofte niet, dit kan men ons niet be-
twisten : 1 ) wanneer wij beweeren dat het niet

dan ydelheydt en valschheydt is , dat de men-
schen Godt door Beelden soecken af te malen
en uyt te beelden , dat wy dan 2) niet anders
en doen, dan van woordt tot woordt te her-

herhalen 't gheen de Propheten geleert hebben.

6. Men leese oock daer beneOens 't gheen 2. De oude

Lactantius en Eusebius van dit stuck hebben i'i'^iosanten

geschreven
,
deweicke sich niet ontsien en heb- re'cht?n 'in het

ben
, als een sekere saeck op te nemen en te "J'^ue" ^i"-

beweeren, dat alle die, weickers Beelden
,^^ff;;

"''•

gesien worden, sterffelicke menschen geweest °
'"^°'

zijn. Alsoo doet oock Augustinus, dewelck
onbeschroomt en vrymoedighlick betuyght,
dat het onbetamelick is en ongheoorloft, niet

alleen de Beelden aen te bidden, maer oock
Gode op te rechten. En evenwel en seght hy
niet anders dan 't geen veel jaren daer te

voren besloten was in 't Elibertijnsche Concily

van 't welck dit is het ses-en-dertighsle be-

sluit : 3) 't Heeft ons behaeght datter in de
Kercken gheen contrefeytsels of schilderijen

en souden zijn: op dat niet aen den wanden
en muyren geschildert en werde, dat gheen
't welck aengebeden en ghedient wordt. Maer
insonderheydt is ghedenckweerdigh 't gheen
de selfste Augustinus in een andere plaets

by brenght uyt Varro , en oock met sijn on-

derteeckeningh en toestemmingh bevestight,

te weten
:

Dat die gene die eerst-mael de
Beelden der Goden hebben inghevoert, de
vreese en eerbiedigheydt tot deselve wecli

ghenomen "en de dwalingh versterckt hebben.

Indien alleen Varro dit seyde , 't soude mis-

schien by ons weynig krachts en aensiens

hebben , nochtans soude 't met recht ons be-

hooren schaem-roodt te maecken, dat een
Heydensch mensch, tastende geiijck als inde

duysternis , tot dit licht gekomen is , te weten
,

dat de lichaemlicke en sienlicke beelden daer-

om de Majesteyt Godts 'schande en onweer-
digheyt toe brengen , om datse de vrees' en

eerbiedigheyt Godts in den mensch vermin-

1) ick belioude ten minsten dit tot mijn voordeil. 2) [ ].

3) iiooft-stnck.
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In 't vierde

Boeck vau de

Stadt Godts,

Cap. 'J. en 31.

3 Ue ovcrda-

dighc eu Iiuer-

achtige vercic-

ringe der Beel-

den inde Paep-

sche Kercken,

stoot oiu verre

de beschcrmin-

ge der selver.

t. De Kerc-

ke Godts heeft

een andere ma-
niere om de

menschen te

ondcrwijsen in

de ware Godts-

dienstighcyt.

deren en de dwaling vcrtnccrdercn. Voor-

waer de saeck selfs gcluyglil dat dit niet min

waerachtelick als wijsselick van lieni gespro-

ken is. Maer Augustinus dit van Varro ge-

nomen hebbende, brenglit het selve voort als

uyt syn eygen gevoelen. En voor eerst leert

hy , dat d' eerste dwalingen aenghaende 1)

Godt , daermede de menschen verstrickt zijn
,

haer begin niet en hebben glienomen van de

Beelden , maer dat de Beelden lot d'eerste

dwalinghen by ghevoeght zijnde, de dwalingen

hebben vermeerdert. Ten anderen beduyt hy

dat de vreese tot Godt daerom door de Beel-

den vermindert of oock wech ghenomen wordt,

om dat sijn Godtheydt in de dwaesheydl der

Beelden en in het ongeschickt en onbcsuyst

maecksel der selver lichtelick kan veracht

worden. En och of wy de waerheydt van

dit tweede niet so seer en vernamen als wy
nu wel doen ! Wie dan nae behooren en ter

deghen wil onderwesen worden , die en moet

uyt de Beelden niet leeren 't geen hy van

Godt behoort te gevoelen.

7. Indien derhalven in de Papisten noch

eenige schaemte is^ overghebleven , laetse

voortaen niet meer dese uytvlucht ghebruyc-

ken. Dat de Beelden zijn de boecken der on-

gheleerden , dewijl deselve soo klaer door so

veel getuygenissen der Schriftiiere wederleydt

wordt. En toch oock al ware 't dat ick hen

dit toeghave
, 2) soo en soudense toch 3) met

het beschermen en verdedighen van haer af-

goden nog 4) niet veel gevordert zijn. ö) 't

Is bekent genoegh wat voor seltsame dmgen
sy den menschen in de stede Godts in de

hant steken. Wat zijn oock de schilderijen

ofte Beelden die sy den Heylighen maecken

anders dan exempelen en voor-schiiften van

een seer verdorven pracht en onreynigheyt?

nae dewelcke soo sich yemandt schicken en

fatsonneeren wilde , die soude weerdigh zijn

met stocken gheslaghen te worden. Voorwaer

de hoeren in de bordeel-huysen zijn met meer-

der zedigheydt en kuysheydt vcrciert dan de

Beelden der maeghden , gelijck die ghenoemt

worden , die in hare Kercken ten toon staen.

Het wesen of de gestaltenis daer mede sy de

Martelaren af-beeldenis immers even soo oneer-

lick, Soo behooren sy dan haer afgoden ten min-

sten met een weynigh schaemte te bekleeden,

indiense met eenige zedigheydt de onwaer-

heyt willen staende houden (3) willen dat

deselve boecken en Leermeesters der heylig-

heyt zijn. Maer alsdan sullen wy oock ant-

woorden dat dit geen wijsc noch manier en

is om het gheloovige voick in heylige plaetsen

1) van. 2) srlioon genomen dat ick hen dit tocstae.

3) sulleusc doch, 4) []. .5) op-doen, C) liegen.

t' ondervvijsen : 't welck Godt aldacr iluor een

veel andere Leere wil onderricht en gheleerl

hebben als door soodanighe beuselachtige I) en

voddighe dingen. Dit is sijn last en bevel dat

aldaer allen en eenen yegelicken een ghe-

meene Leere sal voor-gedragen werden in de

predicatie sijns Goddelicken Woorts , en in de

bedieninge der Heylige Sacramenten : tot

welcke Leere weynig lust en yver betoonen

die gene die met haer ooghen omghedreven

worden tot het aenghapen 2) van d'af-

goden. En 3) wat 't zijn dan voor lieden die

van de Papisten voor ongeleerde gehouden

werden, en die sy alleen door Beelden willen

geleert hebben? 't Zijn soodanige die de Heere

erkent voor sijne Discipelen; den welcken hy

gheweerdight heeft t' openbaren sijn Hemel-

sche wijsheydt, en die hy door de heylsamc

verborghentheden sijns Koninckrijcks wil on-

derwesen hebben. Ick bekenne wel, ghelijck

de saeck teghenwoordigh staet , datter huyden

ten daghe vele zijn die soodanighe boecken niet

en konnen ontbeeren. Maer ick Ijidd' u van waer

komt doch dese onverstandigheydt en botheydt

anders dan dat haer onthouden wort die Leere

dewelck alleen bequaem was en is om haer

tot verstant en kennis te brengen. Want d'ee-

nig oorsaeck waerom die voorstanders en hoof-

den
1

der Kerckc der afgoden 'tampt van (p 30.)

onderwijsen overgesel en op-gelcydt hebben
,

is dese , te weten , om dat sy selve stomme
honden Avaren die niet en konden bassen.

Paulus getuyght dat Christus door d' oprechte Galat. 3. i.

Predicatie des Euangeliums afgemaelt , en

ghelijck als voor onse oogen gekruycight

wort. Wat noot was het dan over al in de

Kercken soo veel houten , steenen , silveren

en gouden Cruycen op te rechten , wanneer-

men maer den Toehoorders dit wel en ge-

trouwelick door de predikingh in geplant

hadde , dat Christus gestorven is op dat hy

aen 't Cruys onse vloeck dragen , onse son-

den door de olferhande sijns Lichaems ver-

soenen , door sijn bloedt reynighen en eyntlick

ons met Godt sijnen Vader bevredighen soude?

Waer uyt alleen sy meer hadden konnen

leeren, als uyt duysent Cruycen van hout of

steen. Want de gierige menschen hechten

mogelick haer verstandt en ooghen vaster op

de goude en silvere Cruycen dan op eenige

Woorden Godts.

8. Voorts het gheen belanghende den oor- ^'^-'t t«eede

sprongh der afgoden in het Boeck der Wijs-
Jj^ vanXn

heyt geschreven staet, dat is by na voor een oorsprongh der

gemeen ghcvoelen aengenomen": te weten,
^^goJ^nofx^^'-

dat d'eerste stichters en vinders daer van sapicnt.14.10.

1) beuseleu. 2) begapen. 'S) [ ].
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Guues. 3], 1.

Kurts nae ile

Simdt-vlocdt

uutfanghen de

afgoden Iiarea

auiivangh.

De afgüdcrije

neemt toe, de-

wijlse door het

vernuft des

meuschen wort

upgct|ueeckt.

gheweest zijn die gene dewclcke d'af'gestor-

vene doode menschen die eer' aendeden datse

de gedachtenis der selver superstitieuselick

vierden en onderhielden, lek bekenne voor-

waer dat dese verkeerde manier van doen

seer oudt is : lek en loochen' oock niet dat

hier door als door een vyer de Jolligheyt der

menschen tot afgodery aenghesteecken zijnde,

hittigher geworden is: en nochtans en geef 1)

ick niet toe dat dit geweest zy den eersten

oorsprong des quaets. Want dat d'afgoden

aireed' in gebruyck gekomen waren eer d' eer-

gierigheyt in 't oprechten van de beelden der

afgestorvene doode menschen (daer van de

heydensche schryvers veel en dickwils melden)

inkroop en plaetse 2) greep , dat is openbaer en

bekent uyt den Propheet Moses. Als hy ver-

telt dat Rachel haers vaders afgoden gestolen

hadde , so spreeckt hy daer van also , als of hy
sprake van een gemeen gebreck. Waer uyt

afgenomen kan worden , dat het verstandt des

menschen, op dat ick soo spreeck , is een

eeuwige winckel en werck-plaets der afgoden.

Nae de Sundvloet was de werelt gelijck als

weder geboren en vernieuwt : maer daer en

verloopen niet veel jaren , of de menschen
dichten haer selven goden naer haer goet-

duncken en believen. En het is gelooflick dat,

de H. Patriarch noch in 't leven zijnde , sijne

kleinsonenS) haer selven tot afgodery over gege-

ven hebben , en dal hy , niet sonder seer biltere

droefheydt , mei sijn oogen door afgoden heeft

sien ontreynigen het landt, wiens vuyligheden

en smetten Godl door so een grouwelick

oordeel pas 4) té voren hadde wech geruynit

en gesuyvert. Want Thera en Nachor waren
aireed' afgoden-dienaers eer Abraham geboren

was, volgens het getuygenis van Josua. Na
dien de nakomelingen Sems so haesl zijn af-

gheweken, wat sullen wy dan oordeelen van

de nakomelingen Chams , die al van over

lang in haren Vader vervloeckt waren ? De
saeck is ghewisselick deze 5) : Ghelyck hel

verstand des menschen , met Jioochmoedt en

lichtveerdigheyl vervult is , also durft het

oock God naer eyghen goetduncken G) by
sich selven afbeelden: en gelijck het plomp en

stomp is
,

ja in een seer grove onwetenheyt

versmoort leydt , also bedenckt en verdicht

hel leughen en een ydel spoocksel in plaets van

God 7) By dese quaden voeghl zich noch een

andere boosheydt, te weten, dat de mensch
arbeydl en pooghl om Godl door een seecker

stuck wercks uyt te drucken in sodanighen

fatsoen als hy hem inwendigh in sijn gemoet

heeft begrepen, 't Verstant genereert en ont-

1) stae. 3) stadt. :!) Nevi-n. 4) onlangs. 5) liet is ge-

wisselick also. 6) na sijn begrijp. 7) Godea stede.

fangt dan den afgodt : en de handt baert

dien 1). Dal dit den oorsprongh is van d'af-

goderij , Ie welen , dat de menschen niet en

gelooven dat Godl by haer is , 't en zy dan

dal hy hem-selven vleeschelijcker wijse daer

leghenwoordigh stelle, dal betoont ons 't exem-
pel der Israëliten. Wy en weten niet , seg- ExoJ 3ii. i.

ghense , wat desen Moses geschiet is : maeckt
ons goden die voor ons aengesichle gaen. Sy
wisten wel datter een Godl was, wiens kracht

sy in so veel wonderwercken geproeft en

bevonden hadden : maer sy en vertrouwden

niet dat hy naby hen was , ten ware dan

datse met haer oogen sagen een lichaemlick

teken sijns aenschijns , 't welck haer dienen

mochle lol een gheluyghnis dat Godl haer

regeerde. So wilden sy dan uyt het beeldt

dat voor hun henen gingh leeren bekennen

dat Godl haren Leydtsman was op den wegh.

Dit leert ons de daghelicksche ervarenlheyt

,

dat het vleesch altijdl ongerust is totter tijdt

toe dat hel gevonden heeft een gedichtsel of

beeltenis die hem geiijckt , daer in het sich

ydelick mach troosten en vermaken als in het

aenschijn Godts. Op dat dan de menschen

dese hare blinde begeerlickheydt mochten ghe-

noegh doen , soo hebbense by na in all' eeuwen

van de scheppinge der" werelt aen leeckenen

opgerecht
,

geloovende dal Godl in deselve

voor hare vleeschelick' oogen tegenwoor-

digh was.

9. Op sodamgen gedichtsel volghl lerstonl Vau deaen-

d'aenbiddingh : Want dewijl de menschen sich
g^^'^j^f

"
'^""

lieten voorstaen dals' in de beelden Godt aen-

schouwden , soo hebben sy hem oock in deselve

ghedienl. Evndelick gheheel met hert en oogh

daer aen gehecht zijnde , soo hebbense be-
'

gonnen onverstandiger en beeslelicker te wor-

den : ende de beelden
,

gelijck of daer in vet

goddelicks verborgen ware, Ie eeren 2) en

hoogh Ie achten. Nu is't openbaer dal de

menschen lot den afgoden-dienst niet eer voort

en breecken , dan wanneerse met eenige grove

meeningh bevanghen 3) zijn , niet dats' het daer

voor houden dat de beelden goden zijn , maer sy

dencken dat in deselve eenige kracht der

Godtheyt besloten is. En derhalven 't zy dat Watse zy.

ghy Godt, 't zy dat gliy een crealuyr en

schepsel u selven door het beeldt afmaell

,

wanneer ghy daer voor nedervalt om 'iselve

te eeren , so zijl ghy aireede met afgodery

besmet en begoocheldt. Daerom heeft oock

de Heere niet alleen verboden het oprechten

der beelden die ghemaeckt zijn om hem af

Ie malen , maer oock hel heylighen en instellen

van allerley opschriften 4) en sleenen dewelcke

1) den selveu. 2) verwonderen. 3) beseteu. i) tytelen.
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(!>. 31.)

De Diuk-

maiitels die Je

algodün dio-

luicrs gebniyc-

kcu totbescher-

miughe van de

Beelden , wor-

den wederleyt.

Exud. :i2.4. 5.

Ue üeck-
. mantels der

Heydenen.

tul aeiibiddingh souden misbriiyckl worden.

Dit is oock de reden waerom int vcrbodt

der Wet b) gevoeglil wort het ander stuck

van d'aenbidding. Want soo haest als er voor i)

Godt een sienlickc beeltenis ghemaeckt en

gedicht is , soo wort oock sijn kracht daer

aen gebonden. Soo onvcrstandigh zijn de nien-

schen datse Godt in hun gedachten binden en

hechten aen de plaetse 2) daers' hem afgemaelt

en ghebeeldet hebben , en oversulcks en kon-

nense sich niet onthouden of sy moeten hem
al daer oock aenbidden. Het en verschilt oock

niet ol'se blootelick en alleen den afgodt eeren

,

dan üfse Godt eeren m den afgodt : dit is

altijdt afgoden-dienst wanneer den afgodt God-

delicke eere bewesen wordt , onder wat deck-

mantel en voorwendingh sulcx oock soude

mogen gedaen werden. En dewijl Godt niet

superstitieuselick en wil werden gedient, so wort

gewisselick hem ontrocken al dat 't welck
|

aen d'afgoden besteedt wort. Laet dit beher-

tigen die gene , dewelck' arm' en ellendige

deckmantelen na-jagen en op soecken tot ver-

deding van die grouwelick' afgoderv , waer

door de ware Godtsdienst in veel voorgaend'

eeuwen versmoort en omgekeert is geweest.

De beelden , seggense , en worden van ons

niet gehouden voor goden. lek antwoorde

dat oock de Joden soo t'eenemael onvcrstan-

digh niet en waren, datse niet en souden

indachtigh zijn gheweest , dat die hare Godt

was , door wiens handt sy uyt Egypten waren

geleydt. eer sy haer selven het gouden 3)

Kalf maeckten. Ja oock als Aaron tot haer

seyde dat die de goden waren door dewelcke

sy uyt Egvpten-lant waren verlost , so ston-

den sy dat vrymoedelick toe, gevende daer

mede klaerlick te kennen datse behouden

wilden dien Godt die haer hadde verlost

,

en niet meer en begeerden dan dat sy hem
mochten sien in het Kalf voor hun henen

gaen.' 't Is oock niet gelooflick dat de Hey-

denen soo bot en plomp gheweest zijn , datse

niet en souden hebben ghelooft dat Godt wat

anders was als hout en steen. Want sy be-

hielden altijdt deselve goden in het herte , al

was 't schoon datse na haer goetduncken de

Beelden der sel ver somtijdts veranderden: Een

Godt hadde oock dickwils by hen veel en

verscheyden beelt(>nissen , en nochtans en hiel-

den sy 't daer voor niet datse soo veel goden

hadden als beelden : Daer bencllens maeckten

en heylighden sy dagelicks nieuwe beelden
,

en nochtans en lieten sy sich niet voorstaen

datse soo doende oock alle daghe nieuwe

goden kregen. Leest de verschooningen en ver-

1) [ ]. 2) daer heclitei. eu bep: :i) gulden

ontschuldingen , die volgens 't seggen Auguslini

van d'afgoden-dienaers te sljnen tijde voort

gebracht wierden : wanneerse wierden beschul-

dight en berispt , zoo gaven de ghemeenc

slechte lu>den tot antwoordt , datse dat uyter-

licke en sienlicke beelt niet en eerden . maer

den ousienlicken Godt die daer in woonde.

En die in de Religie een suyverder gevoelen

hadden , die seyden
,
ghelijck Augustinus selfs

verhaeldt , datse geen beelt noch geest en eer-

den : maer datse door het lichamelicke beelt

aenschouwden het teken des genen den wclc-

ken sy dienen moesten. Wij besluyten en

segghen dan dat alle d'afgoden-dienaers 't zy

datse Joden 't zy datse Heydenen geweest

zijn, niet anders en waren gesint , dan gelijck

nu geseyt is : te weten , datse met de gees-

telicke kennisse niet te vreden zijnde, een

sekerder en naerder kennis uyt de beelden

meenden te verkrijghen. En sedert dat hun

dese verkeerde verghelijckingh en afbeeldingh

Godts eenmael wel aenstondt , soo en heb-

bense maet noch pael gheset, tot datse nu

en dan door nieuwe goochelrijen bedroghen

zijnde , sich hebben laten voorstaen dat Godt

sijn kracht door de beelden uyt voerde. En
niet tegenstaende dit , hielden 't de Joden

daer voor datse onder soodanige beelden

dienden den eeuwighen Godt , den eenighen

en waerachtighen Heere des Hemels en der

Aerden : De Heydenen hadden oock dit ghe-

voelen datse onder de beelden dienden hare

(hoewel valsche) goden, die nochtans, ge-

lijckse geloofden , haer woon-plaets hadden

in den Hemel.
'1 0. Sy liegen sonder schaemt die daer

loochenen dat sulcks in voor-tijden ghepleeght

is , en noch tot onsen tijde ghedaen wordt.

Wsnt waer toe werpen sy doch haer selven

voor de beelden neder? Waerom wenden sy

sich, alsse sullen gaen bidden, tot de beelden

als tot d'ooren Godts'? Want 't geen Augus-

tinus seght is waeraclitigh , te weten , datter

niemant is , die het beelt alsoo aenschouwt

terwijl hy bidt of aenbidt , of hij wordt met

eenen inwendigh also geroert en ghesint dat

hy meent van 't beeldt verhoort te worden .

of hoopt te verkrijghen 't gheen hy begheert.

Waer toe maken s\ soo grooten onderschydt

tusschen de beelden van den selvighen Godt,

datse 't eene voor by gaen oft slechtehck

eeren, en 't ander allerley treffelicke eer be-

wijsen? Waer toe vermoeyen sy sich met

het doen van hare beloofde pelgnmagien , en

met hel besoecken en begroeten der beelden

welckers ghelijcke sy selfs t'huys hebben bin-

nen hare deuren? Waer loc strijden sy

hedensdaeghs soo seer daer voor, als oft om

Op den ii:i

Psalm. Scrni.

2(..

Den acrt der

argodcii-dic-

narcn.

Der Papisten

leugeuaehtighe

uvtvluclit , en

haer over-een-

komingbe met

de oude afgo-

den-dienaers

wort ontJeekt.

Op deu 113

Psalm 1. c. 5.
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Een andere

uytvlucht of

bedriegerijeder

selver.daer me-

de sy een onder-

sclieydt invoe-

ren tusschende

Griecxsche

woorden (du-

lias) en (latrias)

Hurden weder-

leydt.

Ziet op het

eyndesect. 16.

en cap. 12.

sect. 2.

haarden en altaren I) te doen waer selfs tot

moorderijen en slachtinghen toe , soo datse

beter souden konnen Hjden dat hen de eenighe

Godt ontnomen werde ; dan haer' afgoden ?

En nochtans en telle ick noch niet op die

grove dwalinghen van 't ghemeene volk , die

by na ontallick zijn , en ten naesten by aller

herten in genomen hebben : ick wijsc nu al-

leenlick aen 't gheen sy selfs bekennen wan-
neerse aldermeest haer selven van afgoderije

onlschuldigen willen. Sy segghen, Wy en

noemen de beelden onse goden niet. Ick ant-

woorde, dat oock de Joden of Heydenen
eertljts de hare alsoo niet ghenoemt en heb-

ben : En nochtans sien wy dat de Propheten

niet af en lieten van hen al omme te ver-

wijten de hoererije die sy pleeghden met hout

en steen: om datse namelick Godt op een

vleeschelicke wijse in hout en steen dienden
,

even ghelijck als ick segge dat nu daghelicks

gedaen wordt van de gene die voor Chris-

tenen willen uyt gaen.

11. Al hoewel ick wel weet, 't welck
oock niet en moet verswegen werden , datse

haer selven soecken t' ontschuldighen met een

distinctie en onderscheydingh die meer sclierp-

sinnigh als bondigh is , en waer van korts

nae desen wederom volkomentlicker sal ghe-

handelt 2) worden. Want sy gheven voor

dat de dienst die sy den beelden bewijsen

,

niet en is idololatria , maer idolodulia , dat is

te seggen niet beelden-vereeringh , maer beel-

den-dienst. Siet soo sprekense wanneerse lee-

ren dat de dienst die sy dulia noemen, den

beelden en schilderijen mach bewesen 3)

worden sonder Godt daer door te veronghe-

lijcken of te verkorten. Sy meenen dan datse

sonder schuldt en onstrali'click wandelen alsse

alleenlick beelden-dienaers zijn en niet beelden-

vereerders. Even eens als of beelden-vereer-

ingh niet min, maer meer om 't lijf hadde als der

beelden dienst-knecht zijn. En nochtans ter-

wijlse in het Griecx woordt een schuyi-hoeck

soecken , soo strijdense seer kinderliclc teghen

haer selven. Want ghemerckt het woordt
latreuein by den Griecken niet anders en be-

teeckent dan eeren en dienen , soo segghense

even soo veel als ofse beleden, datse hare

beelden dienen maer sonder dienst , en eeren
,

maer sonder eere. Sy en hebben my oock

niet voor te werpen dat ick hun in de woor-
den soeck' te vangen : maer sy openbaren

selfs haer eygen onwctenheydt wanneerse
door haer onnutte distinctie en onderscheyding

der woorden de oogen der eenvoudigen soec-

ken te verblinden. En al hoewel datse wel
bespraeckt zijn , soo en sullense nochtans met

1) Religie en keucken 3) ghemeldet. 3) uiedegliedeelf. 1) versieren 2) resteert'

(p. 32.)

alle hare wel-sprekentheydt niet verkrijghen,

datse ons souden wijs maken dat een twee

,

en een en het selvige dingh twee dingen zijn.

Laet hen, segge ick, ons betoonen dat inde

saeck selfs onderscheydl is, indiense onder de

oude afgoden -dienaers niet ghetelt en willen

worden Want
|

gelijck als een overspeel-

der of doodtslager niet onschuldigh en wordt

,

wanneer liy sijn schelmstuck eenen anderen

naem geeft: also is 't oock ongerijml datmen

hen van wegen dese scherpsinnige vondt en

onderscheydingh des woorts soude vrij spre-

ken , ist datse in de saeck selfs niet en ver-

schillen van d'andere afgoden-dienacrs, die sy

oock selfs gedwongen worden te veroordeelen.

Maer 't is nu soo verre van daer datse hare

saeck van de saeck der afgoden-dienaers die

in ouden tijden geweest zijn , souden konnen

afsonderen , dat veel meer dit gantsche quaet

in haer voort ghekomen is uyt een verkeerde

navolgingh daer mede sy met d'oude afgoden-

dienaers gestreden hebben , nae dien sy lieden

soo wel als dese door haer vernuft teeckenen

verdichten 1) en met hare handen maken om
daer door hen selven Godt af te beelden.

12. Ick en ben nochtans soo superstitieus Het laetste

niet dat ick soude ghevoelen datmen gantsch '^<^<=''

Y'^"
'"

geen beelden en mach dulden. Maer dewijl landtifwoïdt

het schilderen en snijden gaven Godts zijn, van'tgebmyck

so en vereysch' ick niet anders dan een suyver ™ misbrayck

en wettigh gebruyck van die beyde : op dat

deselve gaven , die Godt ons t' sijner eeren

en t' onsen besten gegheven heeft , niet alleen

door een verkeert misbruyck niet gheschon-

den, maer oock tot onsen verderve niet aen-

gewendt en werden. Wy houden 't daer voor

dat het ongheoorloft is Godt door een sien-

licke gedaent af te beelden , om dat sulcks

teghen sijn gebodt strijdt , en oock niet en kan

geschieden sonder d'eere Godts eenighsins te

besoedelen. En op datse niet en dencken

dat wy alleen in dit gevoelen zijn , soo sul-

len die gene dewelck' in de schriften van de

gesonde schrijvers ervaren en belescn zijn ,

bevinden dal die alle te samen oock dit altijdt

mispresen en ghestrafl hebben. Indien selfs

niet en is geoorloft Godt door eenigh lichaem-

lick beeldt af te beelden ^ so is 't veel min

vry gelaten alsulcken beelt in Godts stede
,

of oock Godt in het beeldt te dienen. En
derhalven én blijft 2) 'er niets anders over 2) dan

dat gesneden of geschildert worden die din-

gen die door d'oogen konnen werden begre-

pen : op dat de Majesteyt Gods, dewelcke

van geen oogen en kan bereyckt worden,

door ongeschickte gedaenten niet en werde
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Sect. 7.

2. Oese via-

ghe wordt on-

dersoclit, ofhet

ocrbaerlick is

dat de Christe-

nen in hare

Kercken Beel-

den hebben.

Ziet de voor-

reden van dit

werck , en het

vierde Boeek,

Cai). y. sect. 9.

vervals(;ht en verdorven. Soditnigc dingen

die men snijden of schilderen mach zijn eens-

deels historiën en geschiedenissen , eensdeels

beeltenissen en gestalten der lichamen , son-

der eenige historische beduyding. D' eerste

hebben eenige nutligheyt lot leeringh en ver-

maningh. iMaer belanghende de tweede soort

,

ick en sie niet datse den mensch yelwes

anders konnen toebrengen dan vermaeck. En
nochtans is 't openbaer dat bij na alle de

beelden , dewelcke tot noch toe in de Kerc-

ken ten toon ghestaen hebben . gheweest zijn

van desen tweeden slach. Waer uyt men af

nemen kan . dat die niet door oordeel , keur

of onderscheydt . maer door eenen sotten en

onbedachten lust aldaer zijn opgerecht. Ick

verswijge nu 't gheen ick een weynigh voor

desen hebb' aengheroert . te weten , hoe ver-

keert en onbetamelick deselve ten meer-en-

deel gemaeckt zijn. en hoe vryelick en onge-

moevt de schilders en beeldt-snijders m dit

stuck hare dertelheyt betoont hebben : Ick

seggh' alleenlick , al waerder schoon gheen

feyl in . datse nochtans niet en deughen om
te leeren.

1 3. Maer dit tweederley onderscheydt der

Beelden oock daer latende, laet ons ter loops

overleggen , of het oorbaerlick zy eenige Beel-

den in de Christen-Kerckcn te hebben, 't zy

dat die gheschiedenissen, 't zy dat die lichamen

der menschen afbeelden. Voor eerst, indien

wij eenighsins door 't ghetuvghnis en aensien

van d'oude Kerck bewoghen worden, soo

laet ons gedencken dat de Kercken der Chris-

tenen in "t gemeyn sonder beelden geweest

zijn by na den tijdt van vijf hondert jaren

,

in welcken tijdt de Religy en Godtsdienst

meerdere bloei 1) hadd'. en de suyvere Leer

in haer welstant 2) en kracht stondt. Soo

zijn dan de beelden tot cieraet en oppronc-

kingh der Kercken alder eerst aenghenomen in

die -tijdt doe d'oprechtigheydt van de Godes-

dienst een weynigh vervalst en bedorven was.

Ick en wil niet disputeeren en ondersoecken

wat reden die ghehadt moghen hebben die

daer van d'eerste auteurs en vinders gheweest

zijn : maer is't dat ghy den eenen tijdt vev-

ghelijckt met den anderen , so sult gliij sien

datse verr' afgheweecken zijn van d'oprech-

tighevt en volkomentheyt der gener die geen

beelden en hadden. Ende wat? meynen wy
dat die Heylighe Vaders de Kercken soo langen

tijdt sonder beelden gelaten souden hebben

,

indiense dat stuck voor nut en oorbaerlick

aenghesien hadden ? Maer om datse daer in

of geen . of seer weynigh profijt en voordeel

Insijnen 49.

Brief.

Quaest. 3.

Ziet oock het

Op den

Psalm 113.

sagen , en daer en tegen seer veel glievaers 1

)

bemerckten , soo hebbensc voorwaer 't selve

meer door raet en reden , als door onver-

stant of versuym na gelaten ? 't Weick Augu-
stinus oock met klare woorden gheluvght,

segghende : Terwijlse (namelick , de beelden)

in dese plactsen in een eerlicke hoogheyt 4.Boeckvande

gestelt worden, op datse van de ghene die cap".3K'"'"'
bidden en olferen mochten werden gesien

,

soo beweghen en beroeren zy, al hoewelse
sonder leven en gevoelen sijn, door hare

ghelijckheydt diese hebben met de levendighe

ledematen en sinnen der menschen , de swacke
herten also . datse schijnen leven en adem te

hebben, &c. En elders seght hy aldus: Want
de figuer en ghedaent van de lidtmaten des

Beeldts maeckt en dwinght eenighsins, dat de
ziel die in 't lichaam leeft te meer meent dat

dat lichaem gevoelen heeft . 't welck sy bevint

haren lichame gelijck te zijn, &c. Wederom
een weynigh daer nae: De beelden, seght

hy, hebben meer krachls om d'ongeluckighe

ziel te krommen en te verderven , van weghen Sei

datse mondt, ooghen, ooren, en voeten hebben,

dan om die te rechten en te verbeteren van

weghen datse niet en spreken , noch sien

,

noch hooren
, noch wandelen. En dit schijnt 1.

1

ghewisselick de reden te zijn waerom Joannes

gewilt heeft dat wy ons niet alleen van den

dienst der afgoden , maer oock van d'afgoden

selfs wachten souden. En wy hebben door

de grouwelicke uytsinnigheyt , dewelcke tot

verderf by nae van de gantsche Godtsalig-

heydt de werelt voor desen hadd' inghenomen,

veel te wel bevonden datter gelijck als een

vaendel 2) en wimpel voor de 3) afgodery

opghesteken wordt soo haest als de Beelden

in de Kercke gestelt worden , overmits de

dwaesheyt der menschen sich niet en kan

bedwinghen ofse vervalt terstont tot supersti- -

tieus' en afgodische diensten. En of schoon

daer van soo grooten ghevaer 4) niet en ware
te verwachten , als ick nochtans bedencke 5),

waertoe de Kercken zijn verordineert , soo

dunckt het my , ick en weet niet hoe . der

Kercken-heyligheydt niet te betamen , datse

andere beelden ontvangen, dan die levendige

die de Heere door sijn Woort gheheyligt

heeft, te weten, den Doop en het Nachlmael

des Heeren met d 'andere ceremoniën, door

dewelck' ons' ooghen soo vlijtighlick bekom-
mert en so gevoelick bewogen behooren te

werden , datse geen lust en hebben te gapen

nae
[
andere . die door 't vernuft des menschen

ghemaeckt zijn. Siet dan , daer hebt ghy 't

onvergelijckelicke profijt der Beelden , 't welck

(p. !:!.)

1) flenr 2) vigeur. n perijckela. 2) vendel. .'!) der. 41 perijckel. 5) overlegghc
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3. De .vdcle

hooveerdig-

heydt van de

Niceensche t'

samen-rottin-

ge, strijdende

voor de aen-

biddingc der

Beelden , wort

oiitdeckt.

]1e Sophiste-

rien, oftdever-

valschingheder

Heyligher

Schriftayre

,

voor de oprech-

tinge der Beel-

dt'ii in deKerc-

ken

.

met geen weerdy en kan verbetert worden,

soo men 't seggen der Papisten wil gelooven.

1 4. Hier van soude nu. meen ick, genoegh

gesproken zijn, waert dat niet het Concilie van

Niceen eeniger maten teghen my aen liepen

de handt op hief, niet dat seer vermaerde

Concilie 't welck Constantinus de Groote be-

roepen hadde : maer 't welck door behulp en

bevel van de Keyserinn' Irene voor 800 jaren

ghehouden is. Want dat Concilie heeft veror-

dent en besloten , datmen de Beelden niet

alleen in de Kercken hebben , maer oock daer

beneffens aen bidden moste. [So moet ick hier

van spreken] 1). Want wat ick er oock van

segghen mocht , altoos sou 2) d'autoriteyt des

voorseyden Conciliums my grootelijks afbreuk

doen 3). Edoch, op dat ick de waerheydt

bekenn', ick brenge dit Concily te voorschijn

niet soo seer om dat het my ontrust maeckt,

als wel principalick op dat de Lesers souden

sien werwaerts en hoe verre gegaen zy d'uyt-

sinnigheyt en dollighevdt der ghener die tot

de Beelden meer begeerigh gheweest zijn

,

dan den Christenen betaemde. Maer laet ons

dit kluwen van het Concilie 4) eerst ontwerren.

Die hedensdaegs 'tgebruyck der Beelden voor-

staen die nemen dan 3) tot haer hulp dit

Concilie van Niceen. En tegen dit Concilie is

een Wederiegh-Boeck onder den naem van

Karel 6) den Groote uyt gegaen , 't welck

op deselve tijt gemaeckt is, gelijck uyt de

manier van spreken en den stijl des Boecks

afghenomen kan worden. In dat Boeck worden

verhaeldt de redenen der Bisschoppen die in't

Concilie vergadert waren , mitsgaders oock

d'argumenten daer mede sy den beelden-dienst

verdedighden 7). Joannes de Legaet van

d'Oostersche Kercken scyde, Godt schiep den

niensche na sijn beeldt: en hy maeckte daer

uyt dit besluyt , datmen dan beelden hebben

moest. Deselve Joannes liet sich oock duncken

dat de Beelden aengepresen wierden door dese

spreuck : Toont my u aensicht , want het is

schoon. Een ander Bisschop willende bewijsen

dat de Beelden op d'Altaren moesten ghestelt

werden , bracht by dit getuyghnis , Niemant

ontsteeckt een keers' en stelt die onder een

koren-maet. Een ander , op dat hy soude

betoonen dat het aenschouwen der beelden

ons profijtigh is , heeft dit vers by ghebracht

uyt den Psalm , Heere 't licht uwes aenschijns

is op ons verzeghelt. Een ander heeft dese

ghelijckenis aengegrepen , Ghelijck de Patri-

1) De duistere constructie in het latijn maakt, tot recht

verstand, deze invoeging noodzakelijk,

2) 't Geen ick hier tegen van d' een zijde soude nioghen

in-brenghen, sal wederom van d' ander zijde groot achterdeel

otitfanghen door.

^) []• 4) []. .5) []. 6) C.'arolus. 7) hewemlen.

archen gebruvckt hebben d offerhanden der

Heydenen, dat de Christenen oock alsoo de

beelden der Heyligen moeten ghebruycken in

de plaets van de Heydensche afgoden. Hier

toe hebbens' oock met 1) den hayre by 2)
ghetrocken dit, Heere ick hebbe bemindt de

rierlickhevt uwes huys. Maer insonderheydt

is dit een verstandige uylleggingh , Gelijck

wy ghehoort hebben alsoo hebben wy oock

ghesien. Soo wordt dan , seydense , Godt be-

kent niet uyt het ghehoor des Woordts alleen:

maer oock door het aenschouwen der Beelden.

Soodanigh was oock dat scherpsinnig argument

van ïheodorus: Godt, seydt hij, is wonderlick

in sijn Heylighen: ende daer staet ergens

geschreven: den Heyligen die op aerden zijn;

Ergo soo moet dat van de Beelden verstaen

worden. Somma 't zijn sulcke schandelicke en

onwijse redenen , dat het my oock verdriet

deselve te herhalen.

15. Daerse redetwisten 3) en handelen

van het aenbidden der beelden , daer worden

te voorschijn gebracht d'aenbiddingh van Pharao

en d'aenbidding der roede .losephs en des

naems die door 4) Jacob wierd' opgerecht. Al

hoewelse belangende dit laetste niet alleen

den sin van de S<'hriftuyr verderven , maer

oock aengnjpen en by brenghen 't geen ner-

gens in de Schriftuyr en is te lesen, Item

,

oock dese spreucken , Aenbidt den voet-banck

sijner voeten. Item , Bidt aen op sljnen Hey-

lighen bergh. Item , U aenschijn sullen alle

de rijcke des volcks aenbidden Dese bewijs-

redenen waren nae haer goedtduncken seer

bondigh en bequaem. Indien yemant uyt spot

en boertery de voorstanders der beelden als

op een .schavot ten toon wilde stellen om van

alle man uyt ghelacht te werden , soud' hy

wel grooter en grover beuselmghen konnen

by een rapen? En op datter aengaende d'aen-

biddingh der beelden gheen twljfiel meer en

soud' overblijven , so komt Theodosius Bis-

schop van Mira en hy bevestight deselve door

de droonVen van sijnen Opper-Diaken met

sulcken ernst, als of hy al ghereet by de

handt hadd' een Goddelick' uytspraeck en

antwoorde. Laet nu de beschermers der

beelden henen gaen en ons dringen met het

decreet en besluyt des Niceni.schen Conciliums.

Even eens als of die eerweerdige Vaders haer

selven niet alle credijt en gheloofweerdigheydl

en benamen daer mede datse de Schriftuyr

soo kinderlick verhandelen, of soo ongod-

delick en schandelick verscheuren.

16. Nu treed' ick tot de schrickelick' en

on.schickelicke godtloosheden , van dewcicke

De getny-

glienissen die

voort gebracht

wierden tot bc-

vestinghe van

den Beelden-

dienst.

1) by. 2) []. 3) dispiiteeren. 4)

Eenighc his-

terlickc woor-

den van som-

niighe oude

Beelden-Ver-

eerders , de-

welcke van vele

nieuwe beyde

niet woorden en

met der daedt

voor goedt ge-

kent zijn.
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fp. 34.;

(lit te verwonderen is , lo welen . dalse dc-

selve hebben durven iiylbraken : en tweeniael

te verwonderen , dalter niemaiidt en is ghe-

weest die met d' alderhooghsle verfoeyingh

daer leghen heeft uyl gheroepen. 't Is noo-

digh en nut dat dese schehnscli' uytsinnigheydt

over den heeckel gehaell werde , op dat ten

minsten den heelden-dienst' al' ghelrocken en

ontnomen werde dal bkinckelsel der oudlheyl

,

daer mede deselve van de Papisten wort over-

togen en opghepronckt. ïheodoslus de Bis-

schop van Amrol, blaest en schreeuwt uyl

den vloeck tegen alle de gene die de beelden

niet en willen aenghebeden hebben. Ken

ander wederom roept dat alle de swarigheden

en ongevallen inde Gnecxsch' en Ooslersche

Provinciën haren oorsprongh hebben van dese

sonde , Ie weten , dat de beelden niet en wa-

ren aengebeden gheweest. Wal voor slralFen

hebben van de Prophelen , Apostelen en Mar-

telaren verdient, dewijl in haren tijd onder

hun geen beelden gheweest en zijn ? Sy seg-

ghen verders daer nae , indien men den heelde

des Keysers met wieroock en reuck-werck te

gemoet gaet : soo is men veel meer gehouden

dees' eere te bewijsen aen de beelden der

Heyligen. Ende Constanlius Bisschop van Con-

stantien in 't eylant van Cyprus beluyght en

belijdt dat hij de beelden met eerbicdingh om-

helst, en hy versekert dat hy^ deselve bewijsen

sal den eeren-dienst die de levendig-makendo

Drie-Eenigheyt toekomt : en alle die dat wey-

geren te doen , die vervloeckt hy en versendt

hen na der Hellen bv de Manicheen en Mar-

cioniten. En op dal ghy niet en denckt dat

dit maer en is het particulier en eygen ghe-

voelen van een man: soo weet dal alle de

rest hem daer in toe vallen. .)a dat meer is

loannes de Legael van d' Ooslersche Kercken

,

door de hilt' en yver verder wech ghevoert

zijnde , leert en vermaenl aldaer, dal het beter

waer alle de bordeel en hocren-huysen in de

sladt toe te laten , dan den dienst der beelden

Ie versaken. Tol een besluyl wort mef gemeen

advijs besloten 1) |
dal de Samaritanen ergher

zijn dan alle de Ketters : maer dal de bestrij-

ders der beelden in boosheyt de Samaritanen

selfs overtreffen. En op dat dese comedy en

fabel niet en soude zijn sonder hare ghewoon-

licke toe-juychingh en vrolicken uylgangh , sy

voeghender dit slot bv : Laet van vreughd

opspringen en sich verblijden alle die , dewelck'

het beeldt Christi hebbende, dat selvighe

ofTeriiande toebrenghen. Waer is nu dat onder-

scheydt tusschen latria en dulia , dat is tus-

•schen dienst en eere gebleven , waer mede

1) gevoimist.

sy (jiodes en der iiiens(^hen ooghen pleghen

te verblinden'/ Want het Concily geeft sonder

eenigc onderscheyding juist soveel eere aen

de 1) beelden als nen 2) den levendigen Godt.

liet XII Capütcl.

Dat Gocit van d'afgoden afge.sundert wort, op

dat hy gantschelick alleen gedient werde.

Wy hebben in den beginne geseydt dat

de kennisse Godts niet en is gefeghan

in een koud' en bloole speculaty, maer dalse

godtsdiensl mei sich brengt. En hebben oock

kortelick en ter loops aengeroert hoe dat hy
na behooren ghedient wort : welck punt 3) ^

in andere plaetsen wijlloopiger sal moeien
verklaerl werden. Nu herhael' ick alleen

wederom met weynighe woorden , dat de

Schrifluyr , wanneerse beweert datter een

eenigh Godt is , geenen strijt aenneemt om
de bloote naem . maer oock dit beveelt dal-

men eenen anderen niet toe en schrijve 't

geen Godt alleen toekomt. Waer uyt met
eenen blijckt hoe wijdt en seer de suyvere

Religy verschilt vande superstity. Voorwaer
het woort Eusébeia beleeckent by den Griecken

evensoo veel als echten dienst 4) : Want selfs

die geen die als blinde in de duysternis tas-

teden , die hebben altijt gevoelt, datier eenen

seeckeren regel waergenomen en vast gehouden
moste werden , op dat Godt niet verkeerdelick

en werde ghedient. En al hoewel den rede-

naer 3) Cicero verslandelick en met waer-

heyt seght dat het woort Religy (Godtsdiensl)

zijn oorsprongh heeft van 't Lalijnsch woordl

relegere : (herlesen). Soo is nochtans de reden

die hy daer van geeft ghedwonghen en van

verr' gehaell, als hy seght, dat de Godtsdiensl

daerom van de Latinisten genoemt is Religy .

om dat de rechte dienaers Godts dickwils

herlasen , en neerslelick overleyden , wal sv

voor waerheyt aennemen en vast houden

moesten. Mijn gevoelen is veel eer dat dit

woordl Religy gesel wort tegen d'ongebondene

vryheydt : Want het meerder-deel der werelt

grijpt lichtveerdelick aen al wal het ontmoet

:

jae vlieght oock herrewaerts en ginswaerts

:

maer de Godlvruchligheyl . soeckend' haren

voet vast te setten , herleest , dat is, keert

wederom en houdt sich binnen hare palen.

Gelyck my öock dunckt dat het woordl super-

stity daer van herkoml , te welen , dalse met

de maligheyt , redelickheyt en wijse die haer

voorgeschreven is niet Ie vreden zijde , eenen

overtolligen en onnutten hoop der y deler

1) ujrtneniing even aoo veel ileu. 2) [ ]. .'l) pniiiet.

4) opreehteu Jieuat. 5) den orateiir.

De Scliiif-

tuyi' dun eeni-

glicn Godt be-

keuiiendc, cii

voert gil een

woovden-strijt

in.maercygent

Gode toe alle

eer ea religieu-

sen dienst. Dit

wordt beweacn.

1. Meteen
argument ghe-

noraen nyt de

eyghen bedny-

dingh van het

Woordt Godts-

dienst.
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3. Uyt het

glietiiyghenisse

Godts selTs, dc-

welcke roept

dat iiy jaloers

e II een wreker,

soo hy met ee-

nighen versier-

den Godt ver-

nieasht wordt.

dinghen versamelt en op een tast. Maer op

dat wy de woorden laten varen, hel is all'

eeuwen altijt een eendrachtigh gevoelen ge-

weest , dat de Religy door valsclie dwalingen

wordt gheschonden en verdorven. Waer uyt

wy afleiden 1), Avanneermen met eenen onvoor-

sichtigen yver sich selven alle dingh geoorloft

maeckt , dat in sulcken gheval 2) de deck-

niantel en voorwendingh , daer onder de

superstitieuse nienschen soecken te schuylen
,

't eenemael ydel 3) is en van gheender weer-

den. En al hoewel yeder een bekent dat dit

also is , so brengen sy nochtans ondertusschen

haer onwetentheyt te voorschijn , daer mede

datse den eenighen Godt niet aen en han-

ghen , en oock geen onderscheyt en maken

in sijnen dienst
,

ghelijck wy voor dezen ghe-

leert hebben. Maer Godt, op dat hy sijn

recht voorstae , roept dat hy jaloers is, en

dat hy sijn strenge wraeck uitvoeren sal

teghen de gene die hem met eenighen ver-

zonnen afgod 4) vermengen. Daer na be-

schrijft hy den wettighen dienst die hem be-

haeght, om het menschelicke geslacht in sijne

ghehoorsaemheydt te houden. Dese twee stuc-

ken voeght hy te samen in sijne Wet, al-

waer hy voor eerst de gheloovighe verbindt

aen hem-selven , op datse geenen anderen

Wet-ghever en erkennen benevens hem : ten

anderen schrijft hij hen voor eenen regel,

na den welcken hy oprechlelick volgens sijn

wei-behagen wil gedient zijn. Vande Wet

,

wiens gebruyck, nuttigheydt en eynde me-

nigerlev is , sal ick ter rechter plaets hier na

spreken : nu roer' ick alleen dit deel aen , te

weten , dat aldaer den nienschen een ghebit

in den mondt gheleydt is , op datse tot gheen

valsche Godsdiensten en souden afwijcken.

Maer belangende dat geen 't welck ick in

d'eerste plaets gheslelt hebbe , wy moeten

voor vast houden, dat Godts eere gerooft en

synen dienst geschonden wordt, wanneernien

hem alleen niet toe en schrijft al dat 't welck

der Godtheydt eygen is en alleen toebehoort.

En wy moeten alhier met een meerder' aen-

dacht en sorghvuldigheydt bemercken met

wat arghlistigheden de superstity omme gaet.

Want sy en vervalt alsoo niet tot vreemde

goden , datse wil schijnen den hooghsten

Godt te verlaten, of denselven met d'andere

te stellen in eenen graedt: maer terw^l sy

hem d'opperste plaets gheeft , soo omringht

sy hem met een krans van mindere goden

,

onder dewelcke sy verdeelt d'ampten die den

Alderliooghsten alleen eygen zijn. En also

wort d eere der Godtheyt (al hoewel bedec-

1) afnenicu. 2) kas (eu alsdan), .'i) blaeiiw. J.) versierden Godt.

tehck en behendigh) in stucken verscheurt

,

op dats' in 't geheel en ongeschonden 1 ) niet en

soude hlijven by eenen alleen. Alsoo hebben

oock eertijdts d'oude soo uyt de Joden als

uyt de Heydenen onder den Vaderen Scheydts-

man der goden ghestelt dien grooten hoop

der kleyner goden, en deselve hem by-ge-

voeght, op datse nae de gelegentheyt liarer

ordeningh , met hem gemeen souden hebben

de regeeringh en het beleydt van Hemel en

Aerde. Also zijn in eenige voorgaend' eeuwen

d'afgestorven Heyligen Godts mede-ghesellen

gemaeckt , om gedient , aengeroepen en gepre-

sen te worden in sijn stede. En noch beeldt-

men sich in dat de Majesteyt Godts door

sulcken grouwel niet eens en wort verduys-

tert, hoewel die nochtans door sulcx ten

grooten deele wordt onderdruckt en uytghe-

bluscht , soo datmen van hem niet meer en

overhoudt 2) als een nietsseggend 3) gevoelen

van sijn opperste macht.

2. Hierom is oock uit 4) ghevonden dat

onderscheydt , gelijck sy 't noemen, tusschen

latria en dulia, dat is tusschen eer' en dienst,

op dat de Goddelick' eer soude schijnen den

Enghelen en den dooden vryelick en sonder

bestrafïingh te mogen werden mede gedeelt.

Want 't is openbaer -dat de dienst die de

Papisten den Heyligen bewijsen in der daedt

niet en verschilt van den dienst Godts. Want
sy bidden aen sonder onderscheydt Godt en

de Heylighen : alleenlick , wanneerse van ons

gedrongen worden, behelpen sy haer selven

met dees' uytvlucht, te weten, datse Gode
ongheschonden blijven laten 5) 't gheen

hem toekomt , dewijl sy hem latriani , dat is
,

d'eere laten. Maer dewijl de cjuesty niet en is
|

van 'twoordt, maer van de saeck selfs,wie

sal hen vryelick alsoo laten spotten en spelen

in een van d'alder-ghewichtighste saken ? Maer

(op dat wy oock dit laten varen) sy en sullen

ten langhen laetsten met haer distinctie niet

meer verkrijgen , dan dat daer uyt sal biijcken

,

datse Gode alleenlick eere , maer den Heyli-

ghen dienst bewijsen : want by den Griecken

geldt latreia even soo veel als by den Lati-

nisten cultus, dat is eere: maer douleia be-

tekent eygentlick diensthaerheyt of dienst, En
nochtans wort dit onderscheyt somtijls in

de Schrifture wech genomen , en het eene

woordt gheset voor en in plaets van het an-

dere. Voorts schoon dat wij toe stonden dat

dit onderscheydt in de Schriftuyr bc'stendigt 6)

werde gevonden , soo staet noch t' ondersoec-

ken wat kracht een yeder van dese woorden

heeft. Dulia
,

gelijck géseyt is , beteeckent

Het onder-

scheyt tusschen

Latria en Du-
lia, 't welk te-

ghen dese Leer

ingevoert is, en

helpt den Pa-

pisten niet met

allen,ja het be-

straft hen veel

eer van grooter

godtloosiieydt,

ghelijck uyt de

hetekenisse der

selver woorden

betoont wordt.

(p. 35.)

1) ongeschendt. 2) behoudt. Il) koudt. 4) [

schendt behouden. 6) gednyrigh.

5) onge-
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Getuygenis-

sen derSclirif-

tiiyrc dewelokc

dat onder-

sclieyt der 1'a-

pisten om verre

werpen, en den

eeniihen Godc
de scbiildlghe

Godtsdicnste-

licke eere loc-

wijaen.

Galat. 4. 8

Malth. 4. 10.

.^poo. ly. 10.

e» i-i. 8, 9.

dienst of dienstbaerheyl , latria geit zoo veel

als eere. Nu en isser niemant of hij houdt

voor vast en seker dat dienen wat meer in

sich heeft dan eeren. Want het soud' u dick-

wils hardt zijn te dienen den genen, den

welcken ghy nieten soudt weygeren te eeren.

En aisoo soude dit een onrechtveerdighe be-

deelingh zijn, te weten, den Heyligen het

meerdere toe te wijsen en Gode het mindere

te laten. Maer vele van d' oude Schrijvers

hebben dese distinctie gebruyckt. ^^'at is 't

dan? dewijl een yeder klaerlick siet dalse

niet alleen oneyghentlick , maer oock t'eene-

mael ydel i) en ongerijmt is.

3. Laet ons dese scherpvindigheden voor

by gaen en de saeck selfs over-weghen. Als

Paulus die van Galaten indachtigh maeckt

hoedanige sy waren voor hare weder-geboort

en verlichtmgh in de kennisse Godts , soo

seght hy datse duliam bewesen , dat is , dien-

den de gene die van nature geen goden

en waren. Al hoewel hy geen ghewach en

maeckt van latria , dat is eeringhe , sal daer-

om hare superstitie of afgoderijc verontschul-

dight moeten werden? Ghewisselick hij be-

straft die verkeerde superstitie, die I13' noemt

met den naem van dulia , immers so seer

,

als of luj die door den naem latria uyt-ghe-

druckt hadde. En doe Christus den storm en

aenloop des Satans af weerde met desen schilt

,

seggende , Daer staet geschreven
, gy sult

den Heere uwen Godt aenbidden , so en was

lusschen hem en den Duyvel by namen gee-

nen twist van latria. Want de Satan en ver-

eyschte niet meer van Christo dan een aen-

bidden , het weick met knye-buygen gedaen

wort. Van gelijcken wanneer wy sien dat

Joannes van den Engel bestraft wierdt , om
dat hij voor hem op de knyen neder ghe-

vallen was , soo en moeten wy niet meenen

dat Joannes so buylen sijn sinnen gheweest

zy , dat hy d eere die Gode alleen toekomt

,

den Enghel soude hebben willen toe-eyghenen.

Maer dewijl d'eere, die met Religie verge-

selschapt is , en daer uyt voort komt , altijt

wat Goddelickheyts in sich heeft , soo en heeft

hy voor den Enghel op sijn knyen niet konnen

nedervallen
, of hy heeft met eenen oock daer

mede yetvves van d' eere Godes af ghekort.

Wij lesen wel dickwils dat menschen aengebe-

den zijn gheweest : maar dees' aenbiddingh en

was , om soo te spreken , niet dan een burgher-

lick' eere , doch met de Religie heeft het een

ander aansien , dewelcke , soo haest alsse met

eere vergheselschapt is , met sich sleept een ont-

heyliginghe van d'eere Godts. Dit selvighemach

1) Waeiuv.

oock in Cornelius den Hooflman ghesien wor- Actur. lo. 25.

den : want hy en hadd' in de Godtvruchtigheyt

soo qualick niet gevordcrt en toegenomen , dat

hy Godc de hooghst' eer niet en soude toe-

glieeyghent hebben. Dat hy sich selfs voor

l'etro neder buygt , dat en doet iiij voorwaer

niet met een meyningh en voornemen om
Petrum aen te bidden in Godes stede : en

evenwel gebict hem Petrus met aller ernst

dat hy dat niet doen en soude. En waeroni

doch anders dan om dat de menschen nim-

mermeer soo een bescheyden onderscheydingh

maken tusschen de eere Godts en der schep-

selen, of sy draghen I) sonder onderscheyt

op de schepselen over dat gheen 't welck

Gode alleen eyghen toekomt. Indien wy dan

den eenighen Godt willen hebben, soo moeten

wy ghedencken dat wy selfs het alderminste

van sijn eere niet af korten , maer hem . t

geen hem eyghen is, alleen laten moeten.

Daerom is't dat Zachanas , predickende van Zachar. 14. 0.

de wederoprechlinge der Kercke. uytdruckelick

betuygt , dat daer niet alleen een eenigh Godt

zy , maer dat hy oock eenen eenighen naem

hebben sal , op dat hy met den afgoden niet

met allen ghemeyns en hebbe. Hoedamghen lu 't tweede

eere Godt van ons vordert, sal elders op sijn ^°^^ *^^i''
'•

behoorlicke plaatse gheseydt worden. Want
hy heeft door sijn Wet don menschen willen

voorschrijven 't geen recht en behoorlick was ,

en hy heeft hen aen eenen sekeren regliel

daerom willen verbinden , op dat niet een

yeder soude onderslaen 2) eenen godtsdienst

te verdichten 3) na sijn eygen phantasy en

goet vinden. Maer dewijl het niet oorbaerlick

is veel saken onder elkander 4 j te vermenghen
,

en alsoo den Lesers t'overladen , soo en roer'

ick dat stuck noch met aen. Het sal voor 't

ooghenblick o) ghenoegh zijn , dat wy voor

vast houden , dat alle de plichten van den

Godesdienst, dewelck eenen anderen, behalven

den eenigen Godt gedaen worden , besmet

zijn met roof en dief-stal van de eere Godts.

De superslity heeft wel alder-eersl der sonne en

anderen ghesternten, of den afgoden Goddelick'

eere toegedicht , maer nochtans is daer na

d'eergierigheyt ghevolght, dewelcke bestaen

heeft de menschen met den roof , diese Gode

ontnomen hadde , op te proncken en alsoo

alles wat Heyligh was te veronlreynighen , en

al hoewel dit fondament vast bleef datmen

den oppersten Godt dienen en eeren moeste,

soo is nochtans oock in ghebruyck ghekomen

. dat de men.schen den Engelen en mindere

goden , of den afgestorvene vrome helden

sonder onderscheydt oderhandcn opgeoffert

Verdervin.

ftlieii van den

(iüdtsdienst.

1) stellen. 2) voornemen.

5) dese tijdt.

.?) versieren. 4) den anderen.
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Als de schrif-

ture leert dat

Godts wesen

oneyndigh eu

Gliecstelick is,

süo en weder

-

leght sy niet

alleen de afgo-

dun-dieuaers

eu de dwaes-

wijse der \ve-

relt, niaer oock

de Manicheen,

eu Anthropo-

morphiten.

(p. :!0.)

Een korte

wedci'leggiuge

der Manicheen

en Antlivopo-

nini-pliilen.

hebben. Süü seer lichlelicli vervaltmcn lot dese

sonde , te weten , datmen den groeten hoop

deelen doet in datgheen 1), 'twelck Godt met

aller ernst voor hém-selven alleen houdt.

Eet XIII. Capitfel.

Dat van de Scheppingh der werelt aen in de

Heylighe Schrifluyr geleerdt wordt een eenigli

wesen Godts , 't weick drie personen in sicli

begrijpt.

Het gheen van 't one3''ndig en Geestelick

wesen Godts in de Schriftuyr gheleert

wordt , moet met alleen dienen om de raser-

nijen des ghemeenen voicks te niet te maken,

maer oock om d' onheylighe scherpvindigheden

der Philosophen te wederlegghen. Een uyt

d'oude Philosophen liet sich duncken dat hy

verstandelick sprack , doe hy seyde dat Godt

was al 'tgeen wij sien , en al 't gheen wy
niet en sien. Maer als hy alsoo spreeckt en

gevoelt, soo segt hy eigenlyck 2) dal Godt

in yder deel der werelt is uytgestorl. En al

is't dal Godt om ons in matigheyt en sober-

heydt te behouden , sparighlick van sljn we-
sen

I

spreeckt , soo is't nochtans dal hij door

die twee tytelen (oneyndigheyl en geestelick-

heydt) die ick in't begin ghenoemt hebbe

,

soo wel alle grove inbeeldingen en gedachten

wech neemt, als de vermetentheydt van s

menschen verstandl bedwingt. Want voorwaer

sijn oneyndigheydl moet ons afschricken, dat

wij hem niet 'en pogen af te meten na ons

sin en gevoelen : en sijn geestelick wesen en

laet niet toe yetwes aertsch of vleeschelicks

van hem te denken Hier toe dient oock dal

hy dickwils betuyght dat sijn woonplaets in

den hemel is. Want al hoewel hij
,

ghelijck

hy onbegrijpelick is, oock d'aerde selfs ver-

vult: om dal hy nochtans bemerckt dat onse

verstanden van wegen hare traegheyt in d'aerde

blijven berusten, soo is't dal hij om onse

luyheyt en vadsigheyt 3) uyl te drijven , ons

met recht boven de werelt verheft. En hier

door wort wederleydt de dwalingh der Mani-

cheen , dewelcke , stellende twee beginselen

,

den Duyvel by na Gode ghelijck gemaeckt

hebben. Gewisselick dat was d'eenigheydt Godts

verbreken , en sijn oneyndigheyl beperken 4).

Want dats' eenighe ghetuygenissen hier toe

hebben derven misbruycken, dat (juam uyt

een schandelick' onwelentheydt : gelijck oock

de dwalingh selfs uyl een vervloeckte dollig-

heydt. d'Anthropomorphiten , dewelcke sich

lieten voorstaen dat Godl een lichacm hadde.

1) ghenieyn maeekt dat gheen. 2) versiert.

3) v.iddigheyt. 4) inbinden.

om dal de Schriftuyr hem dickwils mondt

,

ooren , ooghen , handen en voeten toeschrijft

,

worden oock lichtelick wederleyl. Want wie

isser, al hadd' hy maer een weynig verstants,

die niet en verstaet dat Godt met ons na

eenighe wijse stamelt, ghelijck de voedsters

met de kinderen plcghen te doen. En der-

halven en drucken soodanige manieren van

spreken so seer niet uyl hoedanigh Godt zy

,

als meer dat 1) sy %) sijn kennisse maligen

en temperen na onse geringheydt. 'l Welk
niet en kan ghedaen worden of hij moet verre

beneden sijn hoogheyl tol ons afdalen 3).

2. Maer hy wijst hem-selven oock aen

door een ander sonderlingh leecken , waer

door hy noch naerder van ons kan bekendt

worden. Want hy verklaei l dat hij alsoo eenigh

is, dat hy nochtans hem-selven onderschey-

dentlick in drie persoenen van ons wil aen-

gemerckt hebben. Sodal er, indien wy dese 4)

Persoenen 5) niet vast en houden 6), alleen-

lick in onse herssenen een bloote en ydele

naem Godts sweeft 7) , sonder den waren

Godt. Verders op dat niemanl van eenen drie-

dubbelden Godt en droome , of meene dal het

eenvoudighe en enckele wesen Godts door

drie persoenen verscheurt wort, soo hebben

wy alhier Ie soecken een korte en klare be-

schrijvingh , die ons voor alle dwalingh be-

vrijde. Maer na dien sommige dal woort Per-

soon hatelick doorslrycken 8) , als of het van

menschen ghevonden ware , soo moeten wy
eerst en voor af bemercken met wal recht

en billikheydt zy dat doen. Waanneer de Apos-

tel den Sone Godts noemt het uytgedruckte

beelt van des Vaders Hyposlatis , dat is per-

soon, soo schrijft hy sonder twyfel den Vader

toe een bestaen of selfstandigheyt waer door

hy onderscheyden is vanden Sone. Want het

woordl Hyposlatis te nemen voor hel wesen

Godts (ghelijck als sommigh' uyllegghers ghe-

daen hebben , even eens als of Christus in hem-

selven droegh en voor ooghen stelde des Va-

ders substanty en. wesen, gehjck het Was op

een zeghel ghedruckt) dat en soude niet alleen

hardt maer oock ongherijml zijn. Want dewijl

het wesen Godts is enckel , eenvoudigh en

ondeelbaer, so sou men gewisselick niet dan

seer oneigenlijk en onghepasl, hem, die 9)

't wesen Godts gheheel in hem-selven draeght

,

en dat 10) niet door deelingh, noch door 1 1)

afvloeyingh, maer in geheel volkomenen sin 121),

hel uytgedruckte beelt des wesens kunnen

noemen 13). Maer om dat de Vader, al hoe-

lu diteeoige

Wesen Godts

zijn drie pel--

soonen, also

nochtans datter

geen driederley

Godt en zy, en

dat oock het

eenvoudigh

Wesen Godts

door de drie

persoonen niet

en werdt ver-

scheurt.

Hehr. 1. .3.

Wat het

Woordt (Per-

soon) iu deseu

handel heteec-

kent : ofte de

beschrijving'

van dit woort.

1) [ ]. 2) (wel). 3) af steygereu. 4) Welcke.

5) (indien wij). 6) (so sweefter). 7) [ ]. 8) overhalen.

9) []. 10) vervat. II) []. 12) door een geheele

volmaecktheydt (die wordt oueygentliek, jae oock onhebbelick

ghenoemt). 13) [].
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Drie selfstan-

dighejen in

Godt, ofie in 't

Wescn Godts.

wel door zijn eyglienschap ondersclieyden

,

hem-selven gheheel in den Soon heeft uyt-

gedruckt , soo wort hy met goede reden ghe-

seydt sijn persoon of selfslandigheyt in den

Soon openbaer gemaeckt te hebben. Waer
mede beqiiamelick over een komt 'tgeenter-

stondt daer by gevoeght wort , te weten

,

dat hy zy het afschijnsel syner heerh'ckheyt.

Voorwaer wy vernemen uj't de woorden des

Apostels dat in den Vader een eyghene self-

standigheyt of persoon is, die in den Soon

schijnsel gheeft en lichtet. Waer uvt oock

wederom lichtelijk afgenomen wort de persoon

of selfstandigheyt des Soons , die hem van

den Vader onderscheydet. Also is het oock

gheleghen met den Heylighen Geest : want

wy sullen terstont bewijsen dat hy Godt is

,

en nochtans ghehouden moet werden eenan-

der te zijn als de Vader. Deze distincty en

onderscheydingh en gaet het wesen niet aen

,

"t welck niet en mach menigherley ghemaeckt

werden. Indien men dan 't ghetuyghnis des

Apostels wil ghelooven , soo volght datter in

Godt zijn drie hypostaseis of selfslandigheden.

En dewijl de Latinisten dit Grieksche I) woort

hypostasis uytgedruckt hebben met hel woordt

Persoon , so is 't al te walgelick , en oock

al te groeten hertneckigheyt over een klare

saeck te twisten. Indien men woort met woort

wil oversetten en uytleggen, so sal 't Griek-

sche 2) woort hypostatis van de Latinisten

genoemt worden subsistenlia, dat is selfstan-

digheydt. Vele hebben inden selven sin ge-

bruyckt het woord substantia. De Lalijnsche

Vaders en hebben niet alleen het woort Per-

sona gebruyckt, maar de Griecxsche hebben

oock , mogelick om haer' onderlinghe een-

drachtigheyt te betoonen , geleert datter in

Godt zijn drie Prosopa , dat is Persoonen. De
gene nochtans, 't zy Griecken of Latynen

,

die in het woordt van malkanderen verschil-

len, deselve komen in de summa en grondt

van de saeck wel over een.

Ttghen die 3. Nu ofschoon de Kcttcrs aengaende
ghene die hel

't ^oordt pcrsoon tegen bassen, ofoocksoin-
woort Persoon . ,. ' , V . , ..

in desen handel ™ige die tc eyugensinnigli Zijn, daer teglien
verwerpen. gheticr maken , scggende dalse dit woordt 't

welck door het goet-duncken der menschen
verdicht is , niet toe en staan , nochtans de-

vvijls' ons niet en konnen ontnemen of ont-

kennen datter drie ghenoemt werden , van

dewelck een yeder gantschelick Godt is
, en

datter even wel maer een eenigh Godt zy

,

soo is 't gewisselick een groote verkeertheyt,

de woorden te mlsprijsen dewelcke niet an-

ders uyt en drucken dan 't geen in de Schrif-

I) grien 21 griecx.

tuyr betuyght en verzeghelt is, 't Waer beter,

seggense , niet alleen onse ghevoelens , maer
oock onse woorden te houden binnen de palen

van de Schriftuer , dan vreemde woorden te

stroijen , dewelck' in toekomende tijden moch-

ten sijn zaedt en plantsoen-hoven van on-

eenigheydt en twisten Want so doende ver-

moeytmen sich omtrent woordenstrijden : soo

wort de waerheyt door krackeelen verloren

;

soo wordt de liefde door hatigh kijven en

knibbelon, opgelost en ontbonden, Indien sy

dat een vreemt woordt noemen , 't welck met
even soo veel syllaben in de Schriftuyr niet

en kan getoont worden , soo leggense glie-

wisselick een onbillicke Wet op ons , waer
door , soo se gelden sal , veroordeelt wordt

alle uytieggingh dewelcke niet enkel uit 1)

woorden der Schriftuyr
| 2) en is te samen

ghesteldt. Indien se als van ongherechtigen oor-

sprongh woorden verwerpen , die uytghedacht

zijn uit schoolsche pronksucht 3) en met bijghe-

loovighe drift verdedight worden: die 4) meer
vermoghen tot twist dan tot stichtingh, d'welcke

ontijdelick of sonder vrucht gebruyckt worden
,

d'welcke door hun 5) rouwigheydt de Godt-

vreesend' ooren quetsen en den mensch van

d'eenvoudigheydt des woordts af brengen : soo

gae 6) ick in 7) hare soberheydt en matigheyt

van gantscher herten mede 8), want ick houd'

het daer voor datmen met geen minder Godt-

vruchiigheydt van Godt moet spreken , dan

dencken : dewijl dwaesheyt is al 't geen wy
uyt ons selven van hem bedencken , en on-

wijsheydt al 't glieen wy uyt ons selven van

hem spreken. Maer hierin 9) moet eenighe

mact waergenomen werden : men moet uyt

de Schriftuyr nemen eenen sekeren regliel van

dencken en spreken, na welcken alle de

gedachten onses herten en woorden onses

mondls gereguleert en geleyt moeten werden.

Maer wat isser doch in de wech , dat wy die

dinghen die in de Schriftuyr voor ons ver-

standt twijffelachtigh en verwerret zijn , niet

en souden moghen uytleggen en onlwerren

door klaerder woorden , dewelcke nochtans

oock Godtvruchtighlick en ghetrouwelick tot

voorstant van de waerheydt der Schriftuyre

dienstigh zijn , en spaersaem en zedighlick

,

midtsgaders ter gelegener tijdl gebruyckt wor-

den? Van weicke saeck exempelen ghenoegh
by de handt zijii. En als we dan bovendien 1 0)
bewesen sullen hebben dat de Kercke door

een uyterste noot gedwongen wiert 11) de
woorden Drie-Eenigheydt en Persoon te ge-

1) van enckele. 2) (niet). 3) sonder sin. 4) Maer indicnse

vreemt noemen dat woort, 't welck nenswijselick verdicht zijnde,

noch daer en boven verdedight wordt, 't welck. 5) sijn. 6) neem.

7) []. 8) [ ]. 9) En daerin. 10) Maer wat aal 't zü" -

wanneer wy. 11) wort.

Hare teghen-

werping.

1. Antwoort
dat het gheen

vreemt woordt

en zy.

(P 37.)

Maer dat het

gchrnyct wort,

op dat de hey-

lighe verbor-

gcnhcdcn met
platter woor-

den souden

werden uytL'C-

leyt, alsoo dat

die gene die (^it

wuort verwer-

pen, het licht

der waerheydt

qnaltck lijden

konuen.
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2. Antn'oort,

Dut de recht-

siiiuiglie Lee-

raers door

noodt gcdwou-

ghen ziJQ, de

woorden I)rie-

Eeniglieydt,

iMede-weseiit-

liok, CU Per-

soon te ghe-

bruyi'ken: eens-

deels op datse

de gliesonde

Ijeere te lichte-

Jieker voorstar,

eeusdeels op

datse de Ket-

ters overtiiy-

^hea souden.

Bewijs, ge-

nomen van de

exempelen der

A lianen ea Sa-

bellianen , iiyt

de Kerekelieke

Historiën.

bruyclcen : sal yemant die oock 1) in sulcken

gheval noch 2) de nieuwiglieyt der woorden be-

rispt 3) niet met recht gehouden werden voor

eenen die het licht der waerheydt niet lijden en

kan : dewijl liy dit alleen bestraft, dat de waer-

heydt openbaer gemaeckt en verlicht wordt?

't. En dese nieuwigheydt der woorden

(indiens' also genoemt mach worden) komt

alsdan voornemelick te pas , wanneer de waer-

heydt verdedight moet worden tegen de las-

teraers , deweicke deselve door allerley ghe-

socht' uytvluchten soecken t'ontgaen. 't Welck
wy hedensdaeghs meer dan ghenoegh ghewaer

werden , dewijl wy seer veel hebben te doen

om de vyanden van de suyver' en ghesonde

waerheydt t'overwinnen : door so een kromme
en slibbenghe buygingh ontglippen u die

slangen, 'ten zy dat gby hen hardt druckt,

en gegrepen hebbende perst en dringt. Also

zijn d'Oiid- vaders, doese door verscheyden

strijden tegen de valsche leeringen gequelt en

en geoelTent wierden, gedwonghen gheweest,

door een uytgelesen en wei-bedachte klaerheydt

uyt te spreken 't gheen sy gevoelden , op

datse den godtloosen geen kromme uytvluchten

en souden overigh laten , deweicke hare dwa-

lingen sochten wech te schuylen en te ver-

berghen onder de bewimpelingh en twijfel-

achligheydt der woorden. Arius bekende dat

Christus Godt en Godts Soon was , want hy

en konde d'uytghedruckte woorden der Schrif-

tuyr die sulcks getuyghen niet weder-staen,

en alsof hy hem-selven wel hadde ghequeten

,

veynsde hy eenigh' eendracht en eenslemmig-

heydt met d'andere. Maer ondertusschen en

hielt hy niet op van te seggen, dat Christus ghe-

schapen was en een beginsel gehadt hadde,

gelijck als alle d'andere schepselen. Op dat nu

d'Oud-vaders het slibberigh bedrogh van desen

mensch uyt sijn schuyi-hoecken voor den dagh

brengen souden , soo sijnse verder getreden

,

seggende dat Christus was d 'eeuwige Zoon

des Vaders , hebbende deselve subslanty of

't selve Goddelicke wesen dat de Vader heeft.

llier tegen wierdt de godtloosheydt seer hit-

tigh en bitsigh , want de Arianen begonnen

het woordt Homoousios, dal is van derself-

der substanly seer booselick te haten en te

vervloecken. Waert datse in 't begin ter

goeder trouwen en van herten bekent hadden

dat Christus Godt was, sy en souden daer

nae niet ontkent hebben dat hy van der sel-

ver substantie met den Vader is. Wié sal

die Godtvruchtige mannen durven schelden

voor knibbelaers en twisters, om datse ter

oorsaeck van een woordeken tot sulcken hee-

ten twist zijn ontsteken geworden . en de rtist

1) is 't dat yemant noch. 2) [ j. 3) (sal hy).

der Kercke verstoort hebben? maer dat één

woordeken maeckte onderscheydt tusschen de

recht-geloovige Christenen en de heyligschen-

nendc 1) Arianen. Daer nae heeft Sabellius

sijn hooft opgesteken , deweicke de namen van

Vader , Soon , en Heylighe Geest by na niet

met allen weerdigh geacht heeft , disputerende

en bewerende dat die namen niet en waren

gestelt om de persoonen in 't Goddelicke

Wesen t' onderscheyden, maer dat het zijn

verscheyden tytelen Godts , soodanigh' alsser

seer veel waren in de Schriftuyr. Was men
met hem in dispuyt gekomen, hy bekende dal

hy geloofde den Vader Godt, den Zone Godt

,

en den Heylighen Geest Godt te zijn. Maer
daer nae hadd' hy sijn uylvlucht al ghereedt

by de handt, voor-gevende dal hy daer mede
niet anders en hadde beleden , dan als of hy

Godt sterck, en rechlveerdigh , en wijs ge-

noemt hadde. Also songh hy dan wederom
een ander Liedeken, te weten, dal de Vader,

de Soon , en de Heylighe Geest de Vader

was, sonder ecnigh' ordeningh , sonder eenigh'

onderscheydingh. d' Eerbare Leeraers, den

weicken als doe de Godlvreesenlheydt ter

herten gingh , op datse d'ongoddelickheydt

van desen mensch verbreken souden, riejjen

wederom daer legen datmen in den Eenighen

Godt moest erkennen drie eygenschappen.

En op datse sich tegen die kromme en ver-

draeyde listigheden door de naeckte en een-

voudige waerheyt souden wapenen , so heb-

bense beweert, dat in den eenigen Godt waer-

licks en in der daedt beslaet, of ('t welck

even eens is) dat in d' eenigheyt Godts is

Drie-Eenigheyt der Persoonen.

o. Indien dan de voorseyde namen niet

lichtveerdigh en te vergeefs en zijn gevonden,

so moeten wy toesien dat wy door verwer-

pingh der selver, ons selven niet schuldigh

en maken aen een' opgheblasene roeckeloos-

heydt. lek mocht wel lijden datse begraven

waren , als maer slechts van veder een dit

vast wiert ghelooft. , te weten, dat de Vader,

en de Soon, en de Heylige Geest zijn een

eenigh Godt: en dat nochtans de Soon niet

en is de Vader, of de Heylighe Geest , maer

datse door een bysonder eyghenschap zijn

onderscheyden. lek en ben oock soo naeuw

en hardt niet dat ick om bloote woorden

soude willen twisten. Want ick worde gewaer

dat d'Oude Leeraers , andersins met groot'

eerbiedigheyt en Godlvreesenlheydt van dit

sluck sprekende , niet over al en accordeeren

noch onder malkanderen , noch oock een yder

van hun met hem-selven. Want wat zijnder

al manieren van spreken die de Concilien ghe-

1) Kerck-roovisohe.

3. Antwoort,

door voorko-

niinghe.

Al hocwej

d*oude sonitijts

srhijnen te vei'-

schilleii iu de

uytleggiughe

der woorden

:

soo komeuse

nochtans over

een in'tomhel-

senvan'trecht-

sinuighe ver-

stant der saken

selfs
;

ghelijck

ghetuygheu de

verscheyden

nieyninghen

van Hilarius,

Hieronymus,

en Augustinus,

iu 'tghebruyck

der «oorden

Wesen, Sub-

stanty, Self-

staudigheyt.
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bruvckt liebben , en van Ililarius vcrsclioont

werden? Tol wat vryiglieydl brccckl yVugus-

tinus sonitijts uyt? Wat een verschil isser

tusschen de Grieksche 1) en Lalijnsche? Maer

een exempel sal ons genoegli zijn om dese

•
d). 38.) verscheydenheytt

|
aen Ie wijsen. Voor het

Grieksch 2) woort Ilomoousios hebben de La-

tijnsche gebruyckl het woort Consubstantiahs
,

dat is van der seb/er subslanty , te kennen

ghevende dat de Vader en de Soon zijn van

een en de selvige substantie , en also het

woort substanty in plaets van het woort

essenty, dat is wesen gebruyckende. Daerom

seght oock Hieronymus schrijvende tot Da-

masus , dat het Godlslasteringh is te segghen

datter in Godt drie substantien zijn. En noch-

tans sult gliy by Hilarius meer dan honderl-

mael vinden , datter in Godt zijn drie sub-

stantien. Wat een swarigheydt vindt Hierony-

mus oock in dat Grieksch 2) woordt Hypostases ?

Want hy vermoedt datter eenigh fenijn onder

schuylt , alsmen seglit dat in Godt drie Hy-

postases zijn. En wanneer schoon yemanl dit

woort in eenen Godtvruchligen sin gebruyckt.

800 en verswijght hy evenwel niet dat het

een oneygentlicke manier van spreken is. Soo

men het nochtans daer voor mach houden dat

hy oprechtelick alsoo gesproken heeft , en niet

veel meer en heeft ghetracht om d'Ooster-

sche Bisschoppen , die hy niet en mocht

,

wetens en willens met valsche beschuldingh te

beswaren. Watter van zy , 't is seker dat hy

niet oprechtelick en handelt, wanneer hy be-

weert dat het woort ousia in alle wereldtlicke

scholen niet anders en beleeckent als Hypo-

stasis, want dit wordt al-omm' door 't ghe-

meen gebruyck wederleydt. Zediger en beleel-

in het vijfde der is Augustinus , dewelck', al hoewel hy
Uoeck vaa de gg^i^t ^.^^ hgt, woort HvDostasis in dien sin
DiieEeuig- .0

• j. J r .- 1 1

iieydt, Gap. 8. nieuw IS m O ooren der Lalijnscnen
,

nocli-

eii 9. lans so verre daer af is dat hy den Griecken

hare gewoonte van spreken soud' ontnemen
,

dat hy oock selfs die Latijnsche Vaders die de

Grieksche I) manier van spreken navolghden
,

lietfelick verdraeght. En 't gheen Socrates van

deselve manier van spreken schrijft in 't seste

boeck van de Historie Triparlite, dat luydt

aleens als of hy wilde segghen dat die van

onverslandighe menschen verkeerdelick lot dese

In 't tweede saeck gebruyckt zy Ja de voorseyde Hilarius

"i)ri'^-Ern"i

-^"^ reeckent den ketters toe tot een groote sonde,

hoydt. cap. 2. dat hy door haer' onbescheydenheyl gedron-

gen wort , onder het perijckel en ghevaer

des menschclicken oordeels te brengen die

dmghen , die in een Godlvreesend hert be-

' hoorden besloten te blijven, ondertusschen

oo(;k niet verswijsende , dat dit niet anders

1) Griecxschc. 2) Griecx.

en was dan onbelaemlicke dinghen doen , on-

uylsprekelicke dingen voort brengen , en on-

geoorloofde dinghen bestaen en voornemen.

Een weynigh daer na maeckl hy noch grootcr

verontschuldigingh l),dathy sich onderwindt

nieuwe namen voort te brengen. Want als liv

de namen van de Goddelicke nature gesteit

hadde, te weten, Vader, Soon en Heylighe

Geest: soo seght hy terstonl daer op, dat al

't geen 't weick men daer-en-boven soeckt en

begheert te weten , met de tonghe niet uyt-

ghesproken , met de sinnen niet ondersocht

,

en met het verstandl niet begrepen kan wer-

den. En op een ander plaets ghetuvght hy
dat de Bisschoppen van Vranckrijck geluckig

waren , deweicke gheen ander belijdeniss' en

hadden ghesmeedt noch aengenomen , noch

eenighsins erkent, dan het oude en eenvou-

dighe, deweicke van den lijdt der Apostelen

af by alle Kercken was aengenomen gheweest.

Gelijck' verontschuldigingh 1) doet oock Au-
gustinus, seggende , dat dit woort door noot

afgedrongen is , te welen , van wegen datter

geen ander woorden en waren voor so een

groot' en gewichtige saeck , niet om deselve

door dat woordt volkomentlick uyt te druc-

ken , maer om niet te verswijgen hoe dat

de Vader, Soon en Heylighe Gheest drie zijn.

En dese maligheydt en zedigheyl der heyli-

gher Mannen moet ons vermanen , dat wy
niet van stonden aen so wreedeück veroor-

deelen en brantmercken den genen , deweicke

weygeren aen te nemen de woorden die van

ons bedacht zijn , alsse maer die weygheringh

niet en doen of uyt opgeblasentheyt, of uyt

broot-dronckenlheyt, of uyt een quaetwillighe

listigheydt : maer dese moeten oock wederom
aen hare zijde bedencken , door hoe groeten

noot wy gedrongen worden also te spreken . op

dats' allengskens en ten laetsten aen dese proHjte-

licke wijse van spreken sich gewennen mochten.

Sy moeten oock leeren toesien datse hel ons niet

qualick af en nemen , wanneer wy zijnd' in den

strijdt met d'Arianen aen d'een , en met de

Sabellianen aen d'ander zijde, hun beyden alle

gheleglientheydt om t'onlvluchtenaf-snijden. op

dats' andersms ons gheen oorsaeck en gheven

om te vermoeden datse zijn Discipelen of

van Anus , of van Sabellius. Arius segt dat

Christus Godt is: maer hy mort en mompelt

dal hij is geschapen en een begin gehadl heeft.

Hy seght dat Christus met den Vader een is :

maer hy blaesl den sijnen heymelick in d'oor,

dal hy met den Vader een geworden is
,
ge-

lijck als alle geloovige , al hoewel met een

sonderling privilegy en voordeel. Maer seght

ghy dat Christus is van deselve substanty

1) ouschuldt.

Van de ('oii

cilicn. $ C'J.

4. .Viitwooil,

Niemant moet

sooeyglien-sin-

iiigh en stiiyr

ziju, dat hy om
de bloole woor-

den harnasch

soude willen

aentrecken, als

hy maer den

recht-siiini-

ghen sin en het

gliediierig ac-

Cüort van Chri-

sti Kerck ua-

volgt.
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Maer die dese

uaiiifn verwer-

peu, en licrt-

iierkelickomJe

woorden twi-

sten,diekoeste-

reii heyinelick

en in 't rerbor-

glieii de ketti ry

vnD Ai'ius en

Sabellius,

Van de be-

scbrijvingc des

woord ts, treedt

liy tot verkla-

riugiie van de

sake selfs, de-

welcke hy daer

na nvt leyt.

(p. 3ü.)

De onder-

scheydinge der

Pcrsoonen.

met den Vader, so beneeiiil gliy den listigen

Arius sijn mom-aensiclit en valsclien schijn,

en ghy en doet meieen niet met allen tot

de Schriftuyr. Sabellius seglit dat de namen

Vader, Zoon , en Heylighe Geest niet med'

en brenghen datter onderscheydingh in Godt

is. Zegt ghy datse drie zijn , hy sal roepen

dat ghy drie Goden noemt. Zeght ghy dat

in het eenige wesen Godts Drie-Eenlgheyt der

Persoonen is, soo seght ghy met een woordt

't geen de Schriftuyr spreeckt , en ghy be-

dwinght het ydel gesnater van Sabellius. Vor-

ders soo daer eenige zijn die met sulck een

vreesachtige superstity gequelt worden, datse

dese woorden niet en konnen lijden : soo en

sal nochtans niemant , of hy schoon van spijt

berstede, nu konnen loochenen, te weten,

alsmen een Godt hoort noemen , dat suicks

verstaen moet worden van d'eenigheyt der

subslanty : en als men drie in een wesen

hoort noemen , dat daer med' als dan be-

teeckent worden de Persoonen in dese Drie-

Eenigheyt. Wanneer dit sonder geveynstheyt

toegestaen wordt , soo en vragen wy nae de

woorden niet. Maer ick hebb' van over langh,

en dat dickwils , bevonden dat alle de ghene

die om de woorden hertneckelick twisten

,

by haer selven een verborgen fenijn koeste-

ren : soo dat het beter is alsuicke door de

gheinelde woorden uyt te locken , als om
haren 't wille duysterder te spreken.

6. Maer het dispuyt en krackeel over de

woorden daer latende , soo sal ick nu be-

ginnen te spreken van de saeck selfs. Door

dit woordt Persoon, verstae ick dan een self-

standigheydt in 't wesen Godts , dewelcke met

d' andere vergheleecken zijnde , door een on-

mede-deelbaer' eyghenschap wordt onderschey-

den. Door 't woordt selfstandigheydt willen

wy wat anders beduyden als het wesen. Want
indien het Woort alleenlick Godt waer, en

ondertusschen niet yetwes eygens en hadde

,

soo soude Joannis te vergeefs geseyt hebben

,

dat hel Woort altijt by Godt geweest was.

En wanneer hy terstont daer aen betuyght

dat het Woort oock Godt selfs was , so roept

en brenght hy ons wederom tot het ee
|

nige

wesen. Maer dewijl het Woort by Godt niet

en heeft konnen zijn, of het moest met cenen

zijn in den Vader, soo ontstaet hier uyt de

selfstandigheyt , dewelck' al is t datse door

eenen onscheydelicken bandt met het wesen

t'samen gevoeght is , en daer van niet en kan

gescheyden worden , nochtans heefts' een by-

sonder merck-teecken daer door sy van 't

wesen wordt onderscheyden. Nu segg' ick

dat een veder van dese drie selfstandigheden

of persoonen, met d'andere vergeleken zijnde,

door een eygenschap onderscheyden wort. De
relaly of vergelljckingh wort alhier klaerlick

uytgedruckt: want wanneer Godt blootelick

en sonder bepalingh en onderscheyt ver-

meldt 1) wort, so behoort die naem (Godt)

niet min toe aen 2i) den Zoon en den Heyli-

gen Geest , als aen 3) den Vader. Maer soo

haest als de Vader met den Soon wort ver-

geleken
, so wort een yeder door sijn eyghen-

schap van den anderen onderscheyden. Ten
derden beweer' ick ook , dat al 't geen aen

elk der drie 4) persoonen bizonderlick 5) eygen

is , aen 6) den anderen niet en kan mede-
ghedeelt worden. Want op den Soon en kan

niet passen Yioch overghedraghen 7) worden
't geen den Vader toeghe-eyghent wordt tot

een teecken van onderscheydt. En my en mis-

haeght niet de beschrijvingh van Teriullianus,

wanneerse maer recht wort verstaen , te

weten
, Dat de Drie-Eenigheyt der Persoonen

is een ordeningh
, schickingh en uytdeelingh

in Godt , waer door d'eenigheydt des wesens

niet met allen en wort verandert.

7. Eer ick nochtans verder voort gae

,

sal ick de Godtheydt des Soons en des Hey-
ligen Geestes bewijsen moeten. 0n daer nae

sullen wy dan sien hoe dats' onder elkander 8)

verschillen. Voorwaer • wanneer ons in de

Schriftuyr voorgestelt wort het Woort Godts
,

so soude 't seer ongerijmt zijn suicks te ver-

staen alleen van een verganckelick' en ver-

dwijnende stemme, dewelck' in de lucht uyt-

gelaten zijnde buyten Godt te voorschijn komen
soude : hoedanige daer geweest zijn de Godde-

lick' aenspraken die den Vaderen geschiedt

zijn , en voorts oock alle de Prophetien : dewijl

door dit Woort 9) veel meer beteeckent wort

de Wijsheyt die bij Godt is , van dewelcke alle

d'aenspraken en Prophetien haren oorsprongh

hebben. Want d'oude Propheten hebben (vol-

gens 't getuyghnis van Petrus) soo wel ge-

sproken door den Geest Christi gedreven zijnde,

als d'Apostelen en all' andere die daer nae

de Hemelsche Leer bedient hebben. En dewijl

Christus te dier tijdt noch niet en was ge-

openbaert in het vleesch , soo moeten wy be-

grijpen een Woordt 't welck voor de tijden

der werelt uyt den Vader is gegenereert.

Indien die Gheest , die tot sijn instrumenten

de Propheten gebruyckt heeft , is de Geest

des Woorts , soo besluyten wy vastlick daer

uyt dat het Woordt waerachtigh Godt ^yas.

En dit leert Moses klaer genoegh ter plaetsen

daer hy handelt van de scheppmgh der werelt

:

alwaer hy dat Woort voorstelt als een die in

't wercken midden tusschen komt. Want waer

In sijü

Boeek leghen

Praxeas. cap.

2. 3.

2. De eeu

wige Godtheyt

des Zoons

wordt bewesen

nietverscheydë

argumenten.

Het eerste

,

De Zoon is 't

Woordt Godts

des eenwigben

Vaders. Zo is

dan de Zoon de

eeuwigheGodt.

1) gomeldt. 3) []. .3) []. 4) ccB yeder der. 5) [ ].

Oy
[ ] . 7) ovcrgcstelt. 8) den andereu. 9) daer door.
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CegliLMi-wcr

llcbr. 1. 2.

5. 17.

lue verlmcll liy uyldnickelick diil Godlbij I)

yeder wei-clc dat te scheppen slondt geseyt

heeft , Dit of dat worde , anders dan op dat

d'ondoorgrondeerHcke heerlickheyl Godls in

sijn beelt soude Hchten. Hier hebben de neus-

wijs' en praet-siecke menschen al gereede stof

om dit te weder-leggen , seggende , Dat dat

woordt daer Moses van schrijft genomen wort

voor een gebodt en bevel. Maer d' Apostelen

zijn beter Uytlegghers , dewelcke leeren dat

de wereldt door den Soon gesehapen is, en

dat hy alle dinghen draeght door sijn mach-

AiitwuurcU. ligh woort. Want wy sien hier dat het VVoort

wort genomen voor de wil of 't bevel des

Soons , dewelck oock selfs is het eeuwigh' en

wesentlicke Woort des Vaders. De gesond' en

zedighe verstanden weten oock wel het gheen
i'rovcrb. 3.32. Salomon seght , daer hy de Wijsheyt invoert

en van haer geluyght datse van Godt voor

de lijden der werelt is gegenereert, en datse

presideert en voorsit over de scheppingh aller

dingen , en over alle de wercken Godts. Want
het waer dwaesheyt en ydelheydt Gode in

de scheppingh eenen verganckelicken of tijdt-

licken wille toe te dichten : dewijl Godt als

doe sijnen bestendigen en eeuwigen raet , en

oock een hooger verborgentheyt heeft willen

vertoonen. Hier toe dient oock het seggen van

Christus , Mijn Vader werckt tot nu toe , ende

ick wercke oock. Want als hy betuyght dat

hy van 't eerste begin der werelt geduyrigh

niet den Vader in 't werck gheweest is , soo

leght hy klaerder uyt , 't geen Moses korte-

licker aengeroert hadde. Wy besluyten dan

dat Godt alsoo gesproken heeft , dat oock het

Woordt sijn deel in 't werck ghehadt heeft,

en dat alsoo de wercking aen 2) hun beide

gemeen was. Maer loannes doet hier van

d'alderklaerst' uyt-leggingh , wanneer liy ver-

klaert dat dat Woordt 't welck van den be-

ginne Godt was en by Godt, te gelijck met

Godt den Vader zy gheweest d'oorsaeck en

oorsprongh van alle dingen. Want hy eygent

den Woorde toe een volrnaeckt en eeuwigh-

duyrende wesen , en benetfens dien noch yet-

wes particuliers en sonderlinghs, en hy toont

bescheydentlick hoe Godt sprekende de Schep-

per der wereldt geweest zy. Gelijck dan alle

d'openbaringen die van Godt voorts ghekomen

zijn wel en te recht Godts Woordt ghenoemt

worden , alsoo is 't oock betaemlick dat dat

wesentlicke Woordt ghestelt werde op den

hoogsten trap , als bet welck de fonteyn is van

alle Goddelicke woorden en openbaringen , en

geenerlcy verandermgh onderworpen zijnde

,

in der eeuwigheydt een en het selfde blijft by
Godt en Godt selfs is.

1) op. 2) [].

8. Hier leghen knorren sdiiiniighe honden,

dewelcke, dewijl zy Christo sijn Godtheyt niet

opentlick en durven ontnemen , hem sijn oeu-

wigheyl heymeliek ontstelen. Want sy segghen

dat hy alsdoe eerst begonnen heeft het Woort
te worden, doe Godt in de scheppingh der

werelt zijn heyligen mont opende. IMaer op

die wijse verdichten se seer 1) onvoorsichte-

lick het ontstaen van iets nieuws 2) in het

wesen Godts. Want gelijck de namen Godls

die haer aensien hebben op sijn uylerlick' werck

(als daer onder andere meer is de naem daer

med' hy genoemt worl Schepper van hemel

en aerde) hem zijn begonnen toegeschreven

te worden na dat het werck volbracht was

:

alsoo verwerpt de godtvruchtigheyl een yege-

licke naem \vaer door beteeckent wordt dat

Gode in hem-selven yet nieuws is wedervaren

en overgekomen. Want so hem yet vrcemts

en nieuws overkomen 3) ware , soo soude 't

seggen van lacobus niet kennen bestaen , wan-

neer hy getuyght dat alle volmaeckle gifle van

boven afkomt van den Vader der lichten

,

by welcken geen veranderinge en is , ofte

schaduwe van omkeeringe. Daer en is dan

niets onlijdelicker dan dat men een begin

toedicht aen 4) 'dat Woordt 't welck van eeu-

wigheydt af Godt , en daer na Schepper der

werelt geweest is. Maer sy laten sich voor-

staen datse scherpsinniglich disputeeren , wan-

neerse seggen dat Moses, verhalende dat Godt

doe eerstmael gesproken heeft , met eenen

oock te kennen geeft , dat te voren in hem
geen woort en was. ]']n nochtans en kan er

|

nae mijn oordeel niets ghesproken worden

dat meer ongherijmt en bespotteliek is als

even dit. Want men mach daer uyt , dat

eenigh dingh op een sekeren lijdt begint ghe-

openbaert te worden, niet besluyten dal het

selve noyl Ie voren geweest zy. Ick besluyte

dan oock heel 5) anders , te weten , dewijl

in het selve puncl en oogenblick des tijts

doe Godt seyde , Hel werde licht , de kracht

des Woordts daer geweest en te voorschijn

ghekomen is : dat daer uyt volght , dal het

allangh voor dien tijl moet geweest zijn. En
is 't dal yemant ondersoeckl hoe langh , soo

en sal hy doch geen beginsel vinden. Want het

Woordt selfs en druckle gheen sekere lenghte

des tijdts uyt als het seyde , Vader verheerlickl

uwen Soon met de heerlickheyl , die ick by u

hadde eer de werelt was. Dit en heeft oock

loannes niet versweghen : want eer hy van de

Scheppingh der werelt begint te spreken, soo

segt hy dat hel Woort in den beginne by

Godt was. Wy beweeren dan wederom dat

1) sy versieren veel V. 2) een sekere vei-nienwinnli.

3) toeghevallen. i) []. ö) veel.

Teglien-iïei-

pingli.

Het Wuonlt
heeft bcgunneü

te zijn, doe

GoJt de werelt

scheppende, ge-

sproken heeft.

Antwüort, die

met scer bondi-

ge gctnyghnis-

sen en redenen

bevestiglit is.

lacob. 1. 17.

(p. lil.

loan. 17. 5.
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Uet tweede

ai'giiineut. De
Suüii wort ge-

noemt Godt en

luliova,mitsga-

ders met ande-

re nameu ver-

ejert iuden Ou-
den Testameut,

dewelcke deu

eeuvviged Va-

der toe-ghe-ey-

ghent wordeQ.

lly is dcrhal-

veii d'eeuwige

Godt.

Esod. 7. 1.

Weder-leg-

giiigh vau de

legeuwerpinge

der Jodeu.

Icsa. U. 6.

Eeu audere

tegeu-werpiug,

um-ge8tooten.

het Woordt, 't welck buyten alle begin des

tijdts van God gegenereert is , van all' eeu-

wigheyt by hem gheweest sij 1): waer uyt

verder sijn eeuwigheydt , en waerachtigh we-

sen , en sijn 2) Godtheyt bewesen wordt.

9. En al hoewel ick den persoon des

Middelaers noch niet aen en roer , maer daer

van uytstelle 3) te spreken tot dat ick sal

gekomen zijn tot die plaets al waer van de

Verlossingh sal werden ghehandelt: dewijl

nochtans by alle Christenen vast en buyten

verschil moet zijn , dat Christus is dat Woordt
in den vleesche geopenbaert , soo sullen alhier

wel ter sake dienen 4) en te pas komen alle

die ghetuygenissen, dewelcke aen Christus

de Godtheydt toestaen en toe-eygenen. Als

in den vijf-en-veertigsten Psalm wort geseyt

:

Uwen throon ó Godt , is eeuwighlick ende al-

toos : soo is 't dat de Joden om den slagh

t'ontgaen alhier een uytvlucht verdichten
,

seggende dat het Hebreische woort Elohim

,

dat is Godt, oock den Engelen en overste

machten toekomt. Maer daer en is sodanigen

plaets inde Schriftuyr nerghens te lesen , in

dewelcke den schepselen eenen eeuwighen

throon wort opgerecht en toegestaen. Want
hy en wort niet alleen Godt ghenaemt, maer

oock een eeuwigh Heerscher. Ten anderen en

wordt desen naem Godt niemanden op-ge-

dragen , 't en zy dan met een byvoeghsel
,
ghe-

lijck als in die plaetsen geschiet , daer geseyt

wort, dat Moses de Godt van Pharao soude

zijn. Andere lesen den voorseyden Text aldus

:

Uwen goddelicken throon , of uwen throon die

van Godt is , doch met al te grooten onver-

stant. Ick bekenne wel dat dickwils Godde-

lick genoemt wort 't gheen door een sonder-

linge heerlickheyt uytsteeckt : maer uit de t'

samenvoeging der woorden kan genoegsaem

blijcken , dat sulck een lesingh en uytleggingh

hardt en gedwonghen is , en te dier plaetse

niet en past. Doch al is 't datse door haere

hertneckigheydt alhier niet en willen wijeken,

soo wort nochtans deselve Christus van losaia

klaerlick ingevoert ?.ls eenen dewelcke Godt

is en met de hooghste macht is begaeft en

aenghedacn , het welck voorwaer den eenigen

Godt eygen toekomt. Men noemt, seght hy

,

sijnen name, Stercke Godt, Vader der eeu-

wigheyl , Vredevorst , &c. De Joden keilen hier

tegen oock , en verkeeren den Text aldus , Dit

is de naem daer mede de Stercke Godt en Vader

der eeuvvigheyt hem noemen sal , &c. soo datse

don Soon alleen desen naem laten behouden

,

te weten, dat hy een Vredevorst genoemt wort.

Maer waer toe souden doch te deser plaetse

1) sijn resideuty glieliadt heeft. 2) [ ]. 3) vertoeve.

4) ten propoost'.

23. 6.

Gode den Vader soo veel namen en tylelen

j^egheven worden ? Dewijl het voornemen des

Propheten is Christus te vercieren met seer

heerlicke teeckenen , waer door ons gheloof

en vertrouwen op hem ghesticht en opghe-

bouwt mochte werden ? Daer en is dan niet

aen te twijfelen, of hij wort al hier om de

selfde reden de Stercke Godt ghenoemt , om
dewelck' hy een weynig te voren ontfingh

de naem Immanuël. Maer daer en kan geen

klaerder ghetuyghnis gesocht en gevonden

worden , dan dat 't welck by Jeremia te

lesen is
, te weten , Dat dit sal zijn sijn naem ,

lerem

daer mede de SiJruyte Davids genoemt sal

worden , de Heere onse gerechtu/lieijt. Want
dewijl de Joden selve leeren dat d'andere

namen Godts niet anders en zijn dan by-

namen , en dat alleen dese naem Jehovah

,

(Heere) die sy segghen niet uytghesproken

te moghcn worden , een wesentlicke naem is

en dienstigh om daer door sijn wesen uyt te

drucken \ so besluyten wy dat de Soon is

d'eeuwige en eenige Godt , dewelck' op een

andere plaets getuyght dat hy sijne eere gee- lesa. 42. 8.

nen anderen en sal geven : De Joden soecken Antwoort op

al hier wel eenighe schuyl-hoecken , om dat ^'^^ •'"'^^ '""

Moses den altaer die hy gebouwt hadde dien
^^^^^'^ '

naem ghegeven heeft , "en oock Ezechie! van de

nieuwe stadt Jerusalem. Maer wie isser doch

die niet en siet dat dien altaer ghebouwt
wort tot een teecken en gliedachtenis dat

Godt is de verheffingh van Moses? en dat oock

Jerusalem alleen met Godes naem vereert

wordt . om te betuygen dat hy aldaer tegen-

woordigh is? Want soo spreeckt de Propheet

,

Ende de naem der stadt sal van [fi^?'e«] dage Ezech.48. 35.

af zijn , De Heere is aldaer. Moses schrijft

aldus, Ende hy bouwde eenen altaer, ende Exod. 17.15.

hij noemde sijnen name, De Heere is mijn

baniere. Voorts is noch. een andere te weer-

leggen
,

geput uyt 1) een ander getuyghnis ,'

van leremia , in het welck die selvighe naem lerem. 33. je.

(lehovah) der stadt Jerusalem gegeven wort

met deze woorden : dit is de naem daer mede
sy de Stadt sullen noemen , de Heere onse

j

r/ereck/ü/Z/ej/f. Maer 't is so verre van daer

dat dat ghetuyghnis der waerheydt die wy
voorstaen hinderlick zijn soude , dat het veel

meer deselve waerheyt bevestight. Want als

hy voor henen betuyght hadde dat Christus

is de ware Jehovah , van den welcken de

gerechtigheydt afvloeyt, soo verklaert hy als

nu , dat de Kercke Godts dit 2) inder daedt

alsoo sal ghewaer werden, dats' oock van

den naem sclfs sal mogen roemen. Soo wordt

dan ter eerster plaets van den Propheet ghe-

Antwoortbp

ecu ander' in-

spraeck.

1) Maer daer is uoeh eenen meerderen strijt uyt te staen

aeugaend'. 3) dat self'st'.
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Ilct 3*^argu-

mcul , Ichuva

iii den Pltsooü

L-eiis EaglieU

den Heyligheu

Vadereu onder

de wet verschij-

nende, betuygt

d.it hy lehova

is. Maer dces'

i8 het Woordt
des eeuwigheu

Vaders. So is

van de Sooa
d'eeuwighe

Godt.

ludic.capp.6.7.

Item. capp. 13.

IC. 18. 22. en

23.

(p. 41.)

Ue godtloos-

heyt Scrvets ter

neder gevelt.

Waeroni de

Süon eertijdts

onder de Per-

soon eens En-

gels verschenen

stelt de fonteyn en oorsaeck der gcrechtlg-

heyt, en daer na by gevoeght hare vrucht

en werckmgh.

10. Indien oock dit den Joden niet ghe-

noegh en doet , so en sie ick niet waer mede
sy de kracht van dit ander I) bewijs souden

konnen ontgaen , dat namelick lehovah (de

Heere) so dickwils in den persoon des Engels

voor-geslclt wort. De Engel wordt geseyl

den H. Vaderen verschenen te zijn. Dese

engel gebruyckt van sich sclven 2) den Naeni

des eeuwigen Godts. Indien yemant liier leghen

seght, dal dit van den Engel geseyl wordt

in regard en aensien van den persoon , uyt

wiens last en bevel hij verschenen is, soo

wordt nochtans de knoop door dien uytvlucht

gheensins ontbonden en los ghemaeckt. Want
een dienstknecht Godts en sou 3) dit nimnier-

nieer toe laten dat hy van yemanden Offer-

handen vorderen en aennemen, en alsoo door

sulck een daedl Godts eere tot sich trecken

soude. Maer den Engel daer wy nu van

spreken , weygerl broodt te eten , en
|
be-

veelt een olïerhande aen 4) Jehovah op te

offeren. Daer na bewijst hy oock met der

daedl dat hy self die lehova is. Dacrom be-

sluyten oock Manoah en sijn huysvrouw uyt

dit teecken datse niet slechts eenen Engel,

maer Godt ghesien hadden. Hier uyt ontstondt

dit segghen : Wy sullen sterven , want wy
hebben Godt gesien. En als de huysvrouw
daer op antwoort : Indien Jehova ons hadde

willen dooden . soo en soud' hy den oll'er uvt

onse handt niet aengenomen hebben ; soo be-

kenlse gewisselick dal hy Godt is , die te

voren een Enghel ghenoemt wierdt. Doel

hier noch by dat des Enghels antwoorde selfs

allen twijilel wech neemt : waerom vraeght

ghy nae mijnen naem dewelcke wonderlick

is? Derhalven is de godtloosheydt van

Servet soo veel te grouwelijcker gheweest,

doe hy beweerde dat Godt aen 3) Abraham en

de anderen Vaderen noyt en was gheopen-

baert, maer dat in sijn plaets een Enghel

wierdl aengebeden. Waerteghen 6) de rechl-

sinnige Leeraers van de Kerck wel en wijs-

selick hebben verklaert , dal dese voortrefle-

lyckste 7) Engel zy geweest het Woort
Godts, deweick' aireede doe als door een

voorspel het -ambt eens Middelaers begon te

bedienen. Want al hoewel hy met het vleesch

noch niet bekleedt en was, soo is hy noch-

tans ghelijck als in 't midden tusschen bey-

den gekomen , op dat hy met des Ie meer-

der ghemeensaemheyts tol de gheloovige

naederen soude. Soo heeft hy dan door

1) [] 2| Deselve treckl sich aen. 3) sal. 4) den. 5) den.

6) Maer. 7) dien vooruecmsten.

die naederc gemeensaemheyl ghekreghen de

naem des Engels : behoudende nochtans on-

dertusschen 't gheen hem eygen was, te

weten, dat hy zy Godt van onuylsprekelicke

heerlickheyl. Dit geeft oock Hosea te kennen , Hosca 12. 5.

dewelcke , nae dat hy verhaelt hadde lacobs

strijdt met den Engel , seydt : de Heere

de Godt der heyrscharen , Heere is sijn ge-

denck-naem. Hier knort Servet weder-

om tegen dal Godt de persoon des Engels

gedragen heeft. Als of quansuys de Propheet

niet en beveslighde 't gheen van Mose ghe-

seydt was, Waerom vraeght gy na mijnen Genca. 32. 29.

name? Des Heyligen Patriarchs belijdenis be- '*"•

toont oock genoeghsaem dat hv niet en zy

gheweest eenen gheschapen Enghel , maer
sulck eenen in den welcken de volle Godl-

heydt woonde , als hy seght , Ick hebbe Godt

gesien (van) aengesichte tol aengesichte. Hier ^- '^"- i"- *

uyt is 't oock dat Paulus seght , dat Christus

in de Woestijne de Leydsman zy gheweest

van 't Israëlitische volck : want al was 't

schoon dat den lijdt sijnder vernedering noch

niet en was gekomen , soo heeft nochtans

dat eeuwige Woordt voor-gestell een figuer

en voorbeeldt van dat Middelaers-ampt daer

toe hy verordent en bestemt was. Is 't dat

wy nu sonder krackeelen het tweede Capittel

van Zacharias willen indencken 1) so sullen

wy bevinden dat die 2) Engel die den ande-

ren Engel sondl, lerstont den Godt der heyr-

scharen genoemt, en hem 3) d' opperste macht

toe-gheschreven wordt. Ick gae ontallicke ge-

luygenissen voorby op deweick' ons gheloof

sekerlick berust, al is 't datse den Joden niet

seer en beweghen. Want alser by lesaia lesa 25. 9.

gheseydt wordt: Siet , dese is onse Godt,

wy hebben hem verwacht , ende hv sal ons

saligh maken; soo konnen de verstandighe

sien dat Godt aldaer vertoont wordt , de

welcke wederom tot verlossinge des volcks

op st^el. En de krachtige aenwvsende voor-

naemvvoorden: 4) dese, dese, tot twee-malen

toe herhaeldt , en laten niet toe dat dit op

iets anders o) gheduydet en ghetrocken werde

dan op Christus. Klaerder en bondiger is

noch de plaetse van Maleachi , al waer Malach. 3. 1.

belooft wordt, dat de heerscher en regeerder
,

die doe verwacht wierdt tot sijnen Tempel

komen soude. Voorwaer de Tempel was al-

leen den eenighen oppersten Godt toe-gehey

light, 't welck nochtans de Propheet al hier

Christus toe-eyghenl. Waer uyt dan volglit dal

hy deselfdc 6) Godt zy, die onder de Joden

altijdt is aenghebeden en ghe-eert geweest.

1 1 . Hel Nieuwe Testament is vervult met

]) overleggen. 2) den selveu, 3) []. 4) toon-woordeke

5) elders. 6) de selvighc.
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Het 4. argu-

ment vergadert

uy t de heerliek'

^hctuygenisscn

des Nieuwen

Testaments, al

waer de Soae

bekent wort te

zijn de Heere

der iieyrscha-

ren, de Rechter

dur werclt, de

Godt der lieer-

licklieyt, de

Schepper der

werelt, de ïlee-

re der Engelen,

de Koniugli der

Kereke, het

Eeuwige

Woort, Godin
der eenwig-

lieydt gliebene-

dijdt, Godt ge-

openbaert in

den vlecsche

,

Godc ghelijck,

de waerachtige

Godt en het

eeuwige leven,

de lleere en

Godt aller ghe-

loovigen. Der-

halven is hy de

eeuwige Godt.

lesai. S. 14.

Kom. 9. 33.

eudc 14.10.11.

!csa. 45. 23,

Ephea. 4. 8.

l'salm 68. 19.

luan. 12. 41.

Icsa. 6. 1.

Uebr. 1. 10.

en 6,

ontelbare gheluygenissen. En daerom moeten

wy ons bevlytighen , om liever korlelick wey-

niglio uyt te kippen, dan die alle op 1)

eenen hoop te versameien. En al hoewel

d' Apostelen van hem hebben ghcsproken, na

dat hy aireed' als Middelaar in 't vleesch

geopenbaert was : soo sal nochtans 't geen

ick sal by-brengen seer bequaem zijn om
sijn Godtheydt te bewijsen. Voornemelick is

dit bysonder aenmerckinghsweerdigh , dal

d' Apostelen ghetuyghen, dat die dingen , de-

welcke belanghende den eeuwighen Godt voor-

seydt waren , of aireed' in Christus vervult

zijn, of namaels in hem vervult sullen wer-

den. Want 't geen Jesaia voorseyt, te weten,

Dat de Heere der heyrscharen den Joden en

Israëliten soude zijn tot een steen des aen-

stoots, en tot een rotzsteen der struyckelinge dat

selfst' is in Christo volgens 't segghen van Paulus

vervult. Ily betuyght dan dat Christus is die

Heere der heyrscharen. Van ghelijcken schrijft

hy op een ander plaets aldus: Want wy
sullen alle voor den rechter-stoel van Christus

gestelt worden. Want daer is geschreven , Ick

leve seght de Heere : voor my sal alle knye

buygen : ende alle tonge sal Godt belijden.

Dewijl nu Godt by lesaia dit verkondight

en ghetuyght van hem-selven , en Christus

'tselve in sich selven met der daedt vervult,

soo volght dat hy die selvighe Godt is , wiens

cere eenen anderen niet en mach ghegeveu

worden, 't Geen hy oock in den Brief tot

den Ephesiers uyt de Psalmen by brenght

,

dat komt blijckelyck alleen Godt toe. Als hy

opgevaren is in de hooghte, heeft hy de ge-

vangenisse gevangen genomen. Met dese

woorden geeft hy te verstaen dat dees' op-

klimmingh wel doe was afgebeeldt , doe Godt

sijn kracht betoonde door een uytnemende

overwinningh op 2) d' uytlandtsche volckeren,

maer datse volkomentlicker vervult en ver-

loont , is in Christus. Also getuygt loannes

dat het des Soons heerlickheyt was , dewelck'

lesaia door een gesicht geopenbaert wierdt

:

daer nochtans de Profeet selfs schrijft dat hy
de heerlickheydt Godts ghesien hadde. Het is

oock openbaer dat die dinghen die d Apostel

tot den Hebreen op den Soon toepast, an-

ders niet en zijn , dan seer klare lof en

eer-dichten Godts. Gy Heere , hebt in den

beginne de aerde gegrondet, ende de heme-

len zijn de wercken uwer handen. Item, Ende
dat alle Engelen Godts hem aenbidden.

En nochtans en misbruyckt d'A postel die ge-

tuygnissen niet , wanneer hy die op den

persoon van Christus toepast 3). Overmits hy

alleen vervult heeft al 't glieen in die Psalmen

1) over. 2) teghens. 3) treckt.

gesongen wordt. Want hy is geweest die

gheen dewelck' opstaende sich over Sion heeft

ontfermt: 1) hy is 't die de heerschappy en

't rijck over alle Heydenen en eylanden aen

sich ghenomen heeft. En waerom soude doch

loannes sich ontsien hebben Godts Majesteit

Christus toe te eygenen , dewijl hy alreedc

geseyl hadde , dat het Woordt altijt Godt ge-

weest was? Hoe soude doch Paulus ghe-

schroomt hebben Christus te stellen in de

vyerschaer en rechterstoel Godes
,
ghemerckl

hy voor henen met soo een klaren lof sijn

Godtheyt verkondight hadde , te weten , daer

hy hem noemde Godt boven alle
|
te prijsen in

der eeuwigheyt. En op dat het blijcke hoewel

dat hy met sich-selven in dit deel over een

komt , soo schrijft hy oock elders dat Christus

is Godt geopenbaert in den vleesche. Is hy

Godt te prijsen in der eeuwigheydt , soo is hy

dan die geen, den welcken men volgens 't

segghen van Paulus op een ander placls alle eer

en heerlickheyt schuldigh is. En hy en ver-

berght dat niet, ja hy roept in 't openbaer,

Die in de gestaltenisse Godts zijnde, het geenen

roof gheacht en heeft Gode even gelijck te

zijn : Maer heeft sich-selven vernietight. Ende
op dat de godtloose hier leghen niet en sou-

den segghen dat hy eenen ghemaecten Godt

IS, so gael loannes verder: Hy is, seght

hij , de waerachtighe Godt en het eeuwighe

leven. Al hoewel hel ons meer dan ghenoegh

moet zijn , dat hy Godt genoemt wordt, by-

sonder van dien getuyge , dewelck ons klaer-

lick verseeckert datter' niet veel goden en

zijn , maer alleen eenen Godt is. En dese ghe-

tuyghe is Paulus, dewelck' aldus spreeckt:

Al hoewel dat daer veel goden ghenoemt

worden , 't zy in den Hemel of op der Aer-

den : soo hebben wy nochtans maer eenen

Godt , uyt wien alle dinghen zijn. En dewijl

wy uyt den selven mondt verstaen , dat Godt

in den vleesche gheopenbaert is , dal Godt

met sijn bloedt sijn Kereke ghekocht heeft

:

waer toe verdichten wy eenen tweeden Godt

,

die van den Apostel' verworpen wordt"? En
daer en is niet aen te twijlTelen ofalleGodt-

salige hebben oock dit gevoelen ghehadt.

Voorwaer wanneer Thomas van ghelijcken

Christus opentlick noemt sijnen Heere en

sijnèn Godt , soo bekende hy dat Christus is

d'eenighe Godt den welcken-hy allijdt aen-

ghebeden hadde.

12. Indien wy nu van sljne Godtheydt

willen oordeelen uyt sijn wercken die hem
in de Schriftuur worden toegeschreven , so

sal die uyt dcselve noch klaer^er gheopen-

luan. 1. 14.

3. Cor. 5. 10.

Kum. ü. 5.

(p. 42.)

1. Tim. 1. 17.

1. ïim. 3. 16.

Actor. 20. 28.

1) eibaiint.

loan. 20. 28.

Het 5. argu-

ment Christus

is de Schepper,

de Onderhou-

der, de Verlos-

ser, en Onder-

soecker derher-

teu. Zoo is hy

dan d'eeuwige

Godt.
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Hebr. 1. 3.

les. ili. 25.

Matlh. y. 6.

Het 6. argu-

nioQt. ('hristo

heeft mirakelen

ghedaen door

sijn eygen

kracht, en hy

geeft a nderen

de gave en

kracht om mi-

rakelente doen.

Soo is hy dan

d'ceuwige

Godt.

baert worck'ii. Want doe liy seyde dal li\,

van den beginne tot noch toe met sijnen

Vader wertkt, so hebben de Joden, hoewel

sy Ml andere sijne woorden onverstandigh

waren , nochtans uyt dese wel vernomen dat

hy sich selven Goddelickc macht toeuiat en

en aennam. En daerom, (ghelijck Joannes

Cap. ö. 17. verhaelt) sochten sy te meer

hem te dooden , om dat hy niet alleen den

Sabbath vcrbrack , macr oock Godt sijnen

Vaader noemde , sich-selven Gode even gelijck

makende. Hoedanighe sal dan ons' onghevoelig-

heydt zijn, indien wy met ghewacr en wor-

den dat hier door sijne Godtheydl t'eenemael

bevestight wordt. En ghewisselick de werelt

door voorsienigheydt en kracht te regeeren,

en alle dinghen door een werck van eyghene

luoghentheydt te bestieren ('t vvelek d'Apostel

Christus toeschrijft) dat en komt niemanden

toe dan den Schepper. Hy en heeft oock met

den Vader niet alleen ghemeen den last om
de werelt te regeeren: maer benelFens dat

oock all' ander ampten die den schepselen

niet en konnen mede-gedeelt worden. De
Heere roept door den Propheet , lek ben het

,

ick ben het die uwe overtredingen uytdelglit

om mijnent wille. Doe de Joden meenden dat

Christus naer uytwijsen van dese spreuk God
veronghelijckte , om dat hy de sonden vergaf,

soo heeft hy niet alleen beweert met woorden

dat hem die macht toe (juam , maer hy heeft

het oock met een wonderwenk bewesen.

Soo sien wy dan dat niet alleen de bedie-

ningh en bootschappingh van de vergcvingh

der sonden , maer oock de macht om de

sonden Ie vergeven by hem is , deweicke (ge-

lijck de Heere seght) van hem tot andere niet en

sal over gaen. Wat sullen wy hier toe seg-

ghen '? de verborghene ghedachtcn des herten

l'ondersoecken en te doorgronden , komt dat

niet alloenlick Gode toe? en dewijl Christus

dit oock gedaen heeft, soo wordt daer uyt

sijne Godtheydl vernomen.

1 3. Maer hoe klaer en heerlick blijckt

deselve in sijne wonderwcrcken. Want al

hoewel ick bekenn' dat de Prophetim en

Apostelen oock dierghelijcke gewrocht hebben:

soo is nochtans daer in groot onderscheyt

tusschen die beyde , te weten , Dat dese door

haren dienst iiyt-ghedeelt hebben 't glieen sy

van Godt ontfangen hadden : maer Christus

heeft- int wercken van dien sijn eyglien kracht

bewesen. Hy heeft wel somtijts door 't ghe-

bedt sijnen Vader aengeroepen, op dat hy

hem d'eere daer van loc brenghen soude

:

'maer vvy sien dat hy meest altijdt sijn eyghen
kracht heeft vertoont. En hoe en soud' hy
niet zijn de ware werck-meester der mira-

kelen
,
ghemerckt hy door sijn aulhoriteyt im

macht oock aen andere last en becjuaemhevl

geeft om ghelijcke wonderwcrcken te verrich-

ten? Want d'Euangelist verleidt dat hy sijn

Apostelen gegeven heeft macht om de doode

op te wec-ken , de melaetsche te reynigen

,

de Duy velen uyt te werpen, &c. d'Apostelen

hebben oock desen dienst alsoo bedient en vol-

bracht , datsc ghenoeghsaem beloonden dat die

kracht van niemandt voort en quam anders dan

van Christus. In den naem van Jesus Christus,

seyde Petrus, stact op ende wandelt: 't Is dan

niet vreemt dat Christus sijn mirakelen voort

ghebracht heeft , om d'ongeloovighevt 'der Jo-

den l'overtuygen, als deweicke door sijn kracht

ghewrocht zijnde , een breedt en heerlick ghe-

tuyghnis gaven van sijn Godtheydl. Daer

benefTens indien buylen Godt geen saligheyt

,

geen gerechtigheyt, geen léven en is, en

Christus nochtans alle dese dinghen saam
besit I), soo wordt gevvisselick bewesen dat

hy Godt is. En al hier en moet my niemant

tegen werpen, dat het leven of de saligheydl

in hem van Godt is uylgestort: Want van

hem wordt geseyt niet dat hy de saligheyt

ontfangeu heeft , maer dat hy de saligheyt

selfs is. En indien niemandt goedt en is dan

d'eenighe Godt, hoe soud' hy dan, so hy
een bloot mensch waer, ick en segge niet

alleen goet en rechlveerdigh , maer oock de

goedlheydt en rechtveerdigheydl selfs zijn?

Wal sullen wy segghen hier toe, dat in hem
van het eerste begin der scheppingh aen het

leven was , en dal hy doe ter lijdt aireed'

het leven wesende , oock was hel licht der

menschen
,

gelijck d'Euangelist geluyght. En
daerom durven wy op sulcke bewijsen en

proef-stucken steunende , onse hoop en ver-

trouwen op hem stellen , al hoewel wy weten

dat Godt schandelick van sijn eere berooft

wordt , wanneer yemants vertrouwen op de

creaturen gevesligl is. Gylieden gelooft in

Godt, seght Christus, gelooft oock in my.

En in desen sin verklacrl Paulus twee plaetsen

van Jesaia. Soo wie op hem hoopt die en

sal niet beschaemt worden. Item , hy sal uyt

den wortel Isai voort komen , dewelck' opslaen

sal om de volckeren te regeeren : in hem
sullen de Heydenen hopen. En waer toe sou-

den wy doch meer geluyghnissen bejaghen

,

dewijl dese spreuck in de Schriftuyr soc dick-

wils voorkomt: Wie in my gelooft, die heeft

het eeuwige leven? Nu d'aenroepingh dewelck

uyt het gheloof ontstaat en die , so er iets

aen de Goddelycke Majesleyt eyghens is , aan

haer allenc toecomt) , wordt nochtans oock

1 dees' alle tt sann'ii iu sich begrijiit.

Matth. 10. 8.

Mare. .S. 15.

eii fi. 7.

Actor. ;i. 0.

loau. 5. 3G.

II.. 11 en 10.

a7.

lift 7. argu-

ment. Bnyteii

den eeuwighen

God en is geen

saligheyt, geen

rechtveerdig-

hcydt, geen le-

ven.MaerCUri-

stus heeft alle

dese dinghen in

sich. En dien

volgheus is hy

de ceuwighc

Godt.

Matth. 19. 17.

loau. 1. 4.

liet 8. argu-

ment. Die moet

nootsakeliek de

eeuwighe Godt
zijn, iu den

welckeu wy ge-

lüoveu en lio-

jicn, dien wy
acuroepeu, den

welckcn de

Kercke der ge-

loovighen voor

den Salighma-

ker bekent,

wiens kennis

alleen voor-

ghesteldt wort

om de salig-

heydt te ver-

krijghen, in

wiens kennis

alleen de Godt-

vruchtighe roe-

men, en die de

eeuwige goede-

ren mede deelt.

Dces' is Chri-

Godts. Soo is

dan de Soou

stus, de Soue

de eeuwigheid

Godt.

loan. 14. 1.

les. 28. 16.

eu 11. 10.

Kom. 10. 11.

en 16. i2.

lonn. fi- *'^-
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aan hem toeghekendt 1). Want de Propheet

(p- 43.) seydt , Een yegehck die den name
|
van Jehova

(des Heeren) sal aenroepen , die sal saligh

worden. Item een ander seght , De naem van

luël. 2. 32. Jehova (des Heeren) is eene stercke toren : de

rechtveerdige sal daer henen loopen en behou-

den worden. En nu , oock 2) de naem Chrisli

wordt ter sahgheydt aengeroepen. Soo volght

dan hier uyt dat hy is Jehova , de Heere.

Prov. 18, 10. Wy hebben voorders een exempel deser 3)

aanroeping in Stephanus, dewelcke seyde

,

Heere Jesu , ontfanght mijnen geest. Ten

Act. 7. 59. andeien hebben wy oock een voorschrift in

de gantsche Kercke
,

gehjck x\nanias in 't

selfde Boeck ghetuygt, Heere, seght hy,

ghy weet hoe veel quaets dese bewesen heeft

Actor, 9. 13. aen all' uwe Heylighe die uwen naem aen-

roepen. En op dat wy noch duydelicker sou-

den verstaen dat de geheele volheydt der

Godtheydt in Christus lichamelick woont , soo

bekent d'Apostel dat hy onder die van Corin-

ihen gheen andere leer' wat hem aenghaet 4)

1. Cor. 2. 2. en heeft laten blijcken , dat hy oock geen

andere leer' en hadde ghepredickt dan de ken-

nisse van Christus. lek bidd' u seght my doch

hoedanigen en hoe grooten bewijs dit zy , dat

alleen de naem des Soonsverkondight wordt aen

ons die dit ghebodt van Godt ontfanghen heb-

ben dat wy in sijn kennis alleen roemen sullen ?

icicni. 9. 24. Wie sal durven voorgeven dal hij slechts 5)

een bloote creatuyr is wiens kennis onsen

eenigen roem uitmaeckl 6) ? Hier by komt

noch dat Paulus in sijn groetenissen , die

aen 7) 't hooft van syn Sendt-brieven ge-

schreven staen , 'deselve weldaden bidt en

begeert van den Sone , die hy versoeckt van

den Vader : waer door 8) wy geleert worden
,

dat die dingen die de Hemelsche Vader

schenckt , niet alleen door de voor-biddingh

des Soons tot ons afkomen, maer dat oock

de Soon d'autheur en gever derselve is

,

als hebbende de Goddelicke macht met den

Vader ghemeen. En dese levendige en daedt-

werckende kennis is sonder twijlTel sekerder

en vaster dan all' ydele speculaty en bedenc-

kingh. Want dan 9) wordt Godt alder-naest

gesien en by na ghetast door het 1 0) Godt-

vreesend' ghemoedt, als 11) het ghevoelt dat

het levendigh ghemaeckt , verlicht , behouden
,

gherechtvcerdight en geheylight wordt.

1 4. Daerom moeten d,e bewijs- redenen

,

die voornementlick tot betooningh en verde-

3. Bewijs- dingh van de Godtheydt des Heyligen Geestes
redeuen om de dienstigh zlïn , oock uvt desclve fonteynen ee-
eeuwige Godt- u j ' j ^ o

ffhen Geestste ^' komt hem oock toe, die nochtans der Goddelickcr

bewecren
Majesteyt alleen eygen is , soo sy anders yetwes eygens heeft.

2) M:ier. 3) der. 4) aen sich 5) maer. 6) is. 7) iu.

8) mede '.)) aldaer. 10) ghchaudelt van ccn.

11) al waer.

\ V

put en op 1) gehaelt worden Het getuyge-

nisse van Moses in sijn History van de schep-

pingh is klaer, te weten, Dat de Geest Godts

was swevende over den afgrondt , of onghe-

schickte matery en stoffe. Want het en be-

toont niet alleen dat dese schoonheydt der

werelt die wy nu sien door de kracht des

Heyligen Geestes is te weegh ghebracht : maer

oock dat de Hejdighe Geest, eer de werelt

dit cieraet hadde , aireede te voren wercksaem

was gheweest 2) in 't koesteren van die on-

ghevormde 3) klomp en stoffe. Op 't getuygh-

nis van lesaia en valt oock niet met allen te

seggen , Ende nu , de Heere HEERE, ende

sijn Geest, heeft my gesonden. Want door dit

ghetuyghnis wordt den Heyügen Geest gemeen

ghemaeckt en mede-gedeelt het opperste ge-

biedt in 't senden der Propheten : waer uyt

dan met eenen sijne Goddelicke Majesteyt

bewesen en bevestight wordt. Maer wy heb-

ben
,

gelijck geseydt is , het beste bewijs uyt

sijne gemeensame werckingen , vruchten en

nuttigheden die hy voort brenght. Want het

geen de Schrifluyr hem toeschrijft , en wy
oock door een sekere beproevingh der Godt-

vruchtigheyt bevinden , is seer verre vreemt

en verscheyden van 't geen den schepselen

eygen is. Want hy is de gene, dewelck' over

al tegenwoordigh zijnde alle dingen in Hemel
en op Aerde onderhoudt , sterkt en leven-

digh maeckt. Hy wordt oock boven alle schep-

selen verheven daer mede dat hy binnen

gheen palen noch heyningen besloten is ; maer

sijn kracht in alle dinghen uytstortende, aen

dese 4) haer wesen , leven en bewegingh in-

blaest , het welck t' eenemael een werck Godts

is. Daer beneffens is't dat de wederbaring tot

het onverderffelicke leven veel uytnemender

en treff'elicker is, dan d'onderhoudingh en ver-

soi'gingh die dit leven betreft , wat sullen wy
dan oordeelen van den ghenen uyt wiens

kracht die weder geboorte voort komt? En
dat hij de werck-meester is van de weder-ghe-

boorte , niet door een gheleende , maer door

sijn eygen sterckt en vermogen , en niet

alleen van die, maer oock van de toekomend'

onsterffelickheydt, dat leert de Schriftuer in

veel plaetsen. Summa ghelijck alle d'ampten

en plichten die op't alder-eyghenste tot de

Godtheydt behooren , den Soon worden toe-

ghe-eyghent , alsoo wordens' oock toeghe-

schreven den Heylighen Geest. Want hy onder-

soeckt oock de diepten Godts , dewelcke nie-

mandt van alle de schepselen tot een raedts-

man heeft. Hy gheeft wijsheydt en macht om
te sprecken : daer nochtans de Heere Moses

Geues. l. 2.

1 . Uy is de

Schepper en

Onderliouder

der werelt.

les. -18. 16.

2. Hy seudt

de Propheten.

3. Hy maeckt

alles levendig.

4. Hy is over

al teghenwoor-

digh.

5. Hy wcder-

baert de Heyli-

ghe tot het on-

verderffelickle-

B. .\lli- de

werckcu der

Godtheyt wor-

den hem toege-

schreven.

lCor.2. 10,16.

en 12. 8.

1) voort. 3) hadde ghewrocht. 3) uugcstaltc. 4) deselve.
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Esod. 4. 11. verkondight , dat hem alleen toekomt sulcks

te doen. Alsoo worden \vy oock door hem

met Godt vereenight, so dat wy eeniger maten

sijne Icvendigh-niakende kracht aan ons ghe-

voelen. Onse rechtveerdiglimakingh is sijn

vverck. Van hem komt macht, heyhghmakingh,

ghenade , waerheydt en alle goedt datmen

bedencken kan : ghemerckt daer maer eenen

Geest en is van den weicken allerley gaven

voorts komen. Want dese spreuck van Paulus

is insonderhevt aenmerckens weerdigh : Doch

i.Oov. 12.11. dese dingen alle werckt een ende deselve

Geest, deelende een yegelick in't bysonder

gelijckerwijs hij wilt. Want hy en maeckt

hem niet alleen het beginsel on den oorsprongh
,

maer oock den werck-meester der gaven. Het

welck oock een weynigh daer na klaerder

wordt uytghedruckt met dese woorden: Alle

dese dingen deelt een en deselve Geest uyt

alsoo als hy wil. Want ware hy niet een

selfstandigheydt in't Goddelicke wesen, soo en

soud' hem geensins eenigen keur of wille toe-

ghe-eyghent worden. Soo schrijft dan Paulus

seer daydelick den Heyligen toe Goddelicke

macht , en hy bewijst dat hy persoonelick in

Godt is.

7. Hy wordt | o. Dc Schriftuvr van den Hcyligen Gccst
Godtgenucmt.

gprekendc , ontsiet haer oock niet hem Godt

1 Cor. 3. 17. te noemen. Want Paulus besluyl dat wij tem-
en f., lu. pelen Godts zijn , om dat siin Geest in ons
2 Cor. 0. !fi. ' . T.r 1 1 . 11 . j-

I

woont, t Welck wy met lichtveerdig noch

ongemerckt en moeten voor by gaan. Want

die belofte daer mede Godt soo dickwils be-

looft , dat hy ons tot een tempel voor hem

^
sal verkiesen en wordt op geen ander wijse

vervult, dan door 't in-woonen sijns Geestes

TotMaximi- in ons. Voorwaer (ghelijck .4üguslmus wel

nnm,E|)i9i.f.ii. ggyfj indien ons bevolen wierdt den Heylighen

Geest oenen tempel te bouwen van hout en

steen , so soude die eer en dienst , dewijlse

Gode alleen toekomt, een klaer bewijs zijn

van sijne Godtheydt. Hoe veel klaerder is

dan dit, te weten, dat wy hem geenen tempel

bouwen : maer selve sijnen tempel zijn moe-

ten. En d'Apostel selve schrijft in eenerley

sin en meeningh somtijts dat wy een tempel

Godts zijn , somtijts wederom dat wy zijn een

tempel des Heyligen Geestes. Doe oock Petrus

Ananias bestrafte uyt oorsaek dat hy den

Heyligen Geest gelogen hadde , soo seyd' hy

tot hem,
I

Gy en hebt niet den nienschen

gelogen , maer Gode. En daer lesaia voort

les. 6. 9. brenght de woorden van den Heere der heyr-

scharen , daer leert Paulus dat het woorden

Actor. 28. 25. sijn vau den Heyligen Geest. Jae daer de

Propheten doorgaens betuyghen datse voort

brenghen de woorden van den Godt der heyr-

scharen , daer is't dat Christus en d'Apostelen

.^ctor. 5. .'i. 4.

(p. 44.)

deselve den Heyligen Geest toeschrijven. Waer
uyt dan volghl , dat hy is de ware Jehova

,

die daer is de voorneemst' autheur en oor-

sprongh der Prophetien. Wederom daer Godt

klaeght dat hy door des volcks harden neck 1)

tot toornigheydt is ontsteken , daer schrijft

lesaia dat sijnen Heylighen Geest bedroeft

is. Eyndelick is't dat de lasteringh tegen den

heyligen Geest niet en wort vergeven , noch

in dese werelt noch inde toekomende , daer

nochtans verghevingh ontfanght die geen die

den Soon ghelastert heeft, soo wordt dan hier

uyt opentlick bewesen sijn Goddelicke Ma-
jesteit, dewelcke niet en kan ghequetst of

verkort worden , dan met een sonde die on-

vergevelick is. lek gae willens en wetens

voorby veel ghetuygnisscn die d'Oud-vaders

in het uytlegghen deser saeke 2) ghebruyckt

hebben. Sy hebben voor een aengenaem argu-

ment en ghetuyghnis gehouden en by gebracht

de woorden Davids , Door het Woort des

Heeren zijn de hemelen gemaeckt, ende door

den Geest sijns monts al haer heyr. Om daer

mede te bewijsen dat de werelt soo wel sy

een werck des Heylighen Geestes als des

Soons. Maer dewijl inde Psalmen een ghe-

woonlick ghebruyck is , een dingh twee-mael

met verscheyden woorden te verhalen
,
ghe-

merckt oock dat by lesaias door den Gheest

des mondts verstaen wordt het woordt , soo is

dit ghetuyghnis al te swack tot sulcken be-

wijs. En daerom hebb' ick spaersaeir. willen

zijn en alleen aenroeren die getuyghnissen

waer op de Godtvreesende herten vast mogen

berusten.

'16. En gelijck Godt hem-selven door de

komst 3) van Christus klaerder gheopenbaert

heeft , also is hy oock van dien tijd af 4)

met meerder gemeensaemheyt in drie persoenen

bekent geworden. Maer uyt veel getuygh-

nissen sal ons dit eenige genoeghsaem zijn.

Paulus knoopt dese drie Godt. 't Geloof en

den Doop also te samen dat hy van het een

zijn bewijs neemt tot het ander, te weten,

daer uyt datter maer een Geloof is, bewijst

hy datter maer eenen Godt is, daer uyt datter

maer eenen Doop is , betoont hy datter maer

een Geloof is. Indien wy dan door den Doop

ingewijt 5) worden in het Geloof en in de

Religy van den eenigen Godt, soo moeten

wy gewisselick vjoor den waren Godt houden

den ghenen in wiens naem wy gedoopt wor-

den. En daer en is niet aen te twijfelen of

Christus, doe hy seyde, Dooplse in den name

des Vaders , ende des Soons , ende des -Heyligen

Geestes , heeft door dese ghebruyckelicke be-

1) obstiuaethcyt. 2) ten descn propoostc. 3) tonkomst.

4) []. 5) in-si'lmldt.

Icsai. OS. 10.

Matth. 12. 31.

Mare 3. 29.

I.ue. 12. lU.

8. Delatte-

ringh iu den

Heyligen Geest

en word nim-

mermeer verge-

ven. Soo is Iiy

dan d'eeuwige

Goilt met den

Vader en deu

Soon.

Het vierde

lidtvau't eerste

deel, verklaren-

de wat men
van de Ileylige

Dric-ceuigheyt

moet gevoelen.

Epiies. 4. 5.

.Matth. 28. 19.

De Doop
der Christenen

bewijst drie

Persoonen in't

eenijiie Godde-

lieke Wcaen.
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namingh willen bewijscn dat het volkomen

licht des geloofs aireede gegeven was , want

dat geit even soo veel als gedoopt worden

in Jen naem des eenigen Godts , deweicke

met een vast' en volle klaerheydt geopenbaert

is in den Vader , Soon en Heyligen Geest.

Waer uyt opentlick blijcKt dat in't wesen

Godts zijn drie persoonen , in deweicke d'eenighc

Godt bekent wordt. En om de waerheyt te

seggen , dewijl het geloove niet herwaerts

en ginswaerts omme sien , noch d(Jor me-

nigerley dinghen omswerven , maer den

eenigben Godt aenschouwen , tot hem toe-

gaen , en op hem berusten moet : soo

wort hier uyt lichtelick besloten , datter

nootsakelick meer Goden zijn dan een , mdien-

der 1) verscheyden ghelooven zijn. Nu, de-

wijl den Doop is een Sacrament en teecken

des geloofs , soo wordt daer uyt datter maer

eenen Doop is bevestight datter maer eenen

Godt zy. Hier uyt volgt oock datmen niet

anders en mach ghedoopt worden dan in den

eenighen Godt : nademael wy aennemen 't

gheloof van dien in wiens naem wy den Doop
ontfangen. Wat wilde dan Christus als hy

geboodt ghedoopt te worden in den naem des

Vaders , ende des Soons , en des Heylighen

Geests? niet anders dan datmen met een en

het selfde geloof in den Vader , Soon en

Heylighe Gheest ghelooven moeste. En dit

wederom wat is het anders dan opentlick te

ghetuygen dat de Vader , Soon en H. Geest

één Godt zijn. Dewijl dan dit vast blijft

,

datter maer eenen Godt is sonder meer , so

laten wy ons voorstaen dat het Woort en de

Gheest niet anders en zijn dan 't wesen Godts

selve. En ghewisselick d'Arianen begmgen
De Ketterije een groote dwacshcyt en dollepraet 2) daer

' in datse de Godtheyt des Soons bekenden en

nochtans het Goddelick wesen hem ontseyden.

Met een ghelijcke raserny wierden oock de

Macedonianen ghequelt , deweicke door den

Gheest alleen wilden verstaen hebben de ga-

ven der ghentide die in de menschen worden

iiytghestort. Want gelijck als wijsheyt , ken-

nisse, voorsichtigheyt , kloeckmoedigheydt en
' vreese des Heeren van hem voortkomen : alsoo

is hy d'eenighe Geest der wijsheydt , voor-

sichtigheyt, kloeckheyt en Godtvreesentheyt.

En hy en wort niet verdeelt nae de verdee-

linghe der gaven : maer al is 't dat deselve

verscheydentlick werden verdeelt , soo blijft

hy nochtans een en de selfde , seght den

1. Oor. 12.11. Apostel.

1 7. Wederom daer wordt een seker on-

Van 't 011- derscheydt tusschen den Vader en het Woordt

,

derscheyilt der

driePevsoüuen.

1) is't datter. 2) beiiselmarckt.

lier A
iMnred

en tusschen het Woordt en den Geest in de

Schriftuyr aangewesen. In d'ondersoeckingh

en verhandelingh van 't welck nochtans een

groote Godtvreesentheyt en soberheyt ge-

bruyckt moet werden, ghelijck de hooghte

en diepte van dcse verborgentheydt ons ge-

noeghsaem te kennen geeft. En om de waer-

heydt te spreken my staet seer wel aen het

oordeel 1 ) van Gregorius Nazianzenus , als hy
seght , lok en kan niet dencken aen den

eenigen 2) Godt , of ick worde terstont met het

licht van drie persoonen oiiistraelt : Ick en

kan oock de drie persoonen niet onderschey-

den, of ick worde terstont weder ghebracht

en ghetrocken tot éénen Godt. Laet ons der-

halven oock niet voornemen te bedencken

sodanigen Drie-Eenigheyt der persoonen , de-

welck' onse gedachten her- en derwaerts sou-

den trecken 3) , en niet terstondt wederom
tot die eenigheyt des goddelicken wesens voe-

ren soude. Voorwaer de namen Vader , Soon

en Heyligen Geest geven een waerachtigh

onderscheyt te kennen
,

(op dat niemant en

dencke dat het bloote tytels 4) zijn, door

deweicke Godt van weghen sijne wercken ver-

scheydentlick soude beteeckent werden) een

onderscheydt segg' ick,- maer niet een ver-

deylingh. Dat de Soon een eygenschap heeft

waer door hy van den Vader onderscheyden

wort , dat bewijsen de plaetsen die wij ai-

reede hebben by gebracht : Want het Woordt
en soude by Godt niet geweest zijn, indien

het niet een ander waer als de Vader. Het

Woordt en soude ook sijn heerlickheyt niet

gehadt hebben by den Vader . indien het van

den Vader niet en waer onderscheyden. De
Soon maeckt van gelijcken onderscheyt tus-

schen hem en den Vader , wanneer hy scgt

dat een Ander van hem getuyght. Hier
|

toe dient oock 't geen op een ander plaets

geseyt wort, te weten, dat de Vader alle

dingen door 't Woort geschapen heeft : 'twelck

hy niet doen en konde waert dat hy van 't

Woordt na eeniger mate niet en waer onder-

scheyden geweest. Voorts 5), de Vader en

is niet neder-gedaelt op der aerden , maer hy

die vanden Vader is uytgegaen. De Vader en

is met gestorven, noch opgestaen, maer hy

die van hem gesonden was. En dit onder-

scheyt en is niet eerst ontstaen , doe de Soon

het vleesch hadd' aengenomen : maer 't is

openbaer, dat hy oock al te voren d'eenig-

geboren in den schoot des Vaders geweest

is. Want wie soude durven beweeren , dat

de Soon doe eerst in den schoot des Vaders

zy gekomen , doe hy nederdaelde uyt den

1) de reden. 2) op eenen. 3) ter zijdeQwaerts hier en

daer verstroyt houden, i) by woorden. 6) Vorders.

In sijn Ser-

moen van den

Heyligen Doop.

Zy ea zijn

niet verdeelt

,

maer onder-

scheyden, ghe-

lijck blijcktuyt

de volghende

getuyghnissen.

loan. 5. 32.

en 8. 16. en el-

ders.

(p. 45.
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toan. 15. 26.

loan. 14. IG.

Hier moeten

wy ons wachten

van de ghclij-

ckeuissen die

genomen nor-

den van men-

achelieke din-

gen ; en dat om
tweederleyoor-

saeck.

Maer nyt de

Schriftnyrnioet

de gelijckenis

gtienomen wer-

den , dewelck'

ooek de aeii-

merckinge der

ordeuini^ aen-

wijst.

Iienicl om de mensclielickc iiiUiiyr acn te

nemen? Soo was hy dan te voren in den

schoot des Vaders , en hadde by den Vader

sijne lieerlickheyt. En so oork 1) geeft Chris-

tus het ondersclieyt tusschen den Heyligen

Geest en den Vader te kennen als hy segt

,

Dat de Heylige Geest van den Vader uyt

gaet : en hy maeckt ondersclieydt tusschen

sichselven 2) en den Geest soo dickwils als

hy iiem eenen anderen noemt : so b. v. 3)

hy tot sljn Apostelen seyde , Dat hy hen eenen

anderen Trooster soude senden , en op andere

plaetsen te meermalen.

18. Voorwaer ick en weel niet of hel

oorbaerlick zy gehjckenissen van menscheli('ke

saken t' onlleenen om de kracht van dit on-

derscheyt uyt te drucken. De oude plegen

dat wel somtijdts te doen : maer sy bekennen

met eenen dat alle de ghelijckenissen diese

by brengen verre te kort schieten 4) , en de

ghelegenthe3'dt van dit ondersclieydt op veel

na niet uyt en drucken. Dit is de reden 'waer-

om ick niet en durve stout zijn : op dat , mdien-

der yet dat niet en paste van my voort ghe-

bracht wierdt , den quaedt-willighen geen oor-

saeck tot lastering 5) , of den onverstandingen

geen stof tot dwalen gegeven en werde.

Nochtans en behoort niet versweghen te zijn

dat onderscheydt 't welck wy in de Schriftuyr

aengeteeckent vinden, te weten, dat den Vader

het begin des werckens, en de fonteyn en oor-

sprongh aller dinghen : dat den Sone de wijs-

heyt . den raedt en d'uytdeelingh in die dinghen

die te doen sijn 6) : maer den Heyligen Geest

de kracht en 't volbrenghen des wercks toe-

geschreven en toe-ghewesen wordt. Voorts al

hoewel des Vaders eeuwigheyt, oockisd'eeu-

wigheydt des Soons en des Gheestes. dewijl

Godt noyt en heeft konnen zijn sonder sijne

wijsheydt en kracht, al is't oock dat in d'eeu-

wigheydt geen eerste noch laetste ghesocht moet

worden : soo en is nochtans het letten en op-

mercken op de volgorde 7) niet ydel noch te

vergeefs, wanneer wy sien dat de Vader d'eer-

ste wordt ghetelt, en daer na uyt hem de Soon,

en eerst 8) daer nae uyt hen beyden de Hey-

lighe Gheest. Want het verstandt van yeder

mensch helt van sich selfs daer na toe, dat

het eerstelick Godt bemerckt , daer na sijne

wijshcvt die van hem voortkomt , en dan ten

laetsten sijn kracht en sterckte, waer door hy

uytvoert de bepalingen 9) en besluyten van

sijnen raedt. Daerom wordt gescydt dat de

Soon alleen van den Vader is, en de Heylige

1) []. 2) hini. 3) gelijck wanneer.

4) seer oiigelijck zijn. B) blamccven. fi) wereken st;ion.

7) ile waerneniingli en bemerekinsjh van d'drdre 8) luich.

9) d'arreaten.

Geest te gliehjck van don Vader en vanden

Soon : gelijck te sicn is in veel plaetsen, maer

nerghcns klaerder als int achste Capittel tot den

Romeynen , al waer de selvighe Geest sonder

onderscheydt ghenocmt wordt , nu de Geest

van Christus, nu de Geest des genen die Christus

van den dooden op-glieweckt heeft : en dat

niet sonder oorsaeck. Want Petrus ghetu^ghl

oock dat het de Geest Christi zy gheweest

,

door den weicken de Propheten gheprophe-

teert, en toekomstige saken voorseydt heb-

ben : en die soo dickwils in de Schriftuyr

gheseydt wordt den Geest Godts te zijn.

19. Het IS nu soo verre daer af dat d'al-

dercenvoudighste eenigheydt Godts door dit

onderscheydt soude verhinderdt en verkort

worden , datmen selfs daer uyt bewijsen kan

dat de Soon een Godt is met den Vader,

dewijl hy met den Vader eenen Gheest heeft

:

en dat de Heylighe Gheest niet en is yet

anders van den Vader en den Soon ver-

scheyden
,
gemerckt hy is de Geest des Va-

ders en des Soons. Want in een yegelicke

der drie persoonen wordt de geheele God-

delicke natuyr verstaen , te samen met het

gheen dal den selven persoon eyghen toebe-

hoort. De Vader is gheheel in den Soon , de

Soon geheel in den Vader
,
gelijck hy selve be-

weert, Ick ben in den Vader , ende de Vader

is in my : en daer en zijn gheen Schrijvers

der Kercke dewelcke toestaen dat de een van

den anderen soude werden ghescheyden door

eenigh ondersche\dl in het Wesen. Door dese

benaminghen . seglit Augustinus ,
dewelck een

onderscheydt beteeckenen , wordt te kennen

ghegeven, niet de substantie of 't Wesen
selfs waer door sy eens zijn, maer het op-

sicht en betrekking 1) die sy tot malkan-

deren hebben. Na dusdanigen sin moeten de

spreucken der Oudt-Vaderen onder en met

malkanderen vereenight worden , dewelck'

andersins een weynigh souden st'hijnen te

strijden. Want sy leeren somtijts dat de Vader

zy den oorsprongh en 't begin des Soons

:

en somwijlen wederom betuyghense dal de

Soon de Godtheydt en 't Wesen van sich-

selven heeft, en dat hy van weghen sulcks

een beginsel zy met den Vader. De oor.saeck

en 't waerom van dese verscheydenheydt

wordt elders van Augustinus wel en duydelick

verklaert en aenghewesen, wanneer hy aldus

spreeckt: Christus op en in hem-selven aen-

gemerckt wordt Godt ghenaemt, en met den

Vader vergeleecken zijnde, wort hy geheeten

Soone. En wederom: De Vader op en in

sich-selvcn bemerckt, wordt Godt ghenaemt .

Waerom die

drie Persoenen

d'alderceuvüH-

dighste eenig-

heydt Godts

niet wech en

nemen, jae veel

eer bevestigen.

loan. M. 10.

11.

Augustinus

horail.de tejnp.

38. de Trinit.

& roll. ad Pas-

centium, Epist.

174.

Cy ril. lil) 7.

de Trinit. Idem

lib. :i. Dialog.

Angnst. in

Psalmnm 109.

o. I :!. & Traet.

in loh. :!9.

Auï
P-al. (

1) d'over-een-komiugh.
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en met den Soon vergeleecken wesende wort

hy gheheeten Vader. Godt die Vader ghe-

noemt wordt door verghelijcklngh met den

Soon , en is de Soon niet : Godt die Soon

gcnoemt wordt door vergelijckingh met den

Vader , en is de Vader niet : Godt die op en

in hem-selven aenghemerckt, Vader, en op en

in hem-selven aengemerckt , Soon ghenoemt

wordt, die is een en de selfde Godt. Wan-

neer wy dan enckelick en alleen van den

Soon spreken sonder den Vader aen te sien

,

so seggen wy wel en eygentlick dat hy van

sich-selven is: en noemen hem daerom het

eenighe begin; maer als wy aenmercken 't

opsiclit en de vergelijckingh die tusschen hem

en den Vader is , dan segghcn wy met recht

en reden dal de Vader is het begin des Soons.

Het geheele vijfde boeck van Augustinus van de

Drie-Eenigheyt is besich om dese saeck uyt

te leggheii. En 't is veel sekerder en met

minder gevaer verbonden , so yemant in dese

onderlinge betrecking, opsicht en 1) verghelijc-

kingh die Augustinus 2) aldaer leert , blijft

rusten: 3) dan al te scherpsinnighlick tot die

hooge verborgentheydt doordringhende , met 4)

veel ydel en geen steek houdende 5) specu-

latien buyten den wegh om te swerven.

(p. 46.) 20. Laet derhalven sij, 6) die de soberheydt

het cersi'e Deel, liefhebben OU met de mate des geloofs te vreden

tn den korten ^ijf, ^ alhier met weynighe woorden leeren het

i;;';°'"'jte''mt
§l^een hun 7) profijtelick is te weten

: 8) namelick

vau het eeuige wanneer wij belijden datwy gcloovcn in eenen
|

Weseu Godts Q^^^ ^jg^ gjg ^g^^ onder den naem Godt

,

eude de drie
,

•
i

'
1 1 ri J

persoonenmoet wort verstaen het eenign en enckele Iroa-

geiooveu. delicke wesen , in 't welck wy drie Persoe-

nen of selfstandigheden begrijpen : en dat dien

volgende, soo dickwils als dese Naem Godt

enckelick en sonder bepaling of betrecking

tot d'een of d'ander persoon daer neder-ge-

stelt wort , soo wel de Soon en de Geest

,

als de Vader beteeckent en aengewesen wordt.

Maer als de Zoon geslelt wordt by den Vader,

dan ontstaet er betrecking , 9) aensien , of 1 0)

vergelijcking 1 1) ; en alsoo maken wy onder-

scheydt tusschen de persoenen. En om dat

d'eyghenschappen in de Persoenen een orde-

ningh met sich brenghen, alsoo dat in den

Vader sy het begin en den oorsprong : daer-

om is 't dat dese Naem Godt , soo dickwils

als de Vader te gheUjck met den Soon, of

met den Heyligen Geest gemeldet wordt

,

bysonderlick den Vader wordt toe-ge-eygent.

Op dese wyse wordt d'eenigheydt des wesens

behouden , en acht genomen op d ordeningh
,

1) perijckels vermenght te blijven berusten ia die onder-

linge relaty, aenmerckingh en. 2) hy. 3) []. 4) door.

5) verdwijnende, ö) die. 7) [ ]. 8) gheweten.

9) heeft die relaty, dat. 10) (die). 11) (plaets).

dewelcke nochtans niet en vermindert of af-

kort vande Godtheyt des Zoons en des Gees-

tes. En voorwaer dewijl wy voor henen ge-

sien hebben , dat d'Apostelen ghetuygen dat

de Sone Godts is die selvighe, die van Moses

en van de Propheten genoemt wort Jehova

,

so moeten wy altijt komen tot d' eenigheydt

des wesens. En daerom houden wy 't voor

een verfoeyelicke heiligschennis 1) sooyemandt

seght, dat de Soon zy een ander Godt, dan

de Vader : want de bloot' en enckele Naem
Godt en komt onder geen relaty , aensien of

vergelyckingh , en Godt op en in hem-selven

aengemerckt zijnde , en kan niet geseydt

worden dit of dal te wesen. Dat nu de Naem
Jehova sonder bepahngh en betreckingh ghe-

nomen zijnde, op Christus past, dal blijckl

oock uyt de woorden van Paulus daer hy seydt, s.cor. i2.8,t

Hier over hebbe ick den Heere driemael gebe-

den : Want als hy verhaelt hadde d'anlvvoorde

van Christus , Paulus , mijne genade is u ge-

noegh , soo seght hy een weynigh daer na : Op
dal de kracht van Christus in my woone. Want
het is seker dat de Naem Heere aldaer ghesteldt

is voor den Naem Jehova : en daerom soudl

ongherijmt en kinderlick zijn deselve naem te

bepalen en te belrecken tot den Persoon des

Middelaers, dewijl de woorden van Paulus los

en onbepaell zijn , en den Soon met den Vader

niet en vergehjcken. En wy weten dat d'

Apostelen volgens d' oud' en aengenomene

gewoonte der Griecken , al-omni' de naem

Kyrios (dat is Heere) stellen in de plaets van

de Naem Jehova. En op dal wy niet verr'

en gaen , om hier van een exempel te soec-

ken , soo seggen wy dat Paulus den Heere

gebeden heeft, even met suicken sin en mee- Act. 2. 21.

ningh , als de plaets mede brenght die uyt ifëi. 2. 28.

Joel van Petrus by gebracht wordt : Soo wie

den Name des Heeren sal aenroepen , die sal

saligh worden. Wanneer desen aen den Soon

in 't bysonder wordt toe-ge-eygent , dal ge-

schiedt uyt een ander reden en oorsaeck

,

gelijck te sijner plaets sal blijcken. Maer nu

is 't genoegh dat wy weten, dat Paulus als

hy absoluyl sonder bepaling of betrecking lol

d'een of d' ander persoon Godt gebeden hadde
,

lerslont daer by voeght de Naem van Christus.

Also wordt oock de geheele Godt door 2) Chris-

tus selfs een Geest ghenaemt. Want daer en is

niet dat beletten kan , dat het geheele wesen

Godts, in het welck de Vader, Soon en Hey-

lighe Geest begrepen worden , niet en soude

geestelick zijn. Dit selvigh' is oock openbaer

uyt de Schriftuyr. Want gelijck wy aldaer

hoeren dat Godt een Geest genoemt wort,

alsoo hoeren wy aldaer oock dat de Heylighe

1) kerck-roof. 2) van.
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Het lactstc

deel vaD dit ca-

pittel het weid;

besich is iu liet

weder-legglien

der Ariaaen
,

Geest- bestrij-

deren en Aiiti-

trinitavisen.

Een toesicht

die in Jese han-

del voorne-

inentlick moet
waer-genonien

werden

.

In sijn eerste

lioeck van de

Dric-vutdig-

hevt. c. ly.

Geest, voor soo veel als hy is een Persoon

in't geheele Goddelicke wesen , wordt geseydt

Godes Geest en van Godt te zijn.

21. En dewijl de Satan om ons gheloove

met wortel en al uyt te roeyen , allijdt groote

twisten aengherecht heeft eensdeels teglien het

Goddelicke wesen des Soons, en des Heyligen

Geestes, anderdeels I) tegen d'onderschey-

ding der Persoonen : en gelijck hy by nae in

all' eeuwen godtloose Geesten heeft verweckt

,

die de rechtsinnige Leeraers in desen deele

nioeyt' en quellingh mochten aendoen , also

oock noch hedensdaeghs arbeyt om uyt d'oude

voncken een nieuw vyer t'onsteecken, so is't

oorbaerlick en nut dat wy alhier de verkeerde

raserijen van sommlghe menschen tegen gaen.

Tot noch toe is mijn principael voornemen en

opset geweest de leersame met de handt te

leyden , en niet met de kriegel' en twist-gierige

hoofden te strijden : maer nu moet ick de

waerheydt die met zedigheyt is voorgestelt

en vertoont, van alle de calumnien en laste-

ringhen der godtloosen bevrijden. Al hoewel

nochtans mijnen voornaemsten arbeyt hier toe

sal bestedet worden , dat de ghene die tot

het Woordt Godts ghewillige en open' ooren

toebrengen , hebben mogen yet sekers daer

op sy haren voet vast setten konnen. Want
soo er ooit oorsake is , om 2) in de verholen

verborgentheden der'Schrifture met soberheydt

en groote matigheydt 3) te Philosopheren en

om te gaen . dan geldt dit noch veel meer 4)

in dese handeling : waer by oock gevoegt

moet werden een neerstighe toesicht. op dat

onse 5) ghedacht' of tonghe niet verder gae 6)

dan de palen van Godes Woordt sich uytslrec-

ken. Want hoe soude doch 't verstant des

menschen met sijn kleynen span konnen af-

meten het oneyndighe wesen Godts , dewijl

het tot noch toe niet sekerlick en heeft kon-

nen ramen, hoedanig daer zy 't lichaem der

Sonne , 'twelck nochtans alle daegh' met d'

oogen gesien wort ? Ja dat meer is hoc soud'

het op sijn eygen handt en geleyde konnen door-

dringen tot een peilen en doorgronden 7) van

Godts wesen , dewijl het sijn eyge wesen niet

en kan doorgronden ? Laet ons daerom gheerne

Gode dit overlaten 8) en toestaen dat hy hem-

selven kenne. Want
,

ghelijck Hilarius segt

,

Die alleen is bequaeni om van hem-selven te

getuygen, dewelcke niet en wordt bekent dan

door sijn eygen selfs gctuyghnis. En dit sullen

we hem 9) als dan 10) overlaten 1 1) en toe-

staen , so 12) wy hem begrijpen en aennemen

1) eensdeels. 2) men 't eeuigcr tijt. 3) (moet). 4) soo

moet suicks veel meer gedaen worden alhier. 5) de. C) voorts

en trede. 7) d'ondertasting en grondcringh. 8) toelaten.

y) []. 10) (snllen wv 'hem dat) 11) toelaten

12) ÏB 't dat.

voor soodanig een , als hy hem-selven aen

ons heeft gheopenbaert , en so 1 ) wy hem
nerghens en soecken , dan in sijn eygen

woordt. Van dit poinct heeft Chrysostomus

vijf Sermoenen geschreven tegen d'Anomi

(ketters alsoo genoemt) door dewelcke noch-

tans der Sophisten vermetentheyt also niet en

heeft konnen werden in 2) getoomt en beteu-

ghelt 3) , of sy hebben aen 4) haer onnutte

swetsery en pochhansery 5) den toom los ghela-

ten. Want sy en hebben sich alhier in dit stuck

niet zediger gedragen dans' elders ghewoon zijn.

Maer dees' hare roeckeloosheyt en vermetent-

heyt heeft tot 6) een seer ongeluckige voort-

gangh en uytkomst gheleidt 7), en moet ons

derhalven vermanen , dat wy sorge dragen om
meer met leersacmheydt, als met scherpsin-

nigheyt in dese questien t' arbeyden : en in

't minste ons niet onderwinden , om 8) Godt

erghens te soecken dan in sijn Heyligh Woort

,

of van hem yet te bedencken dan 't gheen

sijn woort ons in geeft , of te spreken dan

't geen uyt sijn woordt genomen en gehaelt is.

Indien het onderscheyt
|

't welck in d'eenige (P-
*''•'

Godtheyt des Vaders , des Soons en des Hey-
ligen Geestes is (gelijck het inder waerheyt

swaer is om verstaen en begrepen te worden)

den verstande van sommighe menschen meer

moeyt' en (juellingh maeckt dan oorbaerlick

is , soo moetense ghedencken dat de menschen

wanneerse hare niewsgierichheyt 9) en neus-

wijsigheyt toe geven en na volgen . met hare

verstanden intreden in een dool-hof : en dien

volghens vermaent zijn datse sich laten regee-

ren door de woorden Godts , al ist datse de

hooghte van dese verborgentheyt niet en

vatten.

22 Het soud' al te langh en al te ver- Dewijl den

drietelick vallen alhier een register te maken
°"^(77''i8'^iy"

van alle de dwalingen door dewelcke d'op- de deur is toe-

reclitigheydt des gheloofs in dit stuck der gesloten.

Leer' eertijdts is aengevochten geweest : en

't meerendeel van de ketters hebben er sich

op toeghelecht 1 0) met hare grove en plompe

suflFerijen de gantsche heerlickheyt Godts op

sulck een wijs aen te vallen 11), dat heter

hun alleen om te doen 12) was d'onervarene

te beroeren en ongerust te maken : En van

stonden aen zijnder van weynige menschen

veel secten uyt ghesproten , van dewelcke

sommig' het wesen Godls uiteenscheurden 13)

,

en anderen 1 4) wederom het onderscheydt dat

tusschen de persoonen is vermengden en wech

namen. Wyders is 't dat wy vast houden

1) is 't dat. 2) []. 3) iughehaerat. 4) []. 5) gerei.

1) r ] '') ghehadt. 8) niet voor en nemen. 9) curieushejt.

10) alsoo ondcrstaen. 11) t' overvallen. 12) hnn genocgh.

13) verschenrden . 14) sommige

9
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'tgeen voor henen uyt de Schrif'luyr glienoegh-

saem bewesen Is , dat liet wesen des eenigen

Godts, 't welck den Vader, en den Soon' en

den Heylighen Geest toekomt , Is eenvoudigh
,

enckel en ondeelsaem : en wederom dat de

Vader door een seker' eygenscliap is onder-

scheyden vanden Soon , en de Soon vanden

Heyligen Geest : so sullen wy daer mede niet

alleen voor Arius en Sabellius : maer oock

voor all' ander' oude uitvinders der dwalin-

Soo valt hy ghen de deure toesluyten. Maer dewijl datter

nïe"w"^Anti-
binnen onsen tijt opgestaen zijn sommigh' uyt-

trinitarisen sinnige mensclien
,

gelijck Servelus en dier-

acnboort, en ghelijcke , dewolcke door nieuwe guychelrijen

Ketteiy ter ne- ^"^s overlioop hebben gheworpen , soo sal 't

(Ier in (lese sec- de pijno weerdt zijn dat wy met weynige
'"^'

woorden hare bedriegerijen ter neder leggen.

De naem Drie-Eenigheyt is in 't oordeel van

Servetus soo hatelick en grouwelick geweest

,

dat hy de voorstanders van dien voor Athe-

ïsten en Godt-verloocheners uyl-riep, noe-

mende de selvigh' in 1) zijn spraeck Drie-

vuldigheytdrijvers 2). Met d'onnutte woorden

die hy om te lasteren gevonden en verdicht

heeft, en hebb' ick niet te doen. Maer dit

is geweest den korten inhoudt van syne

speculatien en bedenckingen , te weten , dat

Godt in drien gedeelt en gescheyden wort,

wanneer men seyt dat in sijn wesen drie

Persoenen zijn , en dat dese Drie-Eenigheydt

een versonnen 3) dingh is , om dat deselve

strijt tegen d'eenigheyt Godts. Ondertusschen

beweerd' hy dat de Persoenen waren eenig'

uytwendige vormen of beelden der Godt-

heyd 4) , dewelck' in der daedt en waerheyt

in het wesen Godts niet en bestaen , maer

alleen Godt in dese of die ghestaltenis ons

afbeelden en voorstellen : Dat oock in den

beginne niets onderscheydelicks in Godt en

zy geweest, dewijl in voortijden het Woort
en de Geest al een en het selfde was. Maer

zedert dat Christus is voorts ghekomen Godt

van Godt, dat als doe een ander Godt uyt

hem is gesproten , te weten , de Heylige

Geest. En al is't dat hy sijn beuselinghen

somtijts vernist S) en nverstrijckt met allerlei

vergelijkingen 6) ,
gelijck wanneer hy seyt

dat het eeuwige Woort Godts geweest zij de

Geest Christi by Godt , en een weder-schijn

van sijn gedaent : Item , dat de Geest is

geweest de schaduwe der Godtheyt : soo ver-

nietight hy nochtans daer nae de Godtheyt

van die beyde , beweerende dat nae een

sekere wijse van uytdeelingh een deel Godts

zy zoo wel in den Soon als in den Geest

,

gelijck deselve Geest wesentlick in ons en

I) op. 2) DrievnUligeuaers. S) versiert. 4) s;p(lnenten

en eontrefeytsels. 5) blanket- d) allegorleii.

oock m steen en hout , is een gedeelte van

Godt. Wat hy seyt en snatert van den per-

soon des Middelaers , dat sullen wy te sijner

plaets sien en overlegghen. Wat nu belanght

dit ongeschikt verzinsel 1), te weten, dat de

persoon niet anders en is dan een sienlicke

gedaente van Godes heerlickheyt , dat selve

kan met weynighe woorden wederleydt wor-

den. Want als loannes ghetuyght dat het Toan. i. i.

Woordt Godt gheweest is doe de werelt noch

niet en was geschapen , so inaeckt hy een wijdt

onderscheydt tusschen 't Woordt en een ge-

daente. En indien dat Woordt 'tweick Godt

was, oock als doe van all' eeuwigheydt ge-

weest is by den Vader, en met sijn eygen

heerlickheydt by den Vader verciert, soo en loan. 17. 1.

heeft het Woordt gewisselick niet konnen zijn

een uytwendigh en liguyrlick schijnsel : maer

daer uyt volght noodtsakelick dat het een

Persoon was die in Godt selfs inwendigh be-,

stondt. En al is 't dat van den Gheest niet

en wordt gemeldt dan in de History van de

scheppinge der werelt , soo en wordt hy noch-

tans aldaer niet inghevoert als een schaduwe
,

maer als een wesentlicke kracht Godts , dewijl

Moses verhaelt, dat oock die ongheordende 21) Genes. 1. 2.

en woeste massa en klomp door hem onder-

houden wierdt. Soo is"dan als doe gebleecken

dat hy een eeuwige Geest altijdt in Godt

geweest is , aengesien 3) hy die door een 4)

gemenghd en ongevormde 5) stofTe des hemels

en der aerden gekoestert en ghequeeckt heeft

,

tot datse met schoonheyt en orde 6) ver-

ciert is geworden. Voor waer^er en 7) konde

doe noch geen ghedaent' of afbeeldingh Godts

zijn
,

gelijck Servetus droomt. Maer hy wordt

in een andere plaets gedronghen zijn ongod-

delickheyt opentlicker t'ontdecken, seggende

dat Godt door sijn eeuwigh voornemen hem-

selven eenen sienhcken Soon bestemmende en

verordinerende , sich op die wijse sienlick ver-

toont en bewesen heeft. Want indien dit alsoo

waerachtigh is , soo en wordt Christus geen

andere Godtheydt overigh gelaten , dan ten

aensien dat hy door 't eeuwigh besluyt Godts

tot een Soon verordent en bestemt is. Hier

by komt noch dat hy de spoocksels en

gesichten die hy stelt in de plaetse der

persoenen , also verflanst en verandert , dat

hy sich niet en ontsiet Gode dinghen toe

te schrijven , die hem van buite toe sou-

den komen 8). Maer dit is boven al seer

grouwelick dat hy so wel den Soon Godts

als den H. Geest met alle creaturen en

schepselen sonder onderscheyt vermenght_

1) gedichtsel. 2) ongheschicW. 3) gemerckt. 4) onder een.

5) onfiestaKe. fi) ordcningli. 7) waerheydt. 8) ccniglie

icnwe toevallen oji te diehlen.-
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Dl' kettery

Tan de andere

Autitrinitari-

sen, te weten,

dat de vader

wacrlick en

eyghentlick d'

eenighe Godt

is, en die alleen

dat Goddelicke

Wcsen gheeft,

nordt tot den

ejnde des Ca-

j)ittels toe we-

derleydt.

(p. 48 )

En vooreerst

wordt be«'esen

dat het lien

geen voordcel

en doet dat

Christus al-om-

nie de Sone

Gods wort ge-

noemt, dewijl

hy ooek de

waerachtige en

eenigp Godt gc-

heeten wordt.

Want hy seght al-omme dalter in het Wesen
Godts deelen en verdeel inghen zijn , waar van

een yeder gliedeelte Godt zy : en voorneme-

lick dat de zielen der geloovighen zijn mede
eeuwigh en van de selfste siibstantv met Godt

:

al lioewel hy elders de wesentlicke Godtheydt

niet alleen aen 1) des mensclien ziel. maer
oock anderen geschapenen dingen toe-eygent.

23. Uyt desen poel en dreck-goot is een

ander monster, aen 2) het voorgaende niet

onghelijck , voorts ghekomen. Want eenige

fielen en booswichten , op datse d'ongunst en

schande van Servetus ontgaen mochten, hebben

wel bekent datter drie Persoonen zijn, doch

met dit byvoeghsel , dat de Vader die in der

waerheydt en eygentlick is d'eenige Godt , den

Soon en Geest formeerende en makende

,

sijne Godtheydt in haer heeft over gestort.

En sy en onthouden sich niet van dese grouw-
same manier van spreken

, | dat de Vader,

dewijl hy alleen is de gever van t Godde-

licke wesen, daer door als door een teecken

van den Soon en Geest wordt onderscheyden.

Dit gevoelen dekken en beschilderen 3) sy

eerst met dit coleur en schijnsel . dat Christus

alomme ghenaemt wordt de Sone Godts:

waer uyt sy dan besluyten datter eygentlick

geen ander Godt en is dan de Vader. Maer
sy en bemercken niet, al hoe-wel de Naem
Godt den Soon oock toekomt en ghemeen
is , dat nochtans deselve naem den Vader

somwijlen by uitnemendheyt 4) wordt toe-

gheschreven , om dat hy de Fonteyn en 't

beginsel der Godtheydt is : ende dat om d'een-

voudige en enckele eenigheyt des wesens uit

te drucken ö). Hier tegen hebbense desen

uytvlucht. Indien hy, seggense, waerlicks is

de Soon Godts, soo is 't ongerijmt datmen

hem houdt voor den Sone des Persoons. lek

antwoorde dat dit beyde waerachtigh is , te

weten, dat hy is de Soon Godts, dewijl het

Woort van den Vader voor de tijden der

werelt is gegenereert
,
(want wy en spreken

noch niet van den Persoon des Middelaers)

en datmen evenwel tot beter uytleggingh en

verklaring acht G) nemen moet op den Per-

soon
, soo dat de naem Godt niet blootelick

en op haer selven genomen werde , maer in

stede van den naem Vader. Want is 't dat

wy gevoelen en oordeelen dat de Vader alleen

Godt is , so stoeten wy klaerlick den Soon
af van dien staet en weerdigheydt. Soo dick-

wils dan als van de Godtheydt sprake komt 7)

,

so en machmen in 't minste den Soon alsoo

rjiet kanten en stellen tegen den Vader, ge-

') []• 2) [ ], 3) üvertrecken en bekleeden.

4) voornementlick. 5) te beteeckenen 0) (en nensehonw).

7) vermaent en ((emeldet wordt.

lijck als of de naem Godt den Vader alleen

toe quam. Want voorwaer die Godt d'welck

aan Jesaia verschenen is , is gheweest de

waer' en eenighe Godt : en nochtans verklaert

Joannes dat Christus de selvige Godt was.

Die Godt oock die door den mont van Jesaia

betuyghde dat hy den Joden soude werden

tot een steen des aenstoots was d'eenighe

Godt: en volgens de verklaringhe Pauli is

Christus gheweest even die selvighe. Die Godt

die door lesaia roept , lek leve : voor my
sal alle knije buygen , is d'eenighe GodI

:

Maer de selve Paulus leydt dit uyt en past

het op Christus. Hier by komen noch de

ghetuyghenissen die d'Apostel verhaelt en op

teldt, Ende de hemelen zijn wercken uwer
handen : Item , Ende dat alle Engelen Godts

hem aenbidden ; Dese saken die hier betuygt

worden, passen alleen op den eenighen Godt,

en nochtans beweert de Apostel datse ghe-

sproken zijn van Christus als hem eygen toe-

komende. Het gene sy hiertegen inbrengen
,

te weten . Dat die dingen die Godt eygen zijn

op Christus toegepast worden, om dat hy is

de weerschijn van Godes heerlickheydt , en

heeft gheen kracht met allen. Want dewijl

al-omme in die getuyghnissen gestelt wort

de naem lehova
, so volght daar uyt dat hy

met opsicht tot I) sijne Godtheydt uyt en

van hem-selven is. Want indien hy is lehova

soo en kan niet gheloochent worden dat hy

is die Godt, dewelck' elders by lesaia roept:

lek ben de eerste, ende ick ben de laetste

,

ende behalven my en is'er geen Godt. Ten

desen proprooste moet oock overleydt worden

loan 12. 41.

Icsai. 8. U.

lioni 0. r.i.

lesai. 4.5. 23.

Rom. M. 11.

Hebr. 1. ]Ü.

en VS f).

Psalm 103.20.

lesai, 44. fi.

len l^LTem. 1(1. 11.

hemel ende aerde niet gemaeckt en hebben
,

sullen vergaen van der aerden , ende van onder

desen hemel : want daer uyt salmen bij tegen-

stelling besluiten 2) moeten , dat de Soon Godts

IS die selvighe wiens Godtheydt by lesaia

dickwils bewesen wort uyt het scheppen der

werelt. En hoe sal doch de Schepper die

allen dingen haer wesen gheeft , met zijn uyt

en van hem-selven , maer sljn Wesen van een

ander ontleenen ? Want soo wie seght dat de

Soon 't Wesen ontfangen heeft van den Vader,

die versaeckt dat hy van sich-selven is. En
dit weder-spreeckt de Heylighe Geest, wan-

neer hy hem den naem lehova geeft. Nu

,

is 't dat wy toestaen dat het gantsche Wesen
alleen is in den Vader , so sal 't of deelbaer

worden , of den Soon werden ontnomen : en

alsoo sal hy zijnde berooft van sljn wesen

,

alleen Godt zijn na den blooten tytel en naem.

Het Wesen Godts, soo men die beuselaers

De tweede

wederlegginge

ghenomen van

d'ongoddelicke

ongerijmthe-

den die uyt de

Kettery van

dese rabauwen

outstaen.

1) ten regnarde van. 2) in 't tegen-fieel bekennen.
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ghelooven wil, komt den Vader alleen toe,

ten aensien dat hy alleen is , en den Soon

het Wesen gheeft Maer aldus sal de Godt-

heyt des Soons zijn yetwes dat van 't Wesen

Godts is afgetrocken, of een gedeelte van 't

geheele. Nu nioetense volgliens den grondt

diese legghen ons toestaen dal de Geest alleen

is de Geest des Vaders : want indien hy af-

gebracht is van het eerste Wesen , 't welck

den Vader alleen eyghen toekomt , soo en sal

hy met recht en reden niet mogen ghehouden

worden voor den Gheest des Soons. Het welck

nochtans door 't getuyghnis Pauli wederleydt

wordt: dewijl hy den Gheest beyde den Soon

en den Vader ghemeen niaeckt. Daer be-

nelFens indien de persoon des Vaders uyt de

Drie-Eenigheydt wordt uyt-ghemonstert , waer

in sal hy onderscheyden zijn van den Soon

en den Heylighen Geest , anders dan om dat

hy alleen Godt is ? Sy bekennen dat Christus

Godt zy, en dat hy nochtans van den Vader

is onderscheyden. So moeter dan eenigh teec-

ken zijn 't welck dat onderscheyt aenwljse

,

op dat men den Soon niet en neme voor den

Vader. Die dat onderscheyt tusschen den Vader

en den Soon stellen in het Wesen , die ver-

nietighen opentlick de ware Godtheydt Christi

:

dewelcke niet en kan zijn sonder het Wesen
,

jae niet sonder het gantsche Wesen. Ghe-

wisselick de Vader en sal van den Soon niet

onderscheyden zijn , 't en zy dan dat hy in

sich yet eygens hebbe , 't welck den Soon

niet gemeen en is. Wat sullen sy doch nu

vinden , daer 'door sy hem van den Soon

onderscheyden sullen ? Indiense 't onderscheyt

stellen in het wesen, datse dan antwoorden

of hy 't selve den Soon niet en heeft gemeen

ghemaeckt. Nu en konde dit ghemeen-niaken

des Wesens niet gheschieden ten deele : want

eenen halven Godt maken soud' onbehoor-

lick zijn en niet voegen. Daer beneffens sou-

dense door 1) alsoo te 2) gevoelen 't Wesen

Godts schandelick verscheuren. Soo volght

dan dat het gheheele en gantsche Goddelicke

Wesen den Vader en den Soon gemeen zy.

Indien dit alsoo waerachtigh is , soo en salder

ghewisselick ten aensien van hel Wesen gheen

onderscheydt zijn tusschen d'een en d'ander.

Indiense tot eeu uylvlucht segghen , dat de

Vader het Wesen ghevende , niet te min

d'eenighe Godt blijft , by den welcken het

Wesen zy, soo sal daer uyt volghen, dat

Christus eenen gemaeckten Godt is , een Godt

alleen in den schijn of in den naem , en niet

in der daedt ; Want daer en is niet dat Gode

meer eyghen is als het zijn en wesen , vol-

1) []. 2) [].

gens en na luydt van dese spreuck , Ick sal

ZIJN , heeft my tot u-lieden gesonden.

24. Hetgeen sy als een notoire en bekende

saeck nemen , te welen , dat alleen van den Va-

der te verslaen zijn de plaetsen der Schrifture
,

in de welcke Godt absoluyt, enckelick en son-

der bepalingh ghemelt wordt, dat kan uyt

veel ghetuyghnissen lichtelick bewesen worden

valsch
I

en onwaarachtig te zijn: en sybetoonen

schandelick haer eyghen onbedachtsaemheydtin

die selvige plaetsen diese tot haer voordeel by-

brenghen , want de naem des Soons wordt

aldaer oock bv gevoeght : waer uyt dan blijckt

dal de naem Godt in die plaetsen met een

onderlingh opsicht en vergelijckingh genomen
,

en daerom tol den Persoon des Vaders be-

trocken wordt. Hetgeen sy voorts tegen-

werpen en segghen , Ie weten , Indien de

Vader niet alleen en ware de waerachtighe

Godt , soo soude hy sijn selfs Vader zijn

,

dat kan met een woordt weder-leyt worden.

Want het en is niet ongherijmt , dat van

wegen de weerdigheyt en ordeningh die-

ghene 1) bysonderlick Godt genoemt wordt,

dewelcke niet alleen uyt hem-selven sijne

wijsheyt genenereert heeft , maer oock de

Godt des Middelaers is
,

gelijck ick te sijner

plaels breeder sal aenwijsen. Want Christus

wordt Godts Soon ghenoemt , lerstont na dat

hy in het vleesch was gheopenbaerl , niet

alleen om dat hy was het eeuwighe Woort

voor de lijden der werell vanden Vader

gegenereert , maer oock om dat hy de Per-

soon en 't Ampt eens Middelaers aengheno-

men heeft , om ons met Godt te vereenigen.

En dewijlse den Soon van de Goddelicke

eere so vermelentlick uytsluylen, soo wild'

ick wel weten : wanneer hy betuyght dalier

niemant goet en is dan d'eenighe Godt , of

hy daer med' hem-selven van goetheyt ont-

bloot en ledigh maeckt. Ick en spreeck' al

hier niet van sijn menschelicke natuyr,want

sy mochten by avonluyr hier op segghen

,

dal al dat goedt 't welk in deselve was

,

voorts ghekomen is uyt d'onverdiende gave

Godts : ick vrage dit , te welen , of het eeu-

wighe Woordt Godts goedt zij of niet? In-

dien sy 't loochenen , so is hare godtloosheyt

ghenoeghsaem overwonnen en gheopenbaerl

:

indien sy 't bekennen , soo kelen sy haer

selven. En dat Christus ten eersten aensien

den naem Goedt van hem schijnt af te wijsen
,

dat versterckt te meer ons gevoelen en seg-

ghen : want dewijl den lof van goedt te zijn

den eenighen Godt alleen toekomt en eyghen

is , soo is't dat Christus , om dat hy na

menschelick' on gemeene wijse van doen met

1) die.

Kx. 3. U.

De derde we-

der- legginghe.

11c Naem
Godts , waii-

neerse absoluyt

eu alleen wordt

gliestelt, wordt

aoiiitijts geseyt

van den Sone

ghelijck oock

van den Vader.

(p. -ty.)

4. Godt al-

leen is goedl.

De Soon is

goedt. Soo ia

hy dan de eeu-

wige Godt.
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1. TiiiiüUi.

1. 17.

üe vijfste

:

Godt alleen is

onsterffeliek

,

wijs, waerach-

tigh, en alleen

aeu te bidden.

Soodanigh is

Christus. Der-

halven is hy de

eeuwige Godt.

lüSiii. 44. 6.

Weder-leg-

giugh van een

tegenwerpingh

gheuomeu uyt

deu Projiheet

Icsaia.

Weder-leg-

gingh van een

andere teghen-

werpingh.

l'hilipp.2.6.7.

den nacni gocdt begroet wicrdt , de valsch'

ecrc verwerpt , en met eencn leert , dat sijne

goedthe\ t die hy 'heeft Godtlick is. lek vraeg'

oock , wanneer Paulus getuygt dat Godt alleen

onsterflick , wijs en waerachtigh is, of Chris-

tus door die woorden ghestell wordt onder

't getal en de menighte 1) dergener die sterf-

lick , sot en leugenachtigh sijn. Sal dan niet

onsterflick zijn hv, die van den beginne 't leven

selfs is geweest, opdat hy den Engelen onsterf-

lickhevdt zoude toebrengen ? Sal niet wijs zijn

hy , die d'eeuwighe wijsheydt Godts is? Sal

hy die de waerheydt selfs is niet waerachtigh

zijn ? Daer beneffens vraegh' ick of sy 't niet

daer voor en houden datmen Chiistus moet

aenbidden , want naerdien 2) hy voor 3) hem-
selven met recht dees' eere neemt 4) , te

weten, dat voor hem alle knye gebogen

worde, so volgt daer uyt dat hy self 5) die

Godt is , dewelcke in sijn Wet verboden heeft

yemandt anders aen te bidden dan hem. In-

diense alleen van den Vader verstaen willen

hebben 't gheen by Jesaia staet : Ick ben't

,

en niemant anders dan ick , soo keer' ick dit

getuygenis wederom tegen hen , overmits wy
sien dat Christus toegeschreven wordt alles

wat Gode eygeii is. Oock en kan haer seg-

gen hier geen plaets hebben, namelick , dat

Christus in sijn vleesch , int welrk hy vernedert

was gheweest, verhooght is, en dat hem ten

aensien van het vleesch alle macht en gebiedt

in Hemel en Aerde zy ghegeven : Want al

is't dat de Majesteyt en heerlickheydt van

het Konincklick en Rechters-Ampt uyt-ghe-

streckt wordt tot den gantschen persoon des

Middelaars, indien hy nochtans niet en ware

Godt geopenbaert in't vleesch, so en soudc

hy tot soo groeten vvcerdigheydt niet hebben

konnen verheven worden, of Godt soude mot

sich 6) selven moeten strijden. En dit verschil

wordt alderbest wech genomen van Paulus

dewelcke leert dat Christus 7) Gode even

ghelijck was , eer hy sich selfs onder de ge-

daente eenes dienstknechts vernederde. Hoe
soude nu die even-gelijckheydt konnen be-

staan , indien hy niet en ware geweest die

Godt wiens naem is Jah en Jehova , die op

de Cherubim vaert , die de Koningh der gant-

scher Aerden en de Koningh der Eeuwen
is? En hoe seer sy teghen strubbelen , so

en kan aen Christus niet ontnomen werden
't geen lesaia in een sekere plaets seydt,

Dese, dese is onseHEERE, wy hebben hem
verwacht: Want hy beschrijft met dese woor-
den de toekomst Godcs des Verlossers , de-

welcke niet alleen het volck uyt de Babylo-

nische gevanckenis weder brenghen , maer
oock sijn Kerck ten vollen weder oprechten

soude. De ander uylvlucht en doet haer oock

geen voordeel als 1) sy voor gheven dat

Christus Godt gheweest zy in den Vader.

Want al is't dat wy bekennen dat het begin m- dode ie-

der Godlheyt, ten aensien van d'ordeningh g''™«ei-i"''(;i'

en weerdigheydt, in den Vader is, soo seg- leydt, en de se"

gen WY nochtans dat dit is een verfoevelick ste weder-Jcg-

gedichtsel , dat alleen het Wescn des Vaders f^' ."" ,'''-'

1- 1 ) /-i 1 1 1- 1 Tir Ketterijc der
eygentlick zy t Goddclicke Wesen, eveneens Antitrinitari-

als of hy den Soon tot eenen Godt ghemaeckt '™ "'"'!' ">'^

hadde
:
want alsoo soud'het Goddelicke Wesen yan^de s'ehev-

of veelderley zijn , of sy souden Christus piogh daer \jï

alleen met den blooten naem en schijn Godt B''^^°^ë'''-

noemen. Indiense toeslaen dat de Soon Godt
is, maer na en onder den Vader: soo sal in

hem 't Wesen gheboren en gemaeckt zijn

,

't welck in den Vader niet geboren en niet

gemaeckt en is. Ick weet wel dat veel neus-

wijse hoofden met ons spotten om dat wy
het onderscheydt der persoenen trecken uyt

de woorden van Moses daer hy Godt invoert, Gencs. i. 26-

aldus sprekende : Laet ons menschen ma-
ken na onsen beelde. Maer de Godtvruch-

tige Lesers konnen nochtans sien hoe sonder

sin 2) en ongerijmt Moses dese woorden by
maniere van eene 3) t'samen-sprekingh soud'

invoeren, indien in den eenighen Godt niet

en waren meer Persoenen. Immers het staet

vast, dat diegheen 4), dewelcke van den

Vader aldaer werden aenghesproken , onder't

ghetal der schepselen niet en behooren ; en

nu bestaet er eenmael niets, of het moet

een schepsel zijn 5) uytghenomen alleen

d'eenige Godt. Nu dan indiense niet toe en

slaen dat de macht om te scheppen en de

heerschappy om te ghebiedcn den Vader

,

Soon en Geest zy gemeen geweest , soo sal

daer uyt volgen dat Godt inwendigh met

hem-selven alsoo niet ghosproken , maer sijn

spraeck en reden lot andere werck-meesters

buyten hem gewendet heeft. Eyndelick , een

eenighe plaets sal beyde hare teghen-wer-

pinghen te gelijck lichtelick ter neder legghen.

Want 't gheen Christus selfs betuygt , te

weten , dat Godt een Geest zy , dat en kan loan. i. 24.

met geen gevoeghlickheydt op den Vader

alleen toegepast worden , als of het Woort
selfs oock niet en ware van geestelicke na-

ture. Indien dan de naem Geest den Soon

soo wel toekomt ais den Vader, soo besluyt

ick dat de Soon oock begrepen wordt onder

den enckelen en onbepaelden naem Godt.

Nochtans segt hy dadelick daer op , dat den

Vader geen andore die
|
naers aenghenaem en (p. so.)

1) de bende. 2) is 't dat. 3) [ ]. 4) aentrecltt dees' eere. 1) daer mede. 2) blacuw. 3) gelijck als 4) Tiet is oock

5) []. 0} hem. 7) hy. seker dat die. 5) daer en is uiet of 't behoort ouder de schepseleu.
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De 7.\veder-

leggingh. Sy

feylea daer in,

datseinhetwe-

seu Godts soo-

dauige Pei'800-

TiCQ droomen

en verdiclitea,

vaa dewelck

eeu yeder een

gedeelte des

wescns aoude

hebbea, en sy

beschuldigheu

de rechtsinui-

ghe Leei'aers

valschclick dat

die eene vier-

vuldiglieyt

makeu.

De weder-

leggingk van

hare vierde te-

gen-werpingh,

die met aen-

dacht gliclesen

en waer-gcno-

men moet wor-

den.

zijn dan die lieni in den Geest en vvaerheydt

aenbidden. Waer uyt een ander saeckvolght,

te weten , dat Christus , dewijl hy het ampt

eens ].eeraers bedient onder den Vader als

onder sijn Hooft, de naem Godt den Vader

toeschrijft, niet om sijn eyghen selfs Godtheyt

te vernietigen , niaer op dat hy ons tot dese 1

)

by trappen op-voeren soude 2).

25. Maer haren mis-slach leydt hier in

,

te weten, datse droomen van sodanige Per-

soenen , van dewelck' een yder sonde hebben

een gedeelte des Goddelicken wesens. Maer

wy worden uyt de Schriftuyr onderricht datter

naar het wesen slechts 3) een Godt is

,

en dat derhalven het wesen soo des Soons

als des Geestes is ongegenereert. Doch voor

soo veel de Vader in ordre d'eerst' is, en

uyt hem-selven sijne Wijsheydt geboren heeft,

soo wordt hy met recht, gelijck weynigh te

voren geseyt is
,

gehouden voor het begin

en de fonteyn der ganscher Godtheydt. Alsoo

is Godt enckelick in en op hem-selven aen-

ghemerckt ongegenereert : en de Vader in't

aensien 4) van sijn Persoon oock ongegene-

reert. 't Is oock een sotle ghedachte 5)

en meyningh daer door sy sich laten duncken

dat uyt ons gevoelen volght, datter een vier-

vuldigheyt is, want sy tyghen ons valschelick

en ter quader trouwen aen 't gedichtsel van

haer eygen hersenen , even als of wy seyden

dat uyt het eenige wesen voortquamen drie

Persoenen als uyt een fonteyn. Want het is

uyt onse schriften openbaer dat wy de Per-

soenen niet af en scheuren van het wesen
,

maer dat wij lusschen deselve 6) , een onder-

scheyt maken , terwyl ze in 't Wesen in-

sijn 7). Waren de Persoenen van het wesen

afgesondert, so soud' haer seggen mogelick

waerschijnlick zijn : maer also souder een

Dryvuldigheyt der Goden zijn , en niet der

Persoenen die d'eenighe Godt in sich heeft

En aldus wordt haer' onnutte vraegh ont-

knoopt , daer mede sy vragen , Of het wesen

niet med' en gaet tot het opmaken der Drie-

Eenigheyt: even als of wy dachten dat uyt

het wesen drie Goden afkomstigh waren,

't Geen sy hier tegen inbrengen , dat dan de

Drie-Eenigheyt soude zijn sonder Godt, dat

komt voort uyt een gelijck onverstant : want

al hoewel het wesen of de Godtheydt als een

lidt of deel niet en komt in d'onderschey-

dingh , so en zijn nochtans de Personen niet

sonder of buyten deselve : want ware de

Vader geen Godt , so en kond' hy oock gheen

Vader zijn : de Soon is daerom oock alleen

Soon om dat hy Godt is. Wy seggen dan

I) []. 2) (tot deselve). 3) alleen wesentlick. !•) regu.ivd.

5) opiny. 6) (al ist dats' in het wesen zijn). 7) [ ]

dat de Godtheydt gantsch en t' eenemael uyt

haer selven is. Daerom bekennen wy dat oock

de Soon , voor so veel als hy Godt is en

sonder sijn Persoonschap wordt aenghemerckt,

is uyt hem-selven : maer so veel als hy Soon

is , is hy uyt den Vader volgens ons ge-

voelen. En also is sijn wesen sonder begin:

maer het begin sijns Persoons is Godt selve.

En alle rechtsinnige schrijvers , die in voor-

tijden vande Drie-Eenigheydt ghesproken heb-

ben , hebben dien naem alleen tot de Per-

soenen betrocken : want het wesen te be-

grijpen onder d'onderscheydingh selfs, dat

ware niet alleen een ongerijmde dwalingh

,

maer oock een al te groven godtloosheyt.

Want die daer willen dat dese drie , het

Wesen, de Soon, en de Geest in d'onder-

scheydingh te samen sullen gaen , die vernie-

tighen opentlick het wesen des Soons en des

Geestes : andersins souden de deelen onder

elkander 1 ) vermenght worden en al op een

uytkomen , 't v/elck' in all' onderscheydingh

een mis-slach is. Eyndelick indien dese namen
Vader en Godt eenderley kracht en beteec-

kenis hadden , so soude de Vader de Godtheyt

alsoo geven, dat de Soon niet meer en soude

hebben als een schaduwe der Godtheyt , en

de Drie-Eenigheyt én ware niet anders dan

een t'samen-voegingh en vereening van den

eenighen Godt met twee gheschapene dingen.

26. Op 't geen sy tegen werpen , Dat

Christus , indien hy eygentlick te spreken

Godt is , als dan verkeerdelick wordt ghe-

noemt de Soon Godts , is aireede geantwoordt

,

te weten , dewijl in dese woorden Soon Godts
,

d'een Persoon met d'ander wort vergeleecken
,

dat. de Naem Godt niet enckel en onbepaelt

genomen , maer tot den Vader bepaelt en

betrocken wort , voor soo veel als hy is

't begin der Godtheyt, 't begin segg' ick , niet

om dat hy 't wesen maeckt en geeft
,
gelijck

die uytsmnighe menschen rasen , maer om dat

hy in d'ordeningh d'eerst' is. In desen sin wort

genomen het woort van Christus tot den Va-

der , Ende dit is het eeuwige leven , dat sy

u kennen den eenigen waerachtigen Godt

,

ende Jesus Christus, dien gy gesonden

hebt. Want sprekend' in den Persoon des

Middelaers , so houdt hy de midde plaets tus-

schen Godt en de menschen : en nochtans en

wordt daer door sijne Majesteyt niet verkort.

Want al hoewel hy sich selfs heeft verne-

dert , soo en heeft hy nochtans sijne Heer-

lickheyt die voor de werelt verborgen was

,

niet verloren bij den Vader. Also bekent

d'Apostel tot den Hebreen wel dat Christus

een weynigh minder geworden was dan

1) onder den anderen.

Breeder ver-

klaring van de

eerste weder-

leggingh, waer

mede bewesen

wordt dat de

Naem Godts

tot den Vader

alsoo niet en

moet betrocken

worden , datse

den Sone onsen

Middelaer on-

trocken werdc.

loan. 17. 3.

Hebr. 1. 10

en 3. 9.
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loan. 14, 2S
CU 16. 7.

1. Cor. i:

2i. 2S.

loau. 1, 1.

(p. 51.

Antwoordt
op (Ie plaetscn

voort gebracht

uytlrcneus.al-

wacr hy ghe-

tuyght dat de

Vader van .

Christus is

d eenighe en

eeuwige Godt
Israëls.

de Engelen , luacr beluygl oock mei eenen

,

dat In is d'eeuwige Godt die de aerde gegron-

det heeft. Soo nioetmen dan weten, dat

Christus , so dickwils als hij in den Persoon

des Middelaers den Vader aenspreeckt , onder

den 1) Naem van 2) Godt de Godlheyt be-

grijpt , dewelck' oock hem als zijn 3) e^'hen

toekomt. Van ghelijcken oock wanneer hy tot

sijn' Apostelen seyde , 't Is goei dat ick tol

den Vader ga, want mijn Vader is meerder

dan ick, soo en schrijft hy met die woorden

hem-selven niet toe alleenlick eene tweede

Godlheyt , als of hy aengaende 't eeuwighe

wesen minder ware dan de Vader: niaer hy

leert dat hy een Hemelsche Heerlickheyt ver-

kregen hebbende, de geloovige vergadert tot

de gemeenschap des selven. Hy steil den

Vader m eenen hoogeren graedt , in so veel

als de sienlicke volniaecklhe> dt sijner Majes-

teyt , die in den Hemel gesien wordt , ver-

schilt van die mate der Heerlickheyt die in

hem gesien wierdl , doe hy met den Vleesche

bekleedt was. Op dese wijse seghl oock Paulus

in een sekere plaets , dal Christus Gode ende

den Vader het Koninckrijcke sal overgeven

,

op dat Godt zy alles in allen. Daer en is

niet ongherijmders dan de Godtheydt Christi

te berooven van haer' eeuwigheydt. Indien

hy nimmermeer en sal ophouden Godls Soon

te zijn , maer altijt sal blijven deselve die hy

is geweest in den beginne, so volghl dan dat

onder den Naem Vader begrepen wort het

eenige wesen Godts 't welck hun beyden

ghemeen is. En voorwaer Christus is daerom

tot ons neder gekomen , op dat iiy ons lot

den Vader op-heffende, oock te ghelijck tol

hem-selven verheffen soude voor soo veel hy

een is met den Vader, 't En is dan niet recht

noch behoorlick den Naem Godt alsoo binnen

den Vader te beslu^ ten en te bepalen , dat

die den Soon ontnomen werde. Want om dese

oorsaken wille beweert loannes dat hy waer-

achligh Godt is , op dat niemanl en meene

dal hy slechts 4) in den tweeden graedt der

Godlheyt zy, en also 3) lager dan de Vader.

En ick verwondere my , niet wetende
|
wat

doch dese smeders en dichters van nieuwe

goden willen segghen , wanneerse beleden

hebbende, dat Christus waerachtigh Godt zy,

terstont hem uytsluyten van de Godlheyt des

Vaders: even als of iemant 6) waerachligGodt

zijn konde , die niet Ie gelijck en is d'eenighe

Godt , en als of een over-gestorle Godtheydt

niet en waer' een nieuw' en louter versinsel 7).

27. Datse veel plaelsen over hoop brengen

uyt Ireneus , alwaer hy beweert dat de Vader

1) desen. 2) [

7) gedichtsel.

3) []• t) []• 5) []. 6) hy.

van Christus is d'eeuwigh' en eenige Godt Isracls,

dal is of een schandelick' onwetentheyt , of een

uytersle boosheydl. Want sy hadden behooren

te bemercken dat dese 1) Heylighe Man te doen

en te strijden hadde met eenigh' uytsinnighe

menschen , deweicke loochenden 2) dal het 3)

de Vader van 4) Christus was, die als 5)

Godt 0) in voortijden door Moses en de

Prophelen ghesproken hadde , en seyden dat

liy was ick en weet niet wat voor een

spoocksel en schim uyt de smet en verdorvent-

heydt der werelt voorts gekomen. Daerom is

hy geheel besich , en daer op uyt om te be-

toonen dat in de Schrifluyr van gheen ander

Godt en wort gesproken dan van den Vader

van Christus , en dalmen verkeerdelick en te

vergheefs droomt van eenen anderen , en over-

sulcks en is 't oock niet vreemt dat hij soo

dickwils dese gevolglreckingh 7) niaeckl, datter

geen ander Godl Israëls en zy gheweest , dan

die van Christus en d'Aposlelen verkondight

wort. Alsoo konnen wy nu oock , lol wederleg-

gingh van een ander dwaling , met waerheyt

seggen, dat die Godl die in voorlijden den

Voor-vaderen verschenen is
,
geen ander en

is geweest dan Christus. Voorts indien yemant

hier tegen inbrenght, dat de Vader dese 8) Godt

was , soo hebben wy hier op dees' antwoord'

al gereet , te weten , dat wy den Vader in't

minste niet uyt én sluyten , wanneer wy slaen

om de Godtheydt des Soons Ie verdedigen.

Indien de Lesers lellen op dit voornemen en

ooghmerck 'van Ireneus , soo sal terstont alle

twist ten eynde zijn. Jae 'l gantsche verschil

wordt oock lichlelick beslecht uyt het seste

Capiltel van zijn derde Boeck , alwaer die

Godtsalighe man op dit eenige dringht en

aenhoudt , te welen , dal sulck een persoon 9)

waerlicks d'eenighe Godt sy, dewelck' ab-

soluyl, los, vry en onbepaelt Godl ghenoemt

wort in de Schrifluyr: en dat Christus alsoo

Godt wort genoemt. Lael ons gedencken dat

dit geweest is den rechten gront en staat

des verschils
,

ghelijck als blijckt uyt het

gantsche vervolgh , en voornementlick in het

ses en veertigste Capitlel sijns tweeden Boecx,

te weten , dat hy niet na eenige beduydingh

en gelijckenis Vader genoemt wort, maer

Waerachtigh Godl is. Hier by komt noch dat Lib.

hy in een ander plaets betuyght datse ghe-

samenllick soo wel de Soon als de Vader van

de Prophelen en Apostelen mei den Naem
Godls zijn geroemt geweest. Daer na beschrijft Cap. 12. in't

hy hoe dal Christus , dewelck' aller Heer ,
=^'"^ •^''='='^'-

en Koningh , en Godt , en Rechter is , macht

ontfanghen heeft van hem die Godt is over

Ireueus voor-

nemen.

. cap, 9.

1) de. 2) versaeckten 3) []. 4) [j. 5) [ ].

0) (die). 7) dit besluyt. 8) dien, 9) die.
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Cap. 16. io 't

selfJc Boeck,

Cap. 18. en

23. ia 't selfde

Boeck.

Autwoort op

de plaatse uyt

TertuUiaQUs

Tau d'Autitri-

nitarisen voort

ghebracht.

allen : naiiieiick ten aensien van sijn onder-

werpingh , om dat hy sicli selfs vernedert

heeft tot den doot des Kruyces. Ondertusschen

seght hy weynigh daer nae , dat de Soon

is de Schepper des Hemels en der Aerden

,

die de Wet door Moses handt gegeven heeft

en den Voor-vaderen verschenen is. Indien

nu yemant roept en schreeuwt , dat de Vader

alleen , volgens 't segghen van Ireneus , zij de

Godt Israëls , ick sal daer tegen wederom in-

brenghen dat deselvigh' Ireneus opentlick leert

dat Christus de selven eenige Godt is : ghe-

lijck hy oock op hem toe I
)
past de Prophety

van Habakuk: Godt sal komen van 't Zuydeii.

Hier toe dient oock 't geen gelesen wort in

het negende Capittel des vierden Boecks, Soo

is dan Christus met den Vader de Godt der

levendighen. Hy verklaert oock in het twaelfde

Capittel des selvighen Boecks dat Abraham in

Godt heeft gelooft , om dat Christus de Schepper

van Hemel en Aarde en oock d'eenige Godt is.

28. Met even so weynige schijns en waer-

heydts nemen sy oock Tertullianus tot haren

Advocaet en Voorspraeck. Want al is hy

in sijn manier van spreken somwijlen hardt

en duyster om te 2) verstaen , so leert hy

nochtans klaerlick de somma van die Leere

die wy drijven en voorstaen : te weten , al

hoewel datter maer een eenigh Godt is , dat

nochtans sijn Woort na een seker' dispensatie

of huishoudinghe 3) een met hem is: datter

een eenigh Godt is , door eenigheyt des we-

sens, en dat evenwel dees' eenigheydt door

een verborgen deelinghe 4) onderscheyden

wort in Drie-Ee'nigheydt : datter drie zijn

,

niet na den staet , maer nae den graedt

:

niet na het wesen, maer nae de forme:

niet nae de macht, maer na volghorde 5).

Hy segt wel dat hy staende houdt dat de

Soon de tweede is na 6) den Vader , maer

hy en verstaet niet dat de Soon een ander

is dan door onderscheydingh. Hy seght er-

gens dat de Soon sienlick is : maer na dat

hy de saeck ten weder zijden wel heeft over-

wogen , so besluyt hy dat de Soon onsienlick

zy ten aensien dat hy het Woort is. Eyndelick

wanneer hy seght dat de Vader door sijn Per-

soon ghedetermineert en bepaelt wort, soo be-

toont hy dat hy seer vreemt is van 'tghedichtsel

't welck wy alhier wederleggen. En al ist dat

hy ergens 7) geenen anderen Godt en erkent

dan den Vader , soo verklaert hy hem-selven

nochtans in 't navolgende daeromtrent , als

hy bewijst 8) , dat hy den Soon daer mede
niet uyt en sluyt , dewijl dese 9) een en

deselve Godt is met den Vader : en dat der-

ij []. 2)[]. 3) uyt-deeliogh of üi-deuingh. 4) iiyt-declingli-

5} d'ordcningli. fi) aen. 7) [ ]. 8) bewijaende. 9) hy-

halven de Monarchy of eenigheyt Godts niet

en wordt geschonden door d'onderscheydingh

der Persoenen. Men kan oock uyt sijn voort-

durend streven 1) en oogmerck den sin van

sijne woorden lichtelick vernemen. Want hy
beweert tegen Pra.xeas , al hoewel Godt in

drie Persoenen onderscheyden is , dat noch-

tans daer door niet veel Goden en ontstaen

noch d'eenigheyt ghcbroken en wort. En
dewijl nae 't versinsel 2) van Praxeas Christus

niet en konde Godt zijn, of hy moest oock

zijn de Vader , daerom is Tertullianus soo

seer besich om d'onderscheydingh aan te

wijsen. En dat hy het Woort en den Geest

noemt een ghedeelte van 't geheel, al ist

een harde manier van spreken , nochtans

kanse verschoont werden , wanneerse niet

verstaen en wort van 't wesen : maer alleen

een sekere schickingh en rangorde aenduidt 3)

die alleen op 4) de Persoenen siet 5)

,

gelijck Tertullianus selfs getuyght. Hier uyt

ist oock dat hy seyt : O verkeerde Praxeas

,

hoe veel Persoonen dunckt u datter zijn

,

zijnder niet even so veel alsser namen zijn?

Alsoo oock een weynigh daer nae : Op datse

ghelooven een Vader en Soon een yegelick in

sijn Naem en Persoon. Met allen desen kan

mijns achtens ghenoegh wederleyt worden d'on-

beschaemtheyt der gener dewelcke met 6) het

gesag 7) en aensien van het woord van 8) Ter-

tullianus den eenvoudigen soecken te bedriegen.

29. En voorwaer soo wie de Schriften

der Ouden neerstelick met elck 9) anderen

sal willen vergelijcken , die en sal by Ireneus

niet anders vinden , dan 't geen van andere

die daer na gevolght zijn, voorts gebracht 10)

en gheleert is.
|
Justinus is een van d'oüdste

:

en hy stemt in alles met ons overeen.

Laet hen tegen-werpen dat de Vader van

Christus so wel van hem als van d'andere

genoemt wort d'eenige Godt. Dat selfste

leert Hilarius oock
, jae hy spreeckt harder

,

seggende dat d'eeuwigheyt is inden Vader.

Spreeckt hy alsoo om den Soon 't wesen

Godts t'ontnemen? Neen hy , maer hy is

gheheel doende om te verdedigen dat ghe-

loove 't welck wy na-volgen. En nochtans

en schamense sich niet, ick en weet niet wat

voor verminckt' en afgekorte spreucken uyt

te kippen , door dewelcke sy ons soecken

wijs te maken dat Hilarius een voorstander

is van hare dwaling. En wat belangt Igna-

tius diese by-brengen , indiens' hem eenigh

aensien en credyt willen schencken 11), soo

moetens' eerst bewijsen dat d'Apostelen een

Tertullianus

onveranderlick

verstant in den

handel van de

Heylige Drie-

Eenigheyt.

d'Oude Theo-

loganten , en

onder deselve

lustinusenHi-

lariuB, weder-

legghen over-

vloedelick

d' Antitrinita-

risen, en belij-

den de recht-

sinnige Leere

van de Heyli-

gheDrie-eenig-

heyt.

(p. 52.)

Ignatias een

verdacht

schrijver.

1) geduerigh voornemen. 2) ghedichtsel. 3) ordeningh

betoeckent. 4) tot. .5) behoort. C) door. 7) respect. 8)[].

9) den. 10) ghekomen. 11) maken.
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Wel gheaiaeckl hebben van liet vccrtigh-

daeghsclic vasten en dicrgelijcke ^ 1 ) ver-

valschingen. Daer en is niet dat soo sclian-

delick is als alsulckc onnutte versinsels , 2)

die op den naem Ignatius uytgliegeven zijn.

Daeroni is oock t'onverdragelickcr d'onbe-

schaenitheydt der ghener dewelcke achter 3)

siilcke mom-aensichten en bullebacken haer

selven verberghen 4) om de menschen te

bedrieghen. Voorts wort d'eendrachtigheyt

der Ouden hier uyt klacrlick vernomen dat

Arius in't Concily.te Niceen sijne bedriege-

rijen niet en heeft durven bemantelen of

verstercken door 't getuygbnis van eenig

geapprobeert en oprecht Schrijver : en dat

oock niemant van de Grieksche of Latijnsche

vaders in't seU'e Concily vergadert, te ken-

nen geeft of sich verontschuldight dat hy

van de vorighe Vaders verschilt in ghevoelen

insijnBocc- aongacndc desen Arlijckel. Met hoe groeten
kcvandcDnc-

neerstishevdt Augustinus, op den welcken

dJeis clese deugnieten o) seer verbolghen en on-

stuymigh zijn , de schriften van alle d'Oudt-

Vaders doorlesen en overwoghen , en hoe

eerbiedighlick hy de selfst' omhelst en ge-

handelt heeft , dat en is niet noodig te herhalen.

Voorwaer hy pleeght oock in de minste

swarigheden te betoonen waerom hy gedron-

gen wort van haer gevoelen af te treden.

Hy en verswijght het oock niet wanneer hy
het, aengaende dit selve poinct daer van wy
nu handelen, dat twijfelachtig en duyster

was, by anderen gelesen hadde. En noch-

tans houdt hy dit voor een bekende saeck
,

te weten , dat de Leere die dese heden-

daegsche deugnieten 5) bestrijden , van d'al-

deroudtste oudtheydt sonder weder-spreken

is aenghenomen.j^ Dat hem oock niet ver-

borgen en was wat andere voor hem gheleert

hadden, dat is blijckelick selfs uyt dit 6)

een woordt, als hy in sijn eerste Boeck van

de Christelicke Leere seyt , Dat d'eenigheyt

in den Vader is. Sullense seggen dat hem
doe uyt het hooft gegaen was het geen hy

te voren hadde geseyt? Maer hy suyvert

hem elders van dese blaem , als hy den

Vader noemt 't begin der gantscher Godt-

heyt , door dien hy van niemant en is dan van

hem-selven: en overleydt alsoo voorsichtetick

dat de Naem Godt bysonderlick den Vader
wordt toegeschreven, om dat d'enckel' en een-

voudige eenigheyt Godts niet en kan begrepen

worden , 'tenzy dan datmen van den Vader
Besiuyt des beginne. De Godtvruchtige Leser sal, gelijck

handels van de id^ jjoop' bekennen dat nu door alle dese
Heylige üric- ' '

Eenigheyt.

1) (vuylighedeu eu). 2) die onuiittc dingen. .•)) met.

4) atoffeercu. ö) boeven, li)
[ ].

overwL'ginghe 1) alle lasteringhen 2) en

valsche tegen-werpingcn ter neder gheleydt

zijn , door dewelcke de Satan tot noch toe

gepooght heeft het suyvere geloof aengaende

dese Leere Ie verderven of te verduysteren.

Eyndelick vertrouw ick dat het gheheele recht

begrip van die 3) Leere ghetrouwelick is ver-

klaert , soo de Lesers maer 4) een maet en

pael stellen aan hun nieuwsgierigheid 5) , en

haer selven niet met meerder drift 6) dan be-

hoorlick is , allerlei verwarde en inghewickelde

verschillen 7) en krackeelen op den hals en

halen. Want niemant kan van mij verghen dal

ik dieghene gerust sal stellen 8) , dewelcke ver-

maeck hebben in onmalighe en ongetemperde

speculalien en bedenckingen. Ick en hebbe

voorwaer niet arghlistighlick over-gheslagen

het geen ick dacht my leghen te sijn 9) : maer

dewijl ick arbeyd' en sorge draegh' om de

Kercke te stichten , soo heeft mij goet ge-

docht veel dinghen niet eens aen te roeren
,

dewelcke weynigh profijts toe-brenghen , en

den Lesers met onnoodige quellingh overladen

souden. Want waer toe dient het doch , dat-

men disputeert of de Vader altijdt genereert?

Want wanneer het blijckt en openbaer is datter

van all' eeuwigheydt drie Persoenen in Godt

gheweest zijn , so is't dwaesheyt te verdich-

ten een altoosdurend 10) werk van genereeren.

Be^ XIIII. Capittel.

Dat de Schriftuyr oock in de .Scheppingh der

werelt en aller dingen, den waren Godt met
sekere tekenen onderscheydet van de ver-

sonnen H) goden.

Al hoewel lesaia den ghenen die valsche

goden dienen met recht verwijl dats'

onverstandigh van herten zijn , om dats' uyt

de fonderingh der Aerde en den omloop des

Hemels den waren Godt niet en hadden leeren

kennen : soo was het nochtans van weghen de

traegheyt en stompheyl onses verstandts noo-

digh dat de ware Godt den gheloovighen

met meerder klaerheydt voor ooghen af-ge-

schildert soudc wenden , op datse tot de ghe-

dichtselen der Heydenen niet henen wech

vloeyen souden. Want dewijl de beschrijvingh

en leere van Godt die by den Philosophen

door de waerachtigst' en verdragelickste wert

gehouden te welen dat 12) Godt is de Geest of

ziele der werelt , onnut en ydcl is : so moet

hy beter en gemeensacmlicker van ons be-

Al hoewel

Godt uyt de

schcppinge der

werelt bckcndt

moet werden,

op dat noch-

taus de geloo-

vighe tot de

gedichtsels der

lleydeueu niet

en souden vir-

vallen, so heeft

hy ghewilt dat

de Hiatory van

de Scheijpingh

indeSchriftuyr

soud' uyt-ghe-

druckt, en den

tijdt van dien

aeuglieteec-

keut staen.

lesa. 40. 21.

1) []. 3) blaniatien. 3) begrijp deser. 4) (de eurieus-

heydt). 5) []. fi) begeerlieker. 7) cenighc qucUige en

verwcrdc dispuyten. 8) ick en neme niet aeu gerust te stellen

die gene. 9) gaen. 10) geduyrigh. 11) versierde. 12) [].
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Een godtloo-

se teghen-wer-

jiingh waei'om

Godt de werelt

nieteeren heeft

geschapen.

Antwoort.

(p. 53.)

Bewijs ghe-

uomen van een

schooue

spreuck eens

Godtvruchti-

gen Ouden
mans. Verg.

Augustiuus

Confess. 1 1.

12.

kent worden : op dal wy niet altijdt in twij-

felingh wanckelbaer en ongestadig om en swe-

ven. Daerom heeft Godt de History vande

Scheppingh willen openbaer maken en te voor-

schijn brengen , op dat het Geloove der Kercke

daer op steunende en gevestigt zijnde
,
geenen

anderen Godt en soude soecken , dan dien

,

dewelck' als een Schepper en Bouwmeester
der werelt van flioses wordt voorghestelt. In

die History is eerst aenghewesen den tijdt

,

op dat de gheloovighe door het gheduyrigh

en onghebroken vervolgh der jaren souden

mogen opklimmen en komen tot den eersten

oorsprongh en aenvangh des menschelicken

gheslachls" en aller dinghen. Dit is een pro-

fijtelicke kennis , niet alleen nut om daer door

te gemoet te gaen de sonderlinghc en monster-

achtige verdichtselen 1 ) die eertijdts in Egyp-
ten en andere deelen 2) en oorden der werelt

gewoelt en gewoedet hebben , maer oock op

dat het begin der werelt bekent zijnde

,

d'eeuwigheyt Godts sich klaerder voordoen

en ons te meer tot sijne aenbiddingh 3) bewe-
gen en trecken soude. Ende wy en moeten
ons niet laten beroeren door die onheylige

spot-reden der gener die voor-geven en seggen,

Dat het te verwonderen is waerom Godt aen

de scheppingh van hemel en aerde niet eer en

heeft gedacht, maer sonder yet te doen in

ledigheyt sulck eenen onmetelicken tijdt

heeft laten doorvloeyen , eer hij dede 't geen

hy voor veel duysent jaren hadde konnen
doen: daer de Wereldt, die nu reeds tot haer

eynde nadert en afloopt , noch geen 6000 jaren

gestaen en heeft. Want het en is ons niet be-
j

taemlick noch geraden t'ondersoecken waerom
Godt de Scheppingh so langh heeft uytgestelt:

want indien het verstandt des menschen tot

daer toe tracht door te breken , soo sal 't op

den wegh hondertmael beswijcken : oock en

soud' ons gantsch geen profijt toebrengen de

kennis van dat gheen , 't welck Godt selfs
,

om de matigheyt en zedigheydt onses geloofs

te beproeven , met opset en voorbedachten

raedt voor ons heeft willen verberghen. Seker

Godtvruchtigh en wel-bedaecht man , door 5)

een dertel hooft en spot-vogel
,
gevraegt zijnde

,

wat Godt dede voor de scheppingh der werelt ?

antwoorde wijselick en aerdigh , Dat hy de

Helle schiep voor de curieus' en neus-wijse

gheesten. Laet dese niet min deftighe als

heftighe vernianingh bedwingen de brootdronc-

kentheyt, van dewelcke veel menschen ge-

kitteld, en oversulcks tot verkeerd' en scha-

delicke bedenckingen gedreven worden. Laet

ons eyndelick gedencken dat die onsienlicke

1) []. 2) seldtsaem en monstreusc fabelen. 3) wijoken.

4) verwonderingh. 5) oock. 6) van.

Lib. deGeues.

contra Manich.

2. 29 Lib. 11.

Godt, wiens wijsheyt, kracht en rechtveer-

digheyt van ons oock niet en kan worden be-

grepen
, de History van Moses ons voorstelt tot

een spiegel , in dewelcke zijn levendige beel-

tenis en gedaent schijnt en gesien wordt. Want
ghelijck als d'oogen die of door den ouder-

dom duyster ; of door een ander gebrek sche-

merend' gheworden zijn, geen ding beschey-

delick en konnen bemercken: 'ten zy datse

door brillen en glasen geholpen worden: also

gaet het oock met ons , dat wy van wegen
onse swackheyt en broosheydt terstondt ons

selven verliesen en onse denkbeelden in rook

opgaen, 1) 't en zy dat wy in d'ondersoeckingh

en na-sporingh Godts door de Schriftuyr ge-

leydt worden. En belangende de gene die

hare dertelheyt den toom vieren, 2) dewijlse

nu alle vermaninghen sonder vrucht aenhooren

,

so suUense ten laetsten door eenen grou-

welicken ondergangh gevoelen , hoe veel

beter het hen geweest hadde de verbor-

gene raedtslaghen en voornemens Godts met

eerbiedigheydt te bewonderen , dan lasterin-

ghen uyl te spuwen om door deselve den

Hemel te verduysteren. En wel te recht

klaeght Augustinus dat Godt beleedigt wort

,

wanneer men een oorsaeck en oorsprongh aller

dinghen soeckt boven en behalven sijnen wille, de Civit. Dei

De selvighe vermaent oock elders wel en

wyselick, dat het soo wel onrecht is questiën 3)

te maken en op te werpen van d'onmetelicke

lengte der tijden als der plaetsen. Voorwaer

al hoewel den ommegangh der hemelen sich

wijt en verr' uytbreydt, so kan die nochtans

eenighsins gemeten worden. Indien nu yemandt

met Godt wil twisten van weghen dat d'ydel'

en ledlghe plaets honderttmael grooter is

,

sullen niet alle Godtvreesende zielen dat houden

voor een verfoeyelicke brootdronckentheydt?

Tot dier gelljcke dulligheydt vervallen oock die

ghene die 't op de ledigheydt Godts geladen

hebben , van wegen dat hy na haer sinlick-

heyt de werelt niet al voor ontallick' eeuwen

gheschapen heeft. Sy soecken te gaen buyten

de werelt om hare' begeerlickheyt te versa-

digen : even eens als of 'er in desen so seer

wijden ommeloop 4) des Hemels en der

Aarden gheen genoeghsame voorwerpen aen-

wesigh waren 5), die door haer onweerdeerbare

heerlijkheydt 6) machtigh souden zijn , al onse

sinnen en ghedachten wech te rucken en in

te swelghen : even als of Godt in den tijdt

van ses duysent jaren geen ghenoechsame

proef en leerstucken by de hant en te voor-

schijn gebracht hadde , in welckers geduyrigh'

1) verdwijnen en verydelen. 2) los geven. 3) questy.

1) oraringh. 5) dingen voor on quamen.

6) onweerdeei'lickc klaerheydt.
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llicroui is dat

wurck GoJts

niet in ecu oo-

geublick, maer

iu ses daghen

volbracht.

üaer ua wort

üoclc d' ordre

beschreven, te

weten, dat A-

dam niet eer ea

is gheschapen,

voor dat hem
Godt overvloe-

delick doorsijn

Vaderlicke

voorsorgh', ca

wonderbaere

goetheydt, ver-

sorghteu voor-

sien hadde.

overdenckingh ons verstandt I) sich mocht

verdiepen en er sich mede 2) besich houden.

Lael ons dan gewillig ingesloten blijven binnen

de traliën en heyningen waer mcè 3) de Heer'

ons heeft omtuinen i) en ons verstand gelijck

als inbinden willen op dat het door vryheyt

en ongebondenheydt niet hier en daer afdwalen

en vergaen en soude.

21. Hier toe dient oock 't gheen Moses

verhaelt , te weten , dat het werck Godes

niet in een oogenblick , maer in den tijdt van

ses dagen volbracht is. Want door dees' om-

standigheydt des lijdts worden wy oock van

alle fabelen afgetrocken , en getrocken naer 5)

den eenighen Godt die m ses dagen sijn werck

ordentlick geschickt en voltoyt heeft , op dat

het ons niet en soude swaer vallen den gant-

schen duur en loop 6) onses levens ons 7) in

de overweging 8) van 't selve te verdiepen 9)

en besich te houden. Want al hoewel ons'

oogen aller wegen , waer henen sy oock

mochten gewendet werden , nootsakelick moe-

ten verkeeren in 't aenschouwen van Godes

wercken : soo bevinden wy nochtans dat on-

sen aendacht terstont henen wech vliet , en

hoe haest de Godtvruchtige gedachten , so

er eenighe in ons opkomen 1 0) , weer voor-

byvlieghen. Alhier heeft het menschelicke

vernuft oock wat te knorren en tegen in te

brenghen , even als of alsulcken voortgang

van den eenen dagh tot den anderen Godes

mogentheyt niet met allen en paste , tot dat

het tot de gehoorsaemheydt des geloofs ge-

bracht zijnde , leert onderhouden die rust en

stilte , tot dewelck wy door de Heylighma-

kingh van den sevensten dagh genoodigt wor-

den. En wy molden in d'ordeningh en schic-

kingh der gheschapene dinghen met allen vlijt

overweghen Godes vaderlicke liefde tot het

menschelicke gheslacht , dat hy Adam eerst

gheschapen heeft, na dat hy de werelt met

den overvloet van allerley goederen verrijckt

hadde. Want indien hy hem in een lant dat

noch onvruchtbaer was gestelt, en eer er

licht was , het leven ghegeven hadde , soo

soud'et gheschenen hebben als of hy Adams
profyt weynigh gesocht hadde. Maer dewijl

hy de sorge van een voorsichtig en vlytig

Huysvader op sich nemende, eerst den loop

der sonnen en der sterren tot het gebruyck

des menschen verordent , d'aerde , de wateren

en de lucht met dieren vervult , en den over-

vloet van allerley gewas tot genoeghsaem'

1) onse verstanden. 3) bekommeren eu. 3) door.

4) omsetten. 5) versamelt tot. 6) train en conrs.

7) []. 8) bcmerckingh. 9) bekommeren.
10) daer mede wij gheraeckt worden.

onderhoudt voortgebracht heelt : soo heeft hy

daer door vertoont sijne wonderbare goetheyt

t'onswaert. Indien yemant die dingen, die ick

alleen kortelick aenroer', met meerder aen-

dacht by hem selven overleydt, so sal blij-

cken dat Moses zy geweest een gewisse ge-

tuygh' en predicker van den eenighen Godt

Schepper aller dinghen. Ick gae voorby 'tgeen

ick aireed' hebb' aengewesen , te weten , dat

aldaer (by Moses) niet alleen van hel bloote

Wesen Godts ghesproken , maer oock van

sijne eeuwighe Wijsheydt en Geest gemeldet

wort: op dat wy ons .selven geen anderen

Godt en versinnen dan dien Godt die in dat

uytgedruckte beeldt wilt bekendt zijn.

3. Maer eer ick van des menschen na-

tuyr breeder en wijtloopiger begin te spreken
,

so moet ick hier tusschen yetwes van d'En-

gelen inlyven: want al is 't dat Moses sich

schickende na 't kleene begrijp des ghemeenen

mans, in sijn History van de Scheppingh

geen andere wercken Godts en verhaelt , dan

die met onsen oogen ghesien konnen worden :

nochtans dewijl hy daer na d'Engelen als

dienstknechten Godts invoert, so is daer uyt

lichtelick te verstaen , dat haren Schepper is

die Godt, den welcken sy haren dienst en

eerbiedigheydt op-offeren. Al hoewel dan Moses

sprekende nae 't begrijp des
]
volcks, niet

van stonden aen in den eersten aenvangh

d'Enghelen ghetelt heeft onder de schep-

selen Godts : soo en worden wij nochtans

daer door niet verhindert, om klaer en uyt-

druckelick van deselve te verbreyden en te

verkondigen die dingen, die de Schriftuyr

doorgaens in andere plaetsen ons leert en

voordraeght. Want byaldien 1 ) wij begeerigh

zijn om Godt uyt sijne wercken te bekennen
,

so en moet sulck een voortreffelick en edel 2)

proefstuck gheensins overgeslaghen werden.

Hier by komt noch dat dit sluck der leere

seer noodigh is tot wederlegging van veel

dwalingen. De heerlickheyt van de natuyr

der Engelen 3) heeft veler menschen ver-

standen soo verre begoochelt datse sich hebben

ingebeeldt dat den Engelen ongelijck ge-

schiedde , wanneermen die der heerschappy

Godes onderwierp en in order onder Godt

vernederde, en daerom hebben sy deselve

eenige Godtheydt toe-ghe-eygent. Daer is oock

opgestaen eenen Manicheus met de sijne,

deweicke hem-selven twee beginsels gemaeckt

en op-gherecht heeft , te weten , Godt en den

Duyvel. Gode schreef hy toe den oorsprongh

van alle goede dinghen : maer den Duyvel

erkend' hy voor den autheur der dinghen

1) is 't dat. 2) adelick. 3) d'Eiigelsche natuyr.

De plactso

van d'Engelen

wortiiytgeleyt.

(p. 54.)

1 . Op dat wy
nyt de selvighe

Godt oock son-

den leeren ken-

nen.

2. Opdatwy
gewapcnt sou-

denzijn teghen

de dwalinghen

der ghcuer die

d'Engelen aen-

bidden, en der

Maniehcen.
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Weder-leg- Jje van quader aert en natuyr waren. Indien

bèl'federMaui-
^^^^ suffery onse verstanden ghevangen hielde

,

checn, dewcic- soo en souden wy Gode niet geven d'eer die

*"; '"^^ °"8"i-
Jjeni van wegen de scheppingh der werelt

toekomt. Want gemerkt niets sooseer het

wesen Gods uitmaeckt, als 1) eeuwigheyt

en autousia, dat is, sijn Wesen van hem-

selven te hebben: schynen dan zy, die 2)

dit den Duy vel toe-eygenen , 3) niet liem

eenighsins te vereeren met den tytel der Godt-

heydt? Waer blijft oock Godes Almachlig-

heydt , indien den Duyvel soodanighen macht

en heerschappy toe-ghestaan wordt, dat hy

tegen den danck en de wille Godts kan uyt-

voeren 't geen hem goedldunckt? Deneeni-

gen grondt daer Manicheus sijn suffery op

bouwt , als hy segt , dat het onbehoorlick is

den goeden Godt de scheppingh van eenigh

quaedt toe te schrijven , en doet ons recht-

sinnigh geloof geen schade , dewyl ons geloof

niet en leert dat in de gantsche wijde werelt

eenige boos' en verkeerde natuyr geschapen

zy van den goeden Godt : want de verkeert-

heyt en boosheyt so des menschen als des

Duyvels, en alle de sonden die daer uyt

ontstaen, en zijn niet oorspronckelick en af-

komstigh uyt de natuyr , maer uyt de ver-

dorventheyt der natuyre; en daer en is van

den beginne aen niet een eenigh dingh of

schepsel gheweest , of Godt heeft daer in

vertoont een proef-stuck en bewijs van sijne

wijsheydt en rechtveerdigheydt. Op datmen

dan dese verkeerde uitdenkselen 4) moge

wederstaen , soo moeten onse herten verhe-

ven worden hoogher dan ons' ooghen konnen

bereyken. En 't is waarschijnelick dat om
dese oorsaken wil in d'artijckelen des geloofs,

van de Vaders in 't Concily te Niceen uyt-

gegeven, ter plaetsen daer Godt genoemt

wordt de Schepper aller dinghen , oock uyt-

druckelick d'onsienlicke dinghen ghemeldet

Reghei der wofden. Nochtans sullen wy sorghe draghen
Güdtvniohtig- Jat wy Onderhouden en waernemen die ma-
lieyt.

tigheyt, die ons van den regel der Godt-

vruchtigheydt wordt voor-geschreven , op dat

de Lesers door al te hooge speculatien van

d'eenvoudigheyt des geloofs niet tot dwalingen

afgeleyt en werden. En om de waerheyt te

seggen , dewijl de Heylige Geest ons altijt

leert dingen die ons profijtelick zijn : en daer-

en-tegen oft' eenemael verswijght , of alleen

met een lichte handt en terloops aenroert die

dingen die weynigh dienen tot de stichtingh,

so is 't oock onsen schuldigen plicht, geern

onwetende te zijn van 't geen niet oorbaer-

lick en is geweten te worden 5).

1) Gode gheeu diug meer eygeu is als. 2) die dan.

3) (schijaense). 4) gedichtsels. 5) [ ].

4. Het moet voorwaer buyten twijiï'el en

gheschil staen dat d'Enghelen zijn schepselen

Godts, dewijlse sijne dienaers zijn verordent

om sijne bevelen uyt te voeren. Strijt en twist

op te nemen aengaende den tijdt , ordre en

beurt in dewelcke sy gheschapen zijn, moet

dat niet veel meer voor krieghelheydt , dan

voor vlijt en neerstigheydt gberekent worden?

Moses verhaelt dat d'Aerde en Hemelen zijn

volmaeckt met alle hare heyrkracht : waer

toe kan 't doch dienen datmen anghstelick

en sorghvuldighlick verneemt op wekken dagh

behalven de sterren en planeten oock de

andere min bekende Hemelsche heyrkrachten

gheschapen zijn? En op dat ick 't niet te langh

en maeck' , laet ons gedencken dat alhier

,

ghelijck als in de gantsche Leere des geloofs

een reghel der maligheydt en soberheydt waer-

ghenomen moet worden, dat wy, namelick

,

in duyster' en verborgene saken niet anders

en spreken , of ghevoelen , of oock begeeren

te weten dan 't geen ons door Godes Woordt

gheleert wordt: en dat wy de Schriftuyr lesende

gheduyrigh ons selven besigh houden in 't

soecken en overleggen van die dinghen die

tot stichtinghe dienstigh zijn : sonder de curi-

eusheydt of hanteeringh der onnutter dingen

t' achtervolgen. En dew'ijl de Heer' ons heeft

willen onderwijsen , niet in ydele questien en

vragen , maer in de volmaeckte Godtsaligheyt

,

inde vreese sijns Naems , in 't oprechte ver-

trouwen , in de plichten der heyligheydt , soo

laet ons doch met die kennis ons te vreden

houden. Indien wij dan ten rechten willen

wijs zijn , soo moeten wy al sulcke 1 )
ydele

questien en poincten achterwegelaten 2) de-

welcke van 3) menschen die ledig loopen 4)

aengaende de natuyr , order en veelheydt der

Engelen buiten 5) Godts Woordt geleert wor-

den. Ick weet wel dat dese stucken vry al

wat begeerigh van velen aengegrepen, en

met meerder vermaecks aengenomen werden

dan die dinghen dewelck' in dagelicks ge-

bruyck zijn. Maer niet te min , indien 't ons

niet en verdriet Christi Discipelen te zijn , so

en moet het ons oock niet verdrietelick vallen

te volgen dien regel der Leere die hy ons

selfs heeft voorgeschreven. Alsoo sal 't ge-

schieden dat wy met Hem , als onsen leer-

meester 6) , vergenoeght zijnde , niet alleen

ons sullen onthouden , maer oock af-schricken

laten 7) van alle onnutte speculatien , van

dewelck' hy ons te rugge roept. Daer en is

niemant of hy moet bekennen dat dien Dio-

nysius, hy zy dan wie hy zy, veel dingen

scherpsinnighlick en subtijlick in syn Hemelsche

1. d'Eugeluu

zijn vau Godt

geschapc:doch

iuvvelcken lijdt

eii ordre.daten

staet ons niet

t' ondersoec-

keii
,

ghelijck

Petrus Lom-
bardus doet

lib. 2. dist. 2.

&se(i.totdel2.

Gcncs. 2. 1.

Eeuen Chri-

stelicken regel

.

De snatery

van den val-

schêDionysius.

1) die. 2) verlaten. 3) (ledige).

6) sijn meesterschap). 7) [ ].

-[,) []. 5) soudcr.
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Hierarchy verhandelt heeft : niucr so yemant

deselve naerder ondersoeckt, hy sal bevinden

datse ten meer-en-deel niet anders en zijn

,

dan loutere snateringen. En 't en is voor

een Leeraer Godts niet betamelick dat hy voor-

neemt met ydel klap en ghesnaler d'ooren te

kittelen en te vermaken : maer 't komt hem
toe met waerachtige sekere en profijtelicke

leeringhen de conscientien te verstercken. Wan-
neer ghy dat I) boeck van Dionysius leest,

u dunckt dat ghy eenen man, die uyt den

Hemel gevallen is, hoort vertellen dinghen

die hy van andere niet gheleert , maer met

L'. ror.13 3,4. sijn eygen oogen gesien heeft. Maer Paulus

die boven den derden Hemel was opgetoghen

,

en heeft niet alleen niet met allen van suk-ks

te voorschijn gebracht, maer heeft oock he-

tuyght dat het den mensch niet en is gheoorloft

uyt te spreken de verborghentheden die hij

gezien hadde. Derhalven laet ons 2) die beu-

d' "'S) selachtigh' en
|
onprofijtelicke wijsheyt haer

afscheyt geven en vaerwel zeggen , en 3) laet

ons uyt de eenvoudige Leere der Schriftuyr

opmercken t gheen ons Godt van sijn Enge-

len heeft willen bekent niaken.

2. De nature ö. Men leest over al in de Schriftuyr, dat

hare^'an'i"ïteu ' ^'Englielen Hemelsclie Geesten zijn, weickers

en verscheyde'. dienst en gerecdc 4) ghehoorsaemheydt Godt
nc nameu. ghebruyckt om alle sijne decreten en besluy-

ten uyt te voeren. Daerom is hen oock dien

'naem van ö) Engelen , dat is , boden toege-

voeght, om dat Godt haer uytsendt als ge-

zanten en 6) boden 7) , om hem-selven den

menschen t' openbaren. De andere benamin-

gen daer mede sy in de Schriftuyr genoemt

worden , zijn oock ghenomen en ghckomen

uyt ghelijcke oorsaeck. Sy worden ghenoemt

T.iice. 2. 13. Heyrkrachten , om datse als trawanten haren

Vorst omringen 8) , sijne Majesteyt verderen

en verheerlicken , en ghelijck als soldaten

altijdt op het woordt en teecken van haren

Veldt-oversten wachten , en alsoo bereyt en

wacker zijn om sijne bevelen t'ontfangen

,

datse , soo haest als hy eenen wenck ghe-

gheven heeft , sich aengorden 9) tot het werck
,

of liever in 't werck alreets doende zijn.

Sulck een tafereel 1 0) en afbeeldingh van

Godes Throon , tot betooningh van sijne nia-

i'.nn. 7. 10. jesteit 11) en heerlickheydt, wordt ons beschre-;

ven soo van d'andere Propheten , als inson-

derheyt van Daniel: als hy ghetuyght datter

tien honderdt-mael duysendt, en tien hon-

dei'dt-mael hondert duysent by Godt stonden

Coioss. 1. 16. doe hy op sijn Richterstoel geklommen was.

• En dewijl de Heere de kracht en sterkte sijns

1) dien. 2) []. 3) haer oorlof en afscheyt geveude.

4) bereyde. 5) [ ]. fi)
[ ]. 7) (die tusschen beyden gaen).

8) omsctteu. 9) opschorten. ] Ojkoutrcfeytsil. ll)inagniQcenty.

arms door hen op een wonderbare wijse uyt-

voert , soo wordense daerom genoemt Krach-

ten. En dewijl hy sijn heerschappy in de

werelt door hen oeiïenl en bedient , daerom

wordense nu eens 1 ) Overheden , dan weer 2)

Machten , dan 3) Heerschappijen ghenoemt.

Eyndelick na dien de heerlickheydt Godts nae

eenige wijse op hen rust, soo wordense om
dies wil oock Throonen gheheeten. Al hoe-

wel ick van dit laetste niet sekers en wil

beweeren : overmidts datter een ander uitleg-

gingh is die daer op immers soo wel , of oock

beter past. Maer dese laetste naem daer

latende, de vorige worden veel van den H.

Geest ghebruyckt , om aen te wijsen de weer-

digheydt van den dienst der Enghelen. Want
't en is niet billick noch behoorlick , dat son-

der eer ghelaten en voor by ghegaen souden

werden die instrumenten , den welcken Godt

de teghenwoordigheydt sijns Wesens op een

bysondere wijse vertoont en sien laet. Ja

daerom wordense meer dan eens Goden ge-

naemt, om dats' ons in haren dienst als in

een spiegel de Godtheydt na eenigher maten

voor ooghen stellen. Want al is 't 4) , dat

d'oude schrijvers , wanneer de Schriftuyr ver-

haelt dat d'Engel Godts Abraham , Jacob

,

Moses en anderen verschenen is , door dien

Engel oock mijns insiens te recht 5) verstaen

Christus ; soo wordt nochtans de voorseyde

naem hun dickwils oock 5) toegeschreven ter

plaetse daer van alle d 'Enghelen ghemeldet

wordt. En dat en moet ons niet vreemt

duncken , want indien der Princen en Stadt-

houderen die eere wordt gegeven , datse in

't bedienen van haer ampt beslaen de plaetse

Godts , die d'overste Koningh en Rechter is :

soo isser veel meer reden om die naem en

eer den Enghelen op te draghen , in den

welcken de glants der Goddelicker heerlick-

heyt veel overvloediger schittert en blinkt 6).

G. Maer de Schriftuyr is alder-meest be-

sigh om ons te leeren dat gheen 't welck tot

onsen troost en tot versterckingh onses ghe-

loofs voornemelick kan dienen : te weten , dat

d 'Engelen zijn uytdeelders en toesienders van

Godes weldadigheydt t'onswaert. En daerom

verhaelt sy ons dat deselve voor onse salig-

heydt op de wacht 'staen , dats' ons aen

nemen te beschermen , datse onse wegen

stieren en beleyden , en sorghe dragen dat

ons niet quaets en wedervare. Hier van zijn

dees' algemeene spreucken en getuyghnissen
,

deweicke principalick Christus het Hooft der

Kercke , en daer na oock allen gheloovigen

betreffen en aengaen : Want hy sal sijne

1) als nu 3) als nu. 3) als nn. J) (dat het my niet

en mishaeght). 5) [] C) blacrkert en uyUucht.

Ephes. l. 21.

Genea. 18. 1.

en 3 2.1.en 28.

Richt. G. 13.

en 13. 22.

3. Sy zijn

uytdeelders en

bedienders van

Godes goeder-

tierenheydt

t'onswaert.
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Mattli.2fi.5:i.

Dan. 7. lU.

2. Heg. fi. 17.

Psalm 34. 8.

Waeroni de

Enghelea ghe-

vleugelt voor-

gcsfelt worden.

ö. Sy zijn

dienstbarighe

geesten en gee-

stelicke we-

scns.

Hebr. 1. 14.

te besclirijven , die mogen locsien mei wal
fondament sy dat doen. lek bekenn' dat Mi-

chaël den groeten Vorst by Daniël, en eenen

Arcli-Engel by Judas gcnoemt wort. En Paulus

leerl dat liet eenen Archangel wesen sal

,

die met de Ba.suyn de menschen ten oordeele

roepen en dagen sal. Maer wie sal daer uyt

konnen oordeelen wat eere d'een Enghel

boven den anderen heeft , wie sa! daer uyt

eenen yeghelicken Engel als aan syn eigen

onderscheidingsteeken onderkennen kunnen 1),

en een yeder van hen sijn eyghen plek en %)
plaats 3) toewijsen konnen "? Want die twee

namen die men in de Schriftuyr vindt , te

weten, Michaël en Gabriël , en nog een 4)

derden, soo men dien daer by voegen wil,

uyt de History van Tobias , die schijnen
, na dat

hare beteeckenis uylwijst , den Engelen ghe-

gheven te zijn tot gherijf van onse swackheydl,
al hoewel ick dit liever onuitghemaeckl 5)

wil laten 6). Belangende haer ghetal , wy ver-

nemen uyt Christus mondt van veel legioenen

:

uyt den mondt Daniels van veel millioenen

:

de dienstknecht van Eli.sa sagh wagens vol En-
gelen : Het beduyt ons oock hare seer groote

veelheydt datse geseydt worden haer Leger
te slaen rontsom de gene, die Godtvreesen.

Het is seker dat de geesten sonder form' of

ghestalte zijn : en nochtans worden d 'Engelen

niet te vergheefs in de Schriftuyr na de maet
onses verstants ons als gevleugelde Cheru-
bynen en Seraphynen afgheschildert, op dat

wy niet en souden Iwijffelen datse , soo dick-

wils de noot vereyscht , met een ongeloove-

licke veerdigheydl by ons teghenwoordigh zijn

sullen om ons te helpen , even als of er een

biixem uyt den Hemel uytgelaten , na hare

gewoonlicke snel-heyt , tot ons quame toevlie-

gen. Al wat nu vorder van hare veelheyt

en ordre soude mogen gevraeght en onder-

socht werden , dat sullen wy gelooven te be-

hooren tot die verborgentheden , welckers voll'

openbaringh en bekentmakingh tot den jongh-

sten dagh uytgestell wordt. En derhalven

sullen wy er op bedacht syn 7) ons selven

van al te groote nieuwsgierigheydt in 't onder-

soecken, of- van al te grooten vermetenthevdt

in't spreken , t'onthouden.

9. Maer evenwel moeten wy dit voor vast

houden , 't welck van sommige ongeruste men-
schen in twijfel wordt gelrocken, te weten,
dat d'Engelen zijn dienstbare gheesten , welc-

kers dienst Godt ghebruyckt om de sijne te

beschermen , en door dewelck' hy syne wel-
daden onder de menschen uyt-deeldt en oock

1) door siju levrcy tusschen kennen. 2) []. .3) (en ren de-
VOM.'!). 4) den. 5) tusschen beyden, 6) (staen). 7) ghedencken.

sijne verdere I) wenken uyt- voert. De
Sadduceen hadden eertijdts wel dit gevoelen

dat door d'Enghelen niet anders en wierden

beteeckent dan eenighe beweginghen , die

Godt den mensch in gheeft , of betooninghen
die hy voort brenght van sijne kracht. Maer
daer zijn soo veel getuyghnissen der Schrif-

ture waer door dese suil'ery wort wederspro-
ken

, dat hel vreemt is dat sulcken groot

onverstant onder dat voick heeft konnen ge-
duldet werden. Want om voor bv te gaen
alle de plaetsen die ick boven verhaelt hebbe
daer van duysenden en legioenen der Enge-
len gesproken wort, daer haer blijdschap wort
toege-eygent

, daer verhaelt wordt datse de
ghelooviglie op de handen dragen , datse der
selver zielen in de rus^ opbrengen , datse het

aensicht des Vaders sien en dierghelijcke

:

soo zijnder oock andere, waer uyt klaerlick

wordt bewesen datse gheesten zijn die een
persoonlick wesen hehben. Want 'tgeen

Paulus en Stephanus segghen , dat de Wet
door de handt der Engelen ghegeven is

,

't geen oock Christus betuyght dat d'uyt-

verkorene na d'opstandingh sullen zijn gelijck

d'Engelen: dat de dagh des oordeels den
Engelen selfs onbekent is : dat hy alsdan

sal komen met de Heylighe Engelen : dit alles

seggh' ick, hoe seer het oock mochte ver-

draeyt en gheboghen worden , moet nochtans
even alsoo van persoonlijke geesten 2) worden
verstaen. Van ghelijcken oock wanneer Pau-
lus Timotheus in de tegenwoordigheydt van
Christi en sijn uytverkoren Enghelen betuyght

,

dat hy sijne gheboden beware , soo en spreeckl

hy niet van eenige hoedanigheden of inge-

vingen die zonder substanty zijn , maer van
waerachtige Geesten. Het geen oock in den
brief .tot den Hebreen gelesen wort , dat

Christus heerlicker is geworden dan d'Enghelen.

dal de werell den Enghelen niet en is onder-

worpen
, dat Christus niet der Enghelen

,

maer der menschen natuyr heeft aengenomen.
dat en kan gheen sin hebben 3) noch bestaen,

't en zy dal wy gelooven dat d'Engelen die al-

hier in comparaty komen gelucksalighe Gee-
sten zijn. De Schrijver van den Brief tol den

Hebreen verklaerl oock liem-selven , wanneer
hy de zielen der gheloovighen , en de Heylighe

Enghelen by malkanderen voeght in't Rijcke

Godts. Dit blijckt oock uyt hel ghene wy ai-

reede bygebracht hebben , te welen , dat d'En-

gelen der kinderen allijl sien het aengesicht

Godts . dat wy door haer hulp beschermt wor-

den ; datse van weghen ons welvaren ver-

blijdt zijn , datse sich verwonderen over de

Ue dwalinge

der Sadduceen,

dewelcke het

wesen der En-
ghelen te niet

deden , wordt

wcderleydt.

Actor. 23. 8.

Ban. '7. ld.

Matlli.26. 5:i.

Luce 15. 7.

Psalm. 91.11.

Lucc 16. 22.

Matth.18. 10.

Actor. 7. 53.

Galat. 3. lit.

Matth. 22. 30.

Matlh. 21.30.

Matth. 25. 31.

Luce 9. 20

Hebr. 2. Ifi.

Hebr. 12. 22.

Luce 5. 7.

l.Petr. 1. 12.

Hebr. 1. 6.

Psalm 97. 7.

1) vordere. 2) []• S) stadt griji)en.
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(p. 57.)

Siet het

boeck Genesis,

en het boeck

der Eichteren.

Mal. 3. 1.

De Heyden-

sche dwalingH

die de Enghe-

Icn op Godes

tliroou steldt,

wordt weder-

legdt.

1. Met ghe-

tayghiiissea

der Heyligher

Srhrifture.

HET EERSTE BOECK I. 14. 10.

Col. 1,

en 20

Apoc. 19.

O, en 22.

, 9>

menigerley glienade Godls die in sijn Kerck is

,

datse Christus den Hoofde zijn onderworpen.

Hier toe dient oock
]
datse soo dickwils onder

menschelicke gedaent den Voor-Vaderen ver-

schenen zijn ,
datse gesproken hebben ,

en ge-

herberght zijn gheweest. Christus wordt oock

selis een Engel genoemt van wegen d'Opper-

hoofdigheydt die hy [over de Engelen] 1 ) heeft

in den Persoon des Middelaers. Dit hebbe ick

kortelick willen aenroeren, om d'eenvoudige

te verstercken teghen die dwaes' en onghe-

rljmde gedachten, dewelcke van over veel

eeuwen door den Satan verweckt zyn,ennu

en dan wederom te voorschijn komen.

10. Nu is noch overig dat wij de super-

stitien tegen gaen , dewelcke gemeenlick ple-

ghen in te kruypen , wanneer geseydt wordt

dat d'Engelen ons alle goede dingen geven

en toe-dienen. Want des menschen vernuft

vervalt terstondt tot dese bedenckingh en

meening, datmen de selvige allerley eer be-

hoort op te dragen. En also ghebeurt het dat

op hen overghedraghen 2) worden die dinghen

die Gode en Christus alleen eyghen zijn. Aldus

sien en bevinden wy dat de eere van Christus in

sommige voorgaend' eeuwen op menigherley

wijse verdonckert is gheweest , doe d'Engelen

sonder en buyten Godts Woort met onmati-

gen lof verheven wierden. En daer enis by

na onder alle de dwalinghen en feylen die wy

hedensdaeghs bestrijden geene die ouder is

als dese. Want het is blijckelick dat Paulus

oock eenen groeten strijt gehadt heeft met

sommige ,
dewBlcke d'Engelen alsoo verhoogh-

den datse Christus by-kans onder deselve

vernederden. Hierom is 't dat hy in den Brief

tol den Colossensen met soo grooten sorgh-

vuldigheydt beweert , dat Christus niet alleen

boven alle Engelen gestelt moet werden
,
maer

oock d'autheur en oorsprong, is van al 't goedt

datse hebben, op dat wy hem niet bezijden

stellen en ons tot d'Enghelen wenden souden
,

dewelcke van haer selven niet en hebben,

maer met ons scheppen uyt deselve fonteyn.

Voorwaer dewijl de klaerheydt van des Heeren

Godtheydt in hun een weerschijn gheeft, licht

er niet meer voor de hant, dan dat we door

ontsagh aenghegrepen 3) neder 4) vallen om

haer aen te bidden , en hun 5) alles wat Godt

alleen toekomt toe te eyghenen. Het welck

oock Johannes is wedervaren volgens sijn be-

kentenis in d'Openbaringh: maer hy betuyght

aldaer oock dat hem van den Enghel gheant-

woordt wierdt : Siet , dat gy dat niet [en doet,]

ick ben uw' mede-dienstknecht, ende uwer

1) []. 3) overghestelt. 3) Soo en valtcr niet lirhfcr dan

door eeu verwonderiugh. 4) (te), ö) [].

broederen , die het getuygenisse van Jesus

hebben. Aenbidt Godt.

II. Maer dit perijckel sullen wy lichte-

lick ontgaen indien wy overleggen , waarom

Godt meer door haer, als door hem-selven

sonder haer ghewoon is sijne moghentheydt

te verklaren, het welvaren der gheloovigen

te versorgen, en de gaven sijner weldadig-

heyt hun mede te deelen. Hy en doet dat

ghewiiseiick niet uyt noot , als of hy d'En-

ghelen niet ontbeeren en konde: want hy

verricht sijn werck soo dickwils als't hem lust

,

sonder hen , oock selfs met een wenck alleen.

Hy doet dan dit tot verquickingh en troost

tegen onse broosheydt , op dat ons gheen

dingh en ontbreecke, het welck dienstigh is

of om onse herten tot een goede hoop op

te rechten , of in gerustigheyt te verstercken.

Dit behoorde ons wel meer dan ghenoegh te

zijn , dat Godt betuygt dat hy onse Behoeder

is. Maer wanneer wy ons met so veel perijcke-

len , met so veel swarigheden en met soo veel

soorten van vyanden omcinghelt sien, soo soud'

het van weghen onse broosheyt en swack-

heyt , somlijts wel gebeuren dat wy of ghe-

heel door sidderinghe wierden aenghegre-

pen 'I )
, of door wanhoop ineen sincken 2)

souden, indien de Heere na de mate van

ons begrijp ons niet en dede ghevoelen de

tegenwoordigheydt van sijne ghenade. Hier-

om belooft hy ons niet alleen dat hy voor

ons sal sorghe dragen, maer dat hy oock

ontelbare trawanten heeft den welcken hy

heeft op-geleydt en bevolen de sorghe van

ons welvaren te bevorderen. En wat voor

ghevaer ons oock over 't hooft hanghen mochte,

dat wy buyten alle noot des quaedts zijn ge-

stelt, soo langh als wy met haer hulp en

beschermingh omtuynt en omheynt 3) zijn.

Ick bekenn' wel dat verkeerdelick van ons

wordt ghehandelt, wanneer wy verkregen

hebbende Godes eenvoudige belofte dat hy

ons beschermen sal, boven dien noch omme

sien van waer ons hulpe komen sal. Maer

dewijl de Heere nae sijn uytnemende goeder-

lierentheydt en vriendelickheyt , dit ons ge-

breck wil te gemoet gaen, soo en moeten

wy sijne soo groote weldaedt niet in de windt

slaen. Hier van hebben wy een exempel

in den knecht van Elisa, dewelcke, wan-

neer hy sagh dat den bergh van het Legher

der Syriers omcingelt en belegert was
,
en

datter gheen ontsetting 4) noch uytkomst

scheen te wachten 5) te zijn, door schrick

en vreese verslaghen wierdt, als of het nu

met hem en sijnen Meester uyt gheweest

1) van vcrbaestheydt vnl worden. 2) ter neder sincken.

3) beheynt. 4) ontset. 6) [ ].

Ten ande-

ren , met be-

wijs-redenen

genomen uyt

de Heylige

Schriftuyr : en

te gelijck wordt

betoont waer-

om Godt den

dienst der En-

gelen ge-

bruyckt.
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Het gebruyck

en (Ic uutti^-

hcydt vau de

Leerc, dit iiidc

Schrittuyr vau

de heylii^e En

ware. Hierop 1) heeft Elisa Godl ghebe-
den dat liy des jongens oogen openen soude

:

terslondt siet hy den bergli vol van vyerighe
peerden en waghens, te weten, de veelheydt
der Enghelen door dewelcke de Propheet
bewaert soude worden. Door dit gesicht ver-
sterckt zijnde heeft hy wederom nioedt ghe-
grepen en met een onverlsaeght genioedt
konnen verachten de vyanden , welcker 2)
aenschouwen hem by nae ghedoodet hadde.

12 Laet ons derhalven al dat geen 'tweick
van den dienst der Engelen gheseydt wordt
hierop richten en aenstuyren 3) dat wy alle

,..j,.,„„- misvertrouwen overwonnen hebbende, onse
gheiengÜuimt hoop te storcker moghen bouwen 4) op Godt.
wordt.

^jjj^j. jggg wachten 5) zijn ons daerom van
den Heere ter bescherminghe gegeven 6) , op
dat wy van wegen de veelheydt der vyanden
met en souden verbaest worden, als of die

yetwes teghen sijn hulp vermochten
, maer

dat wy ons souden behelpen en vertroosten
met de spreuck van Elisa doen hy seyde datter
meer voor ons zijn dan teghen ons. Hoe ave-
rechts en verkeert is het dan , dat wy van
Godt af gheleydt worden door d'Engelen

,

dewelcke verordent en bestemt zijn, om ons
dies te krachtigher van de ons 7) bereyde
huipe Godts t' overtuyghen? En sy leyden ons
af van hem , indiens' ons niet rechtstreeks 8)
tot hem en leyden om hem alleen voor onsen
helper t' erkennen , aen te roepen en te prij-

sen : indiense van ons niet en worden aenghe-
merckt als Godes handen , die haer tot geen-
derley werck en konnen bewegen , 'ten zy
dan datse van Gode geregeert en bestiert wer-
den : Indiens' ons niet vast en houden aen
den eenighen Middelaer Christus, om gant-
scheli(-k aen hem te hangen, op hem te steunen,
tot hem te loopen , en in hem te berusten.
Want het geen beschreven wort in 't visioen

ienes.28. 12. dat lacob sagh , moet t'eenemael ingedruckt
zijn en kleven in onse herten , te weten , dat
d'Engelen op der aerden tot den menschen
afklimmen, en van de menschen in den Hemel
opklimmen langhs de ladder op den weicken
de Heer der heyrscharen geseten is. Waermede
te kennen wordt ghegeven

, dat de voorbid-
dmge van Christus d'eenighe oorsaeck is, dat
d'Engelen tot ons komen om ons te dienen,
gelijck hy selve getuyght : Van nu aen sult ghy
den Hemel sien geopent, ende de Engelen

|

Godts op- klimmende ende nederdalende op
den Sone des menschen. Dit is de reden
waerom de dienaer Abrahams, al hoewel hy
in de bewaringh des Engels gerecommandeert

Foan. l. 51.

(!>• 58.)

24. 7.

1) []• 2) (van ilewelck). .3) h-Ier toeatuyrcu en beley.
il™. 4) timniüren. 5) be'cherminchen. fi) fl 7> f 1

8) Te-M, han.lts.
' LJ 'UJ-

Siet l'lat. in

Kpiiiomide &
Craij'lo.

De [jlaetse

de quade

en bevolen was, den selven nochtans niet

aen en roept om van hem geholpen te wor-
den

, maer gherust zijnd' op suick een re-

commandaly, sijne gebeden voor den Heer'
uytstort, en hem bidt dat hy sijne barmher-
tigheydt aen Abraham bewijsen wilde. Want
ghelijck Godt d'Engelen niet daerom en maekt
tot dienaers van sijne macht en goedtheyt,
op dat hy sijn eer met hun soude ghemeen
hebben

:
alsoo en belooft hy ons oock sijn

huIpe niet daerom in haren dienst, op dat
wy ons vertrouwen tusschen haer en hem
verdeden souden. Laet derhalven varen de
Philosophy van Plato , dewelcke den toe-
gangh tot Godt leert soecken door d'Enghelen,
en datmen deselve daarom dienen moet, op
datse Godt te vriendelicker souden maken
t'onswaert: .weicke Philosophy de superstitieuse
en nieuws-gierige menschen van den beginne
af hebben ghetracht, en oock noch hedens-
daeghs trachten in onse Religy I) in te voeren.

'13. 2) Die dingen die inde Schrifluyr van
de Duyvelen geleert worden , strecken byna E"ghden'!"tf
allen 3) hier toe, te weten, op dat wy sorgh- Uuyvcien', be-

vuldigh zijn souden om onsselven voor hunne t''"'^'''" '»' '''"

listen en laghen te hoeden: en op dat wy 'EtrelrcMp
ons voorsien souden van die wapenen die Ja' «y Joor be-

vast en sterck genoegh zijn om alsuicke seer IllTons sX
stercke vyanden te wederstaen. Want als de souden verwee-

Satan genoemt wort een Godt en Prince deser "" '«g'"^° ^^

werelt, als hy een sterck Gewapende, een Gheest aettóóteTvIn
die raachtigh is in de lucht, een brieschende de«eseerkrach-

Leeuw wort geheeten : so dienen die namen
|'f,^|j

en beschrijvinghen eygentlick daer toe, te

weten, op dat wy dies te voorsichtiger, te

wackerder, en oock te veerdiger zijn souden Maui..V2 29
om den strijdt teghen hem op te nemen, ^i'^^ 2. 2.

't Welck oock somtijts met uytgedruckte
woorden wort aengewesen. Want als Petrus 1. p^r. 5. s

gheseydt hadde dat de Duyvel als een brie-

schende Leeuw rontom ons gaet , soeckende
wien hy mochte verslinden: soo voegt Hy
terstont daerop, dat wy hem door den ghe-
loove kloeckelick souden wederstaen. Als oock

'

Paulus ons vermaent heeft dat wy den strijdt ^i'hes. g, 12.

niet en hebben tegen vleesch ende bloedt,

maer tegen de overheden
, tegen de machten

,

tegen de ghewelt-hebbers der werelt , der
duysternisse deser eeuwen , teghen de geeste-

licke boosheden in de lucht : soo beveelt hy ons
terstont daer nae 4) , aen te trecken de wape-
nen, dewelcke tot so groeten en soo ghe-
vaerücken strijdt bequaem zijn. Laet ons
derhalven all' onse saken hier toe schicken
en aenlegghen, dat wy , die van te voren
ghewaerschouwt zijn dat de vyandt op ons

2. Cor. 4. 4.

loau. 12. ;n.

I.ueas 11 21.

!) (en Ooiltsdleii.'.t.) 2) (.Alle). :!) [ ]. 4)

10



82 HET EERSTH BOECK 1. 11. 14. 15.

Op dat wy
door haer groot

getal verweckt

eu ghedroagea

souden werden

tot d'oeffenin-

ghen der Godt-

vruchtigheyt.

Mare. 16. 9.

Matth. 13.45.

VVaerom de

Diiyvel in*t ge-

tal van één dick-

wils wordt

voovgestclt.

loert, en soodanigen vyant die met vermelenl-

heyt seer veerdigh , met krachten seer slerck,

met bedrogh seer listigh , met neersllgheyt

en gaeuwiglieydt onvermoeyt , met allerlei

gheweldt op 't seerste gewapent , met krijghs-

ervarentheyt seer behendigh is
,
ons door slap-

lieyt en luyheyt niet en laten onderdrucken

:

maer in 't tegendeel met verheven' en wackere

herten onsen voet vast setten om hem te

wederstaen. En dewijl desen kamp niet en

wordt ghe-eyndigt dan door de doot, laet ons

ons selven vermanen en aenporren om daer

in volstandigh te zijn. Laet ons voornement-

lick onse swackheydt en onervarentheyt be-

kennende ,
Godt om bystant aenroepen , en

niet met allen bestaen dan met een vertrou-

wen op hem : dewijl hy alleen die gheen is

die raedt, en sterckt, en kloeckmoedigheydt

en wapenen toe dient.

1 4 En op dat wy om dit te doen te

meer opgeweckt en genootsaeckt souden wor-

den , so betuyght de Schriftuyr datter niet

een , of twee of weijnig vyanden
, maer groote

heyrleghers zijn , die ons beoorloghen. Want
van Maria Magdalena wort geseyt datse ver-

lost is geweest van saven boose gheesten

daer mede sy beseten was : Christus verklaert

oock dat de Duyvel dit voor een ghewoont'

heeft, dat hy eenmael uyt-ghedreven zijnde,

en daer nae siende dat de mensch hem we-

derom plaets maeckt , seven geesten die boo-

zer zijn met sich neemt, en in het ledige

huys weder keert. Jae daer is gheschreven

dat eenen man met een geheel legioen duy-

velen is beseten geweest. Uyt alle 't weick

wy geleert worden, dat wy met een ontel-

licke menigte der vyanden te kampen hebben :

op dat wy die als weynigh in 't getal, niet

verachten , en also des te slapper tot den

krijgh worden souden , op dat wy ook ons

selven tot sloiïigheyt niet en souden begheven,

wanneer ons dunckt dat ons eenige rust en

wapenstilstand 1) gegeven wordt. Maer dat de

Schriftuyr dickwils van den Satan of Duyvel

spreekt in 't getal van één, daer mede wort

aangewesen en beteekent, die Troon 2) der

boosheyt devvelcke 3) tegen het Rijck der

gerechtigheyt gekantet is. Want ghelijck de

Kerck en de vergadering der Heyligen Chri-

stus heeft tot een Hooft : alsoo wort ons

oock het rot der godtloosen en de godtloos-

heydt selve onder hen 4) af-geschildert met

haren Vorst die daer d'opperste heerschappy

heeft. Nae desen sin is dit gesproken : Gaet

wech van my, ghy vervloekte in 't eeuwige

vyer , 't weIck den Duyvel ende sijnen En-

gelen bereydt is.

1) bestant. 2) dat Vnrsteiidoin. 8) 't welck. 4) [J.

I ö. Dit moet ons oock gaende maken om
eenen gheduerigen krijgh te voeren leghen

den Duyvel , dat hy al-omme geseyt wort

te zijn de weder-partyder 1) van Godt en

van ons. Want indien d'eere Godts
,

gelijck

behoorlick is , ons ter herten gaat , soo moe-

ten wy met alle macht te velde komen tegen

hem, die deselve soeckt uyt te blusschen.

Soo wy edele aendrift in 't ghemoet 2) hebben

om 't Rijck van Christus te beschermen ge-

lijck 't behoort, soo ist noodig dat wy eenen

onversoenlicken oorlogh voeren leghen hem,

die 3) samen sweert om het selve Rijck te ver-

woesten. Wederom is 't dat ons eygen sa-

ligheyt ons ter herten gaet , soo en mo-
gen wy geen vrede noch wapen 4) stilstandt ma-

ken met dien , die geduyrigh stricken spant 5)

tot onsen verderve. Als soodanigh wort

hy ons beschreven Genes. cap. 3. alwaer

hy den mensch van sijne schuldige gehoor-

saemheyt tot Godt alsoo afleydt, dat hy met

eenen Godt van sijn behoorlick' eer berooft

,

en den mensch iii't verderf van boven neder-

waerts afstoot. Als soodanigh wort hij ons

oock af-gemaelt by d'Euangelisten , daer hij

den vyandighen mensch G) genoemt wort

,

die onkruyt strooyt om het zaedt des eeuwi-

ghen levens te . versticken. In somma wy be-

vinden uyt alle sijne wercken waerachligh

te zijn 't geen Christus van hem getuygt

,

te weten , Dat hy van den beginne een Moor-

denaer en Leugenaer gheweest is. Want hy

bevecht Godts waerheydt met leughenen : hy

smoort het licht met duysternis, hij verwert de

herten der menschen in dolinghen , hij verwert

se in 7j vyandtschappen , hy ontsteekt twisten

en oneenigheden : alles tot dien einde, op dat hij

't Rijck Godes uytroey', en de menschen met

hem in het eeuwige verderf versincken doe 8).

Waer uyt dan blijckt dat hij van naturen ver-

keert, cjuaet en vol boosheyt is. Want 't en kan

niet anders wesen of de hooghste verkeertheyt

moet zijn in
|
dien aerdt en dat vernuft

,

't welck er sich op spant 9) om Godes eer

en der menschen -saligheydt te bestrijden.

Dit geeft Joannes oock te kennen in sijnen

Brief, wanneer hy seght dal de Duyvel son-

dight van den beginne aen. Want 't is even

so veel als of hy seyde dat hy is d'autheur

,

leydtsman en opperste werck-meester van alle

boosheyt en ongerechtigheyt.

1ü. Maer dewijl de Duyvel van Godt is

geschapen, soo moeten wy ghedencken dat

dese boosheydt die wy sijne natuer toeschrij-

ven , haren oorsprongh niet en heeft uyt de

Scheppingh , maer uyt de verdorvenlheydt.

1) tcglicn-iiarly 3) geuereuse gheinocderen. 3) (te). 4)[].

.5) hanglit fi) vyandisohen. 7) [ ]. 8) [ ]. 9) gesimnncn is.

Op dat wy
tot eenen ghc-

dnyrigen strijt

tegen den Duy-
vel outsteecken

souden wer-

den, dewijl hy
alomin' de vy-

ant Godts eu

der niensctien

glieuoenit

wordt.

(p. 59.)

Ten tweeden,

De boosheydt

des üuyvels

en is niet uyt

de scheppingh,

maer uyt de

verderviugh eu

verkeertheyt.
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Want door afwijcken en afvallen heeft liy

sich op den hals ghehaelt al dat geen 't wclck
in hem te bestrallen is. Dit leert ons de
Schnftiiyr daeroni . op dat wy niet en souden
ghelooven dat hy soodanigh van Godt ghe-
maeckt zy

, en dien volgens Gode niet en
souden te laste te legghen 't geen daer aen
hy in 't minste geen schuit en heeft. Hier-

loau. 8. 44. om scgt Chnstus dat de Satan uyt sijn eyghen
spreeckt als hy lengen voort brenght:enhy
steker dese reden by , te weten , om dat hy
in de waerheydt niet en is staande 1) ge-
bleven. Voorwaer wanneer hy betuyght dat
de Satan in de waerheyt niet en is blijven

staen
, zoo wijst hy aen dat hy 't eeniger

tijdt in de waerheyt geweest is: en als hy
hem noemt een Vader der leugenen , soo
beneemt liy hem allerley middel om de sond'
en schuit 2) Gode aen te wrijven , daer van
hy selfs d'oorsaeck is. En hoewel dit alles

kortelick en niet omstandig 3) verhaalt is , so
ist nochtans ten vollen genoegsaem om Godes
Majesteyt van alle blaem te bevrijden. En
wat leytter doch ons aen, of yet meer, of
tot een ander ooghmerck , van de Duy velen

wil' he "e'ïl'të

^^ weten? Sommighe murmureeren om dat

vergLl It- ^^ Schriftuyr niet ordentlick en bescheydelick
men onder- dien val des Duyvels . en d'oorsaeck, manier

saecMtwlle,
^" ^'i^^ ^'?." ^'^" '" ^^cl plaetsen voorsteldt.

aen tijat, ea de Maer dewijl dese dingen ons niet aen en gaen
,

ghestaiteuis soo is 't beter geweest , datse soo niet geheel
van den val der .,„ , " . ,. , S ,

quader Enge- vcrswegen
,

ten mmsten met een lichte handt,
len. aengeroert wierden. Want 't en betaemd' oock

den Heyligen Geest niet der menschen nieuws-
ghierigheyt 4) met onnutte geschiedenissen
sonder vrucht te vermaken : en wy sien dat
des Heeren opset en voornemen zy geweest
geen dingh in de Schriftuyr t'openbaren 't

weick met stichtingh niet en konde celeert

worden. Laet ons dan oock ons selven met on-
noodighe dinghen niet ophouden , maer te vre-
den zijn daer mede dat wy in 't kort van de
natuyr der Duy velen dit welen , dats' in haer
eerste scheppingh zijn gheweest Engelen Godts:
maer dalse daer van ont- 5) aerdende haer
selven verdorven hebben , en geworden zijn

instrumenten om oock andere te verderven.
Om dat dit nut was gheweten te worden 6)

,

daerom wordt het klaerlick by Petrus en
4- ludas geleert. Godt en heeft , seggense , d'En-

gelen niet gespaert , deweicke gesondight en
haren eersten oorsprongh niet behouden , maer

i.Tira. 5.21. haer woonstede verlaten hadden. En als Paulus
seght datter uytverkoren Engelen zijn , so stelt

hy sonder twijfel bedecktelick daer teghen de
verworpen' Engelen.

2. Petr. 2

liiJ. VS. 6

1) []. 2) fiinlt. :i) kl„cr 4) nmVusheyt. 5) .if-. G) [ ]. l)<-onsenf ?)[]. .S) (srinden)

17. En wat belanght den strijt en twist

die wy seggen dat de Duyvel voert teghen
Godt

,
dat moeten wy alsoo verstaen , dat wy

ondertusschen vast houden, dat hy sonder Go-
des wil en toestemminghe 1) niet met allen en
kan verrichten. Want wy Icsen in 't Boeck Jobs
dat hy sich stelt voor Godt om gheboden t'ont-

fangen
, en dat hy niet en durft voort-treden

om eeiiig feyt te volbrenghen voor en al eer
hy daer toe macht heeft verkregen. Alsoo oock
als Achab bedrogen en niisleydt moeste wor-
den

, so neemt hy op sich dien last, dat hy
soude zijn een leugen geest in den mondt van
alle sijne Propheten : en van den Heere uyt-
gesonden zijnde, soo verricht hy dat werck.
Hierom is 't oock dat die ghéest die Saul
tormenteerde genoemt wort eenen boosen
Geest des Heeren

, om dat door dien als door
een gheessel de sonden 2) des Godtloosen
Koninghs 3) ghestraft wierden. En in een
ander plaetse staet gheschreven , dat de pla-

ghen den Egyptenaren van Godt zijn toege-
bracht door quade Enghelen. Benevens dese
bysonder' exempelen betuyght Paulus in 't

alghemeen dat de verblindingh der ongheloo-
vigen een werck Godts is, daer hy die te

voren ghenoemt hadd' een werckinghe des
Satans. Hier uyt blijckt dan dat de Satan
staet onder Godes macht , en door het goet-
duncken Godts alsoo wort geregeert, dat hy
ghedwongen wort Godt te ghehoorsamen.
Voorts wanneer wy seggen dat de Satan
Gode wederstaet , en dat sijne v/ercken strij-

den met de wercken Godts , so beweeren wy
met eenen dat dit wederstreven en desen
strijdt hanght aen de toelatingh Godts. lek

spreeck nu niet van des Duyvels wil , noch
oock van sijn poogen , maer alleenlick van
sijn volbrengen. Want dewijl hy van natueren

boos is , soo en is hy in 't minste niet ge-

negen om den wille Godts te gehoorsamen

:

maer hy wort gheheel ghedreven tot hert-

neckigheyt en rebelly. Dit heeft hy dan van
hem-selven en van sijne boosheyt , dat sijn

wil en voornemen strijt tegen Godt, Door
dese boosheyt wort hy geprickelt om te poo-

gen en te trachten nae dingen die hem dunc-
ken Gode aldermeest teghen te gaen. Maer
dewijl Godt door den toom sijner macht hem
ghebonden en verstrickt houd , so verricht hy
alleen 'tgeen hem van Godt is toe-gelaten

:

en alsoo is hy, 'tzy hy wil of niet, sijnen

Schepper ondcrdanigh : want hy wort ghe-

dwongen sijnen dienst aen te leggen daer

't den Heere belieft.

18. Nu ghemerckt Godt nae sijn believen

83

3. Des Dny-

vels macht is

soodanigh, dat

hy, al hoewel

hy met wil en

[looging (endc

dat van hem-
selven) allijdt

dea Heere te-

geustreeft,

loch niet met
air eii kan ver-

richten, dan

voor soo veel

Godt wil ea

toelaet,

lob. 1. 6,12.

en 2. 1, 6.

1. Keg. 22.

20, 21, 22.

l.Sam.lB. 14.

en 18. 10.

Psalm 78. 49.

2. Thess. 2.

9. 11.
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Dacr beucf-

feus, Godt

buygt J'onre.v-

iie geesten also

herwaerts ca

gintawaerts.

Jat hy hen toe-

laet, de geloo-

vigh' alleenlick

t' oiifeneu , ea

over d'onghe-

loovige eu god-

loose lieer-

schappije te

Ephes.

1. l'etr.

t. 27.

2. Cor. 12. 7-

(p. CAI.)

2 Sam. 24. 1.

d'onreyiie glieesleii herwaerts en ginswacils

buyglil : so richt hy dese siju regeermacht also

in 1), dalse den gheloovighcn lol harcr oell'e-

ningh wel beslrijden , mei lislen aenboort

komen , mei stormen en aenvallen beswaren

,

met oorlogh perssen , oock dickwils moede

maken , ontroeren , schrick aenjagen , en som-

tijts verwonden , maer noyt overwinnen noch

't onderbrengen : en dalse de godlloos' als

gevangen' achter aen slepen , in der selver

zielen en lichamen heerschappy voeren, en

als eygen slaven tot allerley schelmstucken

misbruycken. Wat den gheloovighcn belanght

,

om dalse door sulcke vyanden in haer rust

gesloort worden : daerom geven sy dese ver-

maningen gehoor: Geeft den duyvel geen

plaels; Want uwe teghenpartye de Dayvel

gaet om als een brieschende Leeuw, soec-

kende wien hy soude mogen verslinden. Den

welcken wederslaet, vast zijnde in het ghe-

loove ; en dierghelijcke meer. PauUis getuyght

dat hy oock sijn deel in dien strijdt gehadt

lieeft , wanneer hy schrijft dat hem een 2)

Engel van 3) Satan ghegheven is om van den

selven vernedert te worden tot een medecijn

en be 4) dwang van sijn hooveerdigheydt. Soo

hebben dan alle kinderen Godts desen strijdt

en. oelfeningh met malkandercn gemeen. En

om dies wil dat die beloft' aengaende de ver-

Iredingli van des Satans kop , aen ö) Christus

en alle sijne ledematen in 't ghemeen toekomt,

daerom beweer' ick dat de gheloovige nim-

mermeer van hem overwonnen of t' onder-

gebracht konnen worden. Sy worden wel

dickwils beangst 6) , doch sy en gheven
|

den moedt also niet verloren, of sy grijpen

wederom couragy : sy vallen wei door 't ghe-

weldt der slagen : maer worden dacr na weder

op-gerecht : sy worden wel gequelst , maer

niet doodelick. Somma , sy zijn den ganlschen

tijt haers levens also in lijden , dals' in 't eynd'

de viclory behouden, 't Weick ick nochtans

van yeder daedt niet en wil verslaen hebben.

Want wy weten dat David door een recht-

veerdige wrake Godts voor sekeren lijdt den

Satan is overgelaten , op dat hy door desselfs

aendrijven het volck tellen soude: Paulus

gheeft oock niet te vergeefs hope van ver-

gevingh, soo daer eenige m de stricken des

Duvvels verwert zijn gheweest. Daerom be-

toont cock deselve Paulus in een ander plaets
,

dat de voor-verhaelde beloft begint in dit

leven daer men strijden moet : en na den

strijdt vervult en voltrocken wordt, als hy

seght : Ende de Godt des vredes sal den Satan

haest onder uwe voeten verpletteren. Dese

1) ti-iiipcvt \\y die vegecriiigli :

4) []. 5) [] C) verbiieat.

2) den. .3) [ 1.

viclory en overwmningh is wel allijt vol-

komen geweest in ons hooft : want de Prins loan. 14. .so.

en Overste der werelt en had aen Hem niets i)

:

maer iu ons sijne ledematen isse nu maer

ten deele : en sal volvoert en volmaeckt wor-

den ,
wanneer wy het vleesch , ten aenslen

van 't weIck wy der swackhayl noch onder-

worpen zijn , af-geleydt hebbende , vol sullen

zijn van de kracht des Heyligen Geestes.

Waer 2) op dese wijs' het Koninckrijck van Chri-

stus verweckt en op-gherecht wordt , daer gaet

de Satan met sijn gewelt te gronde : gelijck

de Heere selfs seyt : lek sagh den Satan , als i-"™* 10. is.

eenen blicksem , uyl den Hemel vallen. Want
met dees' antwoorde beveslight hy het ver-

slagh 3) en verhael het welck d' Apostelen

hem van de macht harer predikinghe ghedaen

hadden. Item, Wanneer een stercke gewapende i'^^s 11. 21.

sijn hof bewaert , so is [«/] wal hy heeft in

vrede. Maer als een daer overkomt , die sterc-

ker is dan hy , ende hem overwint , die neemt

sijne gheheele wapen-ruslinghe , daer hy op

vertrouwde, ende deelt sijnen roof uyt. En
lot dit eynd' heeft Christus door sijn doodt,

den Satan die de macht des doodls hadd',

overwonnen: en over alle sijne Machten en t'uioss. 2.15.

geweldhebbers 4) ghetriumpheert , op datse

sijn Kerck geen hinder en souden loebren-

ghen : sonder dal soud' hy deselve t' allen

ooghenblick honderdlmael te gronde slaen.

Want dewijl wy soo teer en swack zijn in

vergelijckingh van sijn rasende sterckheyt,

hoe souden wy doch eenigen , alwaert de

minste , standt konnen houden legen sijn so

menigerley en geduerig slormloopen o) in-

dien 6) wy ons met en vertrouwden op de

viclory van onsen Vorst en Veldl-Heer ? Soo

en laet dan Godt den Duyvel niet toe dat hy

heerschappy voer' inde zielen der geloovigen :

maer hy geeft hem alleen te regeeren de

godlloos' en ongeloovige, die hy niet en ge-

weerdight Ie reeckenen onder sijn kudde.

Want van hem wordt geseydt dal hy dese

werelt in vrede besit , tol dat hy van Christus joh. 12 : »i.

wort uytgeworpen. Item, dat hy verblindt 2. Cor. 4. 4.

alle de gene die aen het Euangelie niet en ghe-

looven. Item , dat hy werckl in de kinderen Ephcs. 2. 2.

der ongehoorsaemheyt. En dat met recht

:

want alle de godlloose zijn vaten des toorns.

Wien soudense dan beier konnen onderworpen

worden dan den dienstknecht en trawant van

Godes wraeck? ïen laelsten , sy worden ge-

seyt te zijn uyt den Vader den Duyvel: loan. s. 44.

want gelijck als de geloovige bekent worden

kinderen Godts te zijn van wegen sijn beeldt

datse draghen: alsoo worden de godlloose uyt 1. Toan. .3.8.

1) heeft in hem niet geh.idt. 2) Daer. :l) rapport.

4) Tronpen. ö) []. fi) vvncrt dat.
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hel beeldt des Salans, lol liel welcke sy ver-

andert en vervormd 1) zijn, eyglientlick en

met reden ghereeckent en ghehouden voor

kinderen des Duyvels.

Tuil vierden, 19. En glieUjck als wy liierboven weder-

I" ilïerE,"
'ey^t hebben die ydel' en beuselachtige Pin-

gelen: Sy zijn losopliy , waer door geleert wordt, dat de
nameiick, van Heylighc Engelen niet anders en zijn dan
2,-heestcIicker i • •

ii
•

substantie, of
gopdo ingevnigen , invallen en vermaningen,

gheesten met die (jrodt in de herten der mensclien vervvcckt

:

sin en verstant
g|^Q nioeten alhier oock ter neder geleydl

worden die gheen die daer beuselen en voor-

gheven dat de Duyvelen niet en zijn dan quade

passien of beroeringhen , die van ons eyglien

vleesch in ons opgheweckt 2) worden. Dit

sullen wy kortelick konnen af doen , want

van dese saeck zijn veel en oock krachtige

geluygenissen in de Schriftuyr. Voor eerst

,

Mattii. 12.43. wanneerse genoemt worden onreyne (ieesten
joan. 8. ii.

g|^ afgevallen Engelen, die van haren eersten

2. i'ctr. 2. '4. oorsprongh afgeweecken zijn , soo drucken die

namen ghenoeghsaem uyt , dat de Duyvelen

niet en zijn eenige beroeringen of tochten 3) des

herten , inaer . datse meer in der dael zijn het

geen zy genoemt worden , te weten , Geesten die

1. iu:in. :;. 10. met sinnen en verstandl zijn begaeft. Van ghe-

lijcken wanneer de kinderen Godts met de kin-

deren des duyvels so van Christus als van

loannes werden vergeleecken , soude 't dan niet

een onge.schickte verghelijckingh wesen indien

de naem Duyvel niet anders en beteeckende

1. loan. .3.S. dan quaedt in-vallen? En Joannes voeghtcr

noch yct by dat klaerder is , Ie weten , Dal

iiidas VS. 'j. de Duyvel sondight van 't begin aen. Als

ludas den Archangel Michaël in-voert strij-

dende legen den Duyvel : soo stelt hy ge-

wisselick eenen goeden legen eenen quaden

en afvallighen Enghel. Waer med' over een
lob. 1.6. en komt 't gheen in het Boeck lobs gelcsen

^' ^ wordt, dal de Satan met de H. Engelen voor

Godt verschenen is. En alderklaerst zijn alle

die plaetsen in dewelcke ghemeldet wort van

de stralFen die sy door 't oordeel Godls be-

» *• ginnen te gevoelen , en bysonderlick gevoelen

Uiitib. s. 29. sullen in den dagh der opstandingh. lesus ghy
Sone (iodts , wat hebben wy met u [fe doen '']

Zijl ghy hier ghekomen om ons te pijnighen

.Matiii25.il. voor den lijdt? Item, Gaet wegh van my ghy
vervloeckte in't eeuwige vyer, 't welck den

2. Pctr. 2. 4. Duyvel ende sijnen Engelen bereydt is, Item
,

Want indien Godt de Engelen , die gheson-

dight hebben , niet gespae'rl en heeft , maer
die in de helle gheworpen hebbende overge-

geven heeft den ketenen der duysternisse,

_
om tot het oordeel bewaert te worden. Wal
een ongeschickt seggen soud' het zijn , dat

1) veraerdt. 2) ons ingbestcccken. 3) genegeutiieden.

de Duyvels tol deeuvvighe verdoemenis zijn

bestemt , dal hel vyer voor hen bereydt is

,

dats' aireede ghepijnight en ghetormenleert

worden door Christus heerlicklieyt , indien er 1)

gantsch geen Duyvelen en waren ? Maer
dewijl over 2) dese saeck niet en behoeft

ghedisputecrl te worden by de ghene die

Godes Woordt geloof geven , en dalter by
die ydele speculeerders , die in geen als in

nieuwe dingen vermaeck en hebben , door de

geluygenissen der Schriftuyr niet veel en wordt
ghevordert, soo dunckl my, dat ick mijn will'

en wensch verkregen hebb', te weten , dat

de Godtvruchtige zielen legen soodanighe suf-

ferijen gewapent zijn , daer mede d'onrustige

hoofden haer selven en andere die meer een-

voudigh zijn ontrust maken. En het was de

moeyte weert dit aen Ie roeren , op dat niet

sommighe menschen , die in dese dwalingh

verslrickt zijn , en meynen datse ghenen vyandl

en hebben , trager en onvoorsichtigher worden
souden om den Duyvel legen Ie staen.

20. Onderlusschen en moet het ons niet Het ketste

verdrieten ons selven in deze seer schoone J<'<-1 des Capit-

schouplaels Godtvruchtelick Ie vermeycn en beg'rijpe^ndc'L

te ver
|
maken , door 't aenschouwen van de Historie der

seer bekende en klaerbliikeliike 3) wercken ^f'^PP'"gh.

n 1 -iir r / 1 r- i ii i
welckcr kennis

(jodis. Want dit is (gneli]ck wy elders ghe- ons leerdt nat

seydt hebben) al hoewel niet hel voornaemste, "is noodigb is

nochtans nae de ordeningh der natuyre het „-eten

eerste proef-stuck des geloofs , legedencken, (i>
oi.)

dal alle die dinghen die wy met ons' ooghen

boven en beneden en aller wogen sien en be-

mercken , Godes wercken zijn , en met eenen

door een Godtsaligh' overlegging t'overwegen

waer toe en tot wal eynde deselve zijn gescha-

pen. Om dan door een oprecht gheloof t'omhel-

sen 't gheen ons oorbaerlick is van Godt te

welen , soo moeten wy insonderheydt kennis

nemen van d'IIistorie der Scheppingh , soo als

die van Moscs kortelick uytgeleydt, en daer

nae van lïeylighe Mannen , bysonder van Basi-

lius en Ambrosius overvloedigher verklaert is.

Uyt die History sullen wy leeren , dat Godt

door de kracht van sijn Woordt en Geest He-

mel en Aerde i.iyt niet heeft gheschapen: dat hy

daer uyt allcrley slach van levendige dieren en

stoffelijke 4) dingen voort gebracht, dooreen

wonderbaerlicko ordre d'ontelbare verschey-

denheydt der dinghen onderscheyden , een

yeder gesla<'ht sijn eyghen naluyr en aerdt

inghegeven . haer amplen verordineert , en

hare plaetsen en wooningen toe-ghe-eygent

heeft : en al hoewel alle dingen der verderf-

felickheydt onderworpen zijn , nochtans heeft

versorgt dat een yeder geslacht 5) en soort

1) wacrt datter. 2) []. S) oogbsnbijnelinke.

4) onlevelicke. B) spccy.
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Eerstelick

,

is sy daer toe

insonderheydt

dieostigh , dat

wy de krachten

en deugden die

d' Almachtighe

Godt in sijne

schepselëklaer-

liclc vertoont-

door een on-

dan ckbare on-

tedachtsacm-

heydt of verge-

tentheydt niet

voor by en gaë.

tol den jonghslen dagh souden behouden en

bewaert worden. En dal hy daerom som-

mighc dingen op verborgene wijse kweekt 1),

en nu en dan een nieuwe kracht ghelijck als

indruypl; sommigen wederom een kracht toe

gebracht heeft om te genereeren en voort te

setlen, op dalse door haren ondergang niet

l'eenemael en vergaan. Alsoo dat hy den He-

mel en d'Acrde met den alder- volkomensten

overvloei, verscheydenheydt en schoonheydt

aller dingen, soo veel mogelick was, met

anders dan een ruym en heerlick paleys ,
't

welck met een alder-uytghelesensten en oock

overvloedighslen huysrael ghestoiïeerl en ver-

vult is, op een wonderbare wijs' heeft op-

gepronckt en volop geciert. En dal hy ten

ketsten den Mensch scheppende , en den sel-

ven met so een helle schoonheyt en met so

veel en so groole gaven heerlick makende,

't alder-voortrelTelickste proef-stuck en bewijs

van sijne wercken op een looneel ten loon

gebracht heeft. Maer dewijl mijn voornemen

niet en is van de schepping der werelt een

verhael Ie doen , soo sal 't genoegh zijn dit

weynighe in 't voorby gaen wederom aenge-

teeckent te hebben. Want het is beter
,
ghe-

liick wy de Lesers nu hebben vermaenl , hier

van een voller verstant en breeder weten-

schap te pulten en l'erlanghen uyt Moses en

meer andere die de Historie der werelt met

ghelrouwigheydt en vlijt ter gliedachlenis

beschreven hebben.

21. Het en is niet noodigh dat wy met

veel woorden beredeneeren 2) en aanwljsen

waer toe en lol wal eynde de overwegingh 3)

van Godes wercken moet slrecken en ghericht

worden : dewijl dit stuck elders ten meer-en-

deel afgedaan 4) is , en soo veel hel 5) tegen-

woordig onderwerp 6) belanght , met weynighe

woorden kan worden verricht. Gewisselick

indien yemant lust hadde na den eysch en

weerdigheyl der sake te verklaren, wat een

onweerdeerlicke wijsheyt, macht, rechlveer-

digheydt en goedlheydl Godls in de schep-

pingh en schickingh der werelt verschijnt en

blinckl, soo en souder geen schoonheydt

noch op-pronckingh van woorden genoegsaem

zijn om de groolheydt van soo een groole

saeck voor te stellen. En daer en is niet aen

te Iwijffelen , of de Heere wil dat wy in dese

Heylighe overleggingh gheduyrigh sullen be-

sigh zijn: op dat wy de uytnemende rijck-

dommen sljner wijsheyt, rechtveerdigheydl

,

goedtheyt en mogentheydt in alle de schep-

selen als in eenen spiegel aenschouwende

,

deselve niet alleen met een vliegend' oogh'

1) koestert. 2) bedisputercii. 3) bcmi

4) afgcveerdight. 5) den. d) handel.

doorloopen 1 ) , en om so te spreken met een

naulicks oplettende opmerksaemheydt 2) :
maer

op die bedencklngh lang blijven staen , de-

selve met ernst en getrouwigheydt in onse

herten overleggen ,
en steeds in onse heuge-

nis 3) herkauwen souden. Maer nademael wy

nu besigh zijn, om kortelick en grondelick

te leercn, soo moeten wy ons onthouden van

alsulcke saken , deweicke lange bewegelicke

redenen en propoosten voreyschen. Op dat

ick het dan kort maeck , de Leser sal gelieven

te verstaen, dalse alsdan door een oprecht

gheloof sullen begrepen hebben , wal het zy

te segghen , dat Godt Schepper is van Hemel

en Aerde , wanneer sy eerst en voor al vol-

gen dien algemeenen regel, te weten, dalse

de deughden Godls, die hy in sijne schep-

selen sichtbaerlick vertoont, met een onsoet'

en ondanckbaer' onbedachtsaemheyt of ver-

getingh niet voor by en gaen: en daer na

die selve also leeren toepassen, dalse inwen-

digh m hare herten daer door bewogen wor-
^^^ ^^^^^^^^

den. Van het eerst' is dit een exempel, als ^^^ deea' eer-

wy overlegghen hoe groeten konsl hel ge- ste kennis,

weesl zy, dese menichle van Sterren die aen

den Hemel zijn, in so een wei-gesteld' orde-

ning te schicken en te voegen, dalter niet

en kan bedacht worden 't welck schoonder

is om aen te sien ; sommighe der selver alsoo

in hare plaets en woonsteed' in te lijven en

vast te maken, dalse niet en konnen verroert

worden : sommigen wederom eene vryeren loop

te geven , doch evenwel alsoo dalse buyten

't gheslelde ruym niet af en dwalen: aller

roerint^h en beweging alsoo te matighen ,
datse

daghen en nachten , maenden
,
jaren en jaer-

gelijden af-meten : en oock dees' ongelijckheyt

der dagen , die wy dagelicks gewaer werden
,

tot sulcken gelempertheydt te brengen dalter

gheen verwerringh en ontstaat. Alsoo oock

als wy sijn macht gade slaen , die hij bewijst

in 't dragen en ophouden van so een groot

stuck wercks, en in 't regeeren van so een

snelle omdraeyingh van dat groot werckstuck

des Hemels, en dierghelijcke. Want deze

weynig' exempelen bewijsen genoegsaem ,
wat

het zy Godes deughden in de scheppingh der

werelt t'erkennen. Andersins indien wy de

ganlsche saeck
,

ghelijck ick seyde ,
met rede-

nen wilden vervolghen ,
daer en soude gheen

maet noch uylkomst zijn. Overmits dalter soo

veel wonderen zijn van Godes macht ,
soo veel

leeckenen van sijne goedlheydt , soo veel proe-

ven van sijne wijsheyt , van alle geslachten 4)

en ghestalten der dingen ,
alsser dingen 't zy

groot of kleyn in de werelt gevonden worden.

1) overb.üpen. 2) verd-.vijneiid' oiisiehl. 3) memory.

l) s^iecycu.
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Tiiii audcrcii,

oock hier toe

('t WL'lck het

gheloove naer-

Jeraensiet) dat

wij hcl^enueu,

dal de scheijse-

len om onseu

"t wille gescha-

pen zij u, opdat

\\y des te meer

souden werden

verweckt om
op Rüdt te ver-

tvouweu, hem
ai-u te roepen,

te prijsen en

liet te hebben.

t'2,. Daer is noch overigli het ander deel

dat het gheloove naerder raeckt en betreft

:

te weten, wanneer wij bemercken, dat Godt

alles verordineert en gheschikt iieeft tot onsen

besten en saligheydt, en te geüjck, in ons

selven en in die groote weldaden, die hij aen

ons besteedt heeft
,
gewaer werden en gevoelen

sijn mogentheydt en ghenade : dat wy dan

daer door ons selven opweckcn om hem te

vertrouwen , aen te roepen , te loven en lief

te hebben. Ende dat de Heer alles schept

om des menschen wil, dat heeft hy selve

vertoont in d'ordcningh die hy in de Schep-

pingh gehouden heeft
,

gelijck ick een wey-

nigh te voren vermaent hebbe. Want 't en
|

is niet sonder reden, dat hy t bouwen der

werelt in ses daghen heeft verdeelt: hoewel

het voor hem niet swaerder en was, in een

oogenblick het gantsche werck te samen en

ten vollen op te maken-, als door sulcken

voortgangli allenghskens tot de volmakingh te

gheraken. Maer hy heeft daer in ons willen

recommandeeren en aenprijsen sijne voorsie-

nigheydt en vaderlicke voorsorge t'onswaerts
,

dat hy voor de scheppingh des menschen

bereydt en veerdigh ghemaeckt heeft al dat

gheen , 't welck hy sagh den mensch profijtig

en heylsaeni te sullen zijn. Hoe grooten on-

danckbacrheydt soud' het nuwesen, te twijf-

felen of desen alder beste Vader sorge voor

ons draeght, dewelcke ,
ghelijck wy sien

,

voor ons besorght is gheweest eer wy ghe-

boren wierden? Wat een Godtloosheydt soud'

het zijn door misvertrouwen te beven en te

vreesen , dal niet t'eenigher tijdt sijne goe-

dertierentheydt in den noodt ons begheve

,

als 1) wy sien dat 2) de hooghst' overvloet

van allerleye goederen bereydt is geweest den

genen die den adem noch niet en konden uyt-

geven ? Daer bcneffens verstaen wy uyt Moses

dat door sijne niildheydt in onse macht 3)

gestelt is alles watter erghens is in de gant-

sche wijde werelt. Het is ghewis , dat hy dit

niet en heeft gedaen om ons , alsof Hy ons

een geschenck dede i), te bespotten. Soo en

sal ons dan te geener tijdt ontbreken 3^01 dat

tot onser saligheyt dienen kan. En op dat ick

eyndlick eenmacl besluyte, soo dikwils als wy
Godt noemen den Schepper des hemels en

der aerden , soo laet met een ons in den sin

komen, dat d'uyldeeling en bediening van alle

die dingen die hy gemaeckt heeft, staet in

sijn macht en souvereine hoogheydt 5) , en

dat wy sijne kinderen zijn , die hy in sijne

ghetrouwigheydt en opsicht aenghcnomen heeft

te voeden en op te queecken ; op dat wy

1) die. 2) (met). .3) libcraelhcydt ouder ons.

4) met cenen ydcleii tytul van geschenck. '>) guwelt.

de somme alles goedts van hem alleen ver-

wachten en met verseeckertheydt hopen, dat

hy nimmermeer en sal dulden 1) dat wy
gebrcck souden hebben van yet dat t'onser

saliglieydt dienstigh is, en onse hoop niet en

vestigen op 2) yet anders: op dat wy in all'

onse begeerten , onse beden en wenschingen

wenden, t'sijnwaerts : En met dancksegging

bekennen en belijden dat al 't ghenol, dat

wy uyt eenigh dingh genieten , niet anders

en is als sijn segen en weldaet : op dat wy

,

door so grooten soetigheyt sijner goetheyt en

weldadigheyt getrocken zijnde , hem van gant-

schen gemoede poogen te beminnen en te

dienen.

Het XV. Capittel.

Hoedanigh de mensch is gheschapen: al waer
van de krachten der Ziele , van 't Beeldt Godts

,

van den Vrijen Wille , en van den oorspronc-

kelijken staet der rechtheydt on.ser natuer 3)
gehandelt wordt.

Nu moeten wy van de Scheppingh des

menschen spreken : niet alleen om dat

die onder alle de wercken Gods is het alder-

edelst' en doorluchtighste proefstuck i) van

sijn rechtveerdigheydt en wijsheydt en goet-

heyt : maer oock om dat Godt
,

gelijck wy
in den aenvangh geseyt hebben , niet en kan

grondelick en klaerlick van ons bekendt wor-

den , 't en zy dat wy oock kennis hebben

van ons selven. En al hoewel dese kennis

tweederley is : namelick dat wy weten hoe-

danighe wy in den eersten aenvangh gescha-

pen zijn , en hoedanigh onse staet en conditie

heeft begonnen te worden nae den val Adams
(want de kennis van onse scheppingh en soud'

ons niet seer vorderlick wesen , indien wy
in desen droevigen val met eenen niet en be-

kenden hoedanig daer zy de verdorventheyt

en mismaecktheyt onser natuyre) soo sullen

wy nochtans voor 't ooghenblick ö) ons laten

verghenoeghen met de beschrijvingh der ghe-

heeler en onverdorvener natuyr. En het is

voorwaer noodigh te 0) weten hoedanigh de

mensch van den beginne geschapen zy ge-

weest , eer wy voortgaen tol dien elendigen

staet daer in hy nu vervallen en ghestelt is.

Want men moet sich daer voor hoeden , dat-

men alleen de quaden van des menschen

natuyr op 't naeuste bewijsende , door sulcx

niet en scliijne deselve quaden te legghen op

Godt den Autheur en Schepper der nature:

want de godtloosheydt meent dats' liaer selven

genoegh beschermen en bcdecken kan onder

Twcedirlcy

kennisse des

menschen voor

en na den val.

Van d'cerstc

wordt in dit

('apittcl ghc-

handelt.

Sommige re-

gelen of waer-

schouwinghcn

die insonder-

hcyJt in desen

handel stacn

aentemerckcn.

1) lijden. 2) aen. 3) d' eerst' ..prtrhli^'heydt der naliirc.

4) betoogh. 5) desen tijdt. 6) ge-.
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lu 't tweede

Boeck, Capit-

teleal.2.en3.

Wat ons dat

lecrJt dat ons

lichaem uyt

slijnkgeraaeckt

CU met leven

begaeft is

Gcnes. 2. 7.

De onslerfTe-

lickheydt der

ziele wordt be-

vestiglit.

Geucs, 2. 7.

deseii deckmanlel , Ie welen , indiense kan

voorwenden dat al 't gebreck 'iwelck sy beeft

,

eeniger maten van Godt is voortgekomen, en

sy en ontsiet sich niet, wanneerse bestraft

wordt , met Godt selve te twisten , en de

schuldt , daer van sy met recht beschuldight

wort, op hem te schuyven. En die met

meerder eerbiedigheydt van Godt willen schij-

nen te spreken , die soecken nochtans geern

hare boosheydt te verschoonen door de na-

tuyr , niet bedenckende dats' also (al hoewel

bedecktelicker) oock Godt beschuldighen , tot

wiens oneer en schande het I) gedyen soude,

somen konde bewijsen dat in de natuyr eenigh

feyl is. Dewijl wy dan sien dat het vleesch

allerley uytvluchten soeckt, daer door het

meent dat de schuit van sijn eygen boosheyt

eenighsins op een ander sal konnen gewesen

en geleydt worden , soo moetmen dit quaet

met vlijt en neerstigheyt tegen gaen. En dien

volgens moet de rampsaligheyt des mensche-

licken geslachls alsoo verhandelt worden , dat

all' uytvlucht af-gesneden en de gerechtigheyt

Godts van alle beschuldigingh bevrijdt worde.

Daer nae sullen wy te sijner plaets bemerc-

ken hoe verre de menschen verscheyden zijn

van die suyverheydt daermed' Adam be-

gaeft was. En voor eerst moetmen weten

,

dat hem een toom en ghebit tot inhoudingh 2)

van sijn hooveerdigheyt in den mont geleydt

zy geweest , daerdoor dat 3) hy van aerd'

en slijck geschapen wiert : want daer en is

niet ongerijmder dan dat 4) deghene die 5)

niet alleen een leemen hutteken bewoonen

,

maer oock selfs ten deele aerd' en assche

zijn , stollen van haere voortreflelickheyt 6).

Doch dewijl Godt sich verweerdight 7) heeft

niet alleen dat aerden vat levendigh te maken
,

maer oock heeft gewilt dat het soude zijn

een wooningh van eenen onsterll'elicken geest

,

so heeft Adam in so groote mildheyt 8) sijns

Scheppers met recht mogen roemen.

2. Nu dat de mensch bestaet uyt ziel en

lichaem , dat moet zijn buylen alle dispuyt en

verschil. Door het woordt Ziel verslae 'ck

een onsterflick , en nochtans een gheschapen

wesen , het weicke oock is het edelste deel

des menschen , en somtijts genaemt wort met

den naem Geest. Want al is"t dat dese namen
Ziel en Geest , wanneerse by malkanderen

ghevoeght worden , in beteeckenis van den

anderen verschillen ; so geldt nochtans de naem

Geest, alsse alleen en op haer selven ghestelt

wordt , even soo veel als de naem Ziel. Als

Vjy exempel , wanneer Salomo sprekende van

1) []. 2) vvcderhoudingli. 8) doe. 4) (van bare voor-

trcirdickheyt stoffen die gene), ti) deweicke. 6) [].

7) gcweerdight. 8) liberaelhej't.

(p. 63.)

1. Hoor het

getuyghnis der

conscientie.

de doot, segt , Dat alsdan de Geest wederkeert Eccles. ia. 7.

tot Godt die den selven ghegeven heeft : En als

Christus sijnen Geest in de handen des Vaders ,
i-^^is 2S. 46.

en Stephanussijnen Geest inde handen van Chri- Actor. 7. 59.

stus beveelt, so en verstaen sy daer door niet an-

ders, dan dat Godt is een gheduyrigh bewaerder

van de Ziel , wanneer die uyt den kerc-
|

ker des lichaems ontbonden is. Maer die

sich laten voorstaen dat de ziel een Geest

ghenoemt wort , om dats' is een blasingh of

kracht die van Godt in de lichamen ghestort

is , en nochtans oock geen eygen wesen en

heeft , die steecken in een groot onverstandt

,

gelijck de saeck selfs en de ganlsche Schrif-

tuyr uyt wijst, 't Is wel waerachligh, dat de

menschen wanneers' al te seer metter herten

aen d' aerde kleven , onverstandigh en bot

worden
,

jae , om datse van den Vader der

lichten vervreemt zijn , door de duysternis

worden verblint, so datse niet en bedencken

datse na de doodt overigh en levendigh blijven

sullen. Maer evenwel en is ondertusschen dat

licht door de duysternisse in haer alsoo niet

verdonckert, of sy worden geraeckt en aen-

gedaen met het gevoel van haer' onsterffe-

lickheyt. Gewisselick de conscienty , deweicke

tusschen goet en quaedt onderscheydende

,

met Godts oordeel over een stemt 1), is een

ontwijlTelick teecken, dat des menschen geest

onsterffelick is. Want hoe soude doch een

enckele 2) bewegingh 3) sonder wesen i) , tot

de vyerschaer en 't ghericht Godts doordringen,

en sich selfs door erkentenisse van sond' en

schuit een schrick aen jagen konnen ? Want
het lichaem en wordt niet gheraeckt en ont-

stelt met vreese van eenighe geestelicke straffe,

maer die valt alleen in de ziel , waer uyt noot-

sakelick volght dats' een wesen heeft. Nu,
de kennisse selfs van Godt bewijst ghenoegh-

saem dat de zielen , die boven de vverelt

opstijgen, onsterffelick zijn, dewijl een

straks 5) verdwijnende kracht tot de fonteyn des

levens niet en soude konnen opklimmen.

Eyntlick gemerckt soo veel voortreil'elicke

gaven , daer mede des menschen ziel gestof-

feert is , luydt uytroepen datter yets Godde- «y yerciert is

licks in hem is in-gegraveert , so zijn die even

so veel getuygenissen van sijn onsterffelick

wesen. Want het ghevoelen , dat d' onrede-

licke dieren hebben , en gaet niet buyten

haer lichaem, of immers 't en streckt sich

niet wyder uyt dan tot die dinghen die naeckt

voor d'ooghen komen Maer de wackerheydt

van des menschen ziel, die den Hemel en

d'aerd' en de geheimnissen 6) der nature door-

siet , en wanneers' alle d'eeuwen en tijden

2. Door de

kennisse Gods.

3. Door de

treffelieke ga-

ven daer mede

1) draegbt. 2) [J. 3) (die). 4) (is).

6) secreten.

5) [].
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door haer verstant en gedachtenis te samen
ghevat heeft, een yeder dingh in sijn orde-

ningh schickt en stelt, en de toekomende
saken uyt de voorledene verstaet en af neemt,
betoont daer mede klaerlick, datter in den
mensch yetwes zy dat van het lichacm ver-

scheyden en onderscheyden is. Wy begrypen
den onsienlickcn Godt en d'Engelen met ons

verstandt . 'twelck geensins en kan gheschieden

door het lichaem. Wj verstaen wat recht,

rechtveerdigh en eerlick is, en dat en kan
het lichaem niet doen. Zoo moet dan de Geest

wouderiickè" ^^ sit-p!aets zijn van dit verstant. Jae de

bcdcuckingheu de slaep selfs
, deweicke den mensch bedwelmt

'^i'ohiedên''"''
^" °°^''^ ^^^ '^ ''^^^^

^°'^'i"^ ^^ borooven, is

een klaer gctuyge der onsterlfelickheit : dewijl

de slaep niet alleen in den mensch brengt

gedachten van dingen , die nooyt en zijn voor-

gevallen , maer oock verstandt en voorseg-

gingen van dingen, die in toekomende tijden

sullen geschieden. lek roer' dit korlelick aen
,

t welck de heydensche schrijvers selfs door
een trefFelicker cieraet van redenen seer hoogh
en heerlick verheffen : maer by de Godtvruch-
tighe Lesers sal dees' eenvoudigh' en enckele

talfiik^bewijs-
''^''"^^"'"êl^ ghenoeg zijn. Nu 'indien de ziel

redeueu uyt de "'^'t ^n ware een wesen , 't welk van 't lichaem
iieyiige Schrif- verscheydcn is , soo en soude de Schriftuyr

imelt'""^'^
"'

"'^'' '^Pren, dat wy in leem-huysen woonen,
lob 4. 19. en door den doot verhuysen uyt den taber-

2' Rt'^i'^is'
"^'^^' '^*'^ vleesches: dat wy 't'sterfïelicke l)

u. ' uyttrecken, om ejndlick ten jongsten dage
2. Cor. 5.10. te behalen 't loon, na dat een yeder sich
vom. „. 6.

jij jpj^ lichame ghedragen heeft. Want
voorwaer dees' en diergelijcke plaatsen , die

ons aller wegen voorkomen , en maken niet

alleen duydelick onderscheydt tusschen de
ziel en 't lichaam , maar dewijls' ook de
naem des menschen de ziele toe-eygenen

,

soo ghevens" oock te kennen , dat sy is des

menschen voornaemsle deel. Nu wanneer
Paulus de Gheloovighe vermaent, dats' haer

2.Curini!i./.i.
ggiyg^ souden reynigen van alle besmetlingh
des vleesches en des geestes , so stelt hy
twee deelen, in deweicke de vuyligheden
der zonde haer woonplaets hebben. Als Pe-
trus Christus oock noemt den Herder en
'Toesiender der zielen , soo soud' hy ver-

keerdelick ghesproken hebben indiender geen
zielen en waren omtrent dewelck' hy dit

ampt bedienen soude. 't En. soud' oock niet

bestaen 't geen hy segt van d'eeuwige salig-

heydt der zielen : en dat hy gebiedt de zielen

te remigen
: en dat de quade begeerlickheden

tegen de ziele strijden : van ghelijcken oock
niet

,
't gheen de Schrijver van den Brief

l.Pdr. 2.26.

1. Petr. 1. 9.

l.l'ctr. 2. 11.

1) 'I verderffelick'.

aen de Hebreen segt , te weten , dat de
Leeraers waken voor onse zielen , datse daer

van reeckenschap zullen geven , wacr 't dat

de zielen geen eygen wesen en hadden. Hier

toe dient oock dat Paulus Godt tot een ge-

tuyge roept over sijn ziel : want .sy en soude
voor Godt niet schuldigh wesen, indiense niet

en konde gheslraft worden, 't Welk ook door
de woorden van Christus klaerder wordt uitge-

drukt, als hy beveeldt datmen dien vreesen

moet, deweicke nae dat hy het lichaem ge-

doodt heeft, oock de ziel kan werpen in

't helsche vyer. Nu , wanneer de Schrijver

aen de Hebreen de vaders van ons vleesch

onderscheyt van Godt, die d'eenige Vader
der geesten is, soo en kond' hy het wesen
der ziele niet klaerder bevestighen. Boven
dien , waert dat de zielen uyt den kerker

der lichamen ontbonden zijnde , niet overig

en levendigh en bleven, soo en soud "et niet

sluyten, wat Christus van Lazarus ziel beluyglit,

dats' in den schoot Abrahams getroost wort:

en dat ter andere zijde de ziel des rijcken

mans tot grouwelicke tormenten is verstoeten.

Dit selvighe bevestight oock Paulus, als hy
leert, dat wy uyt-woonen en afwezig i) zijn

van den Heere , soo langh als wy in het

vleesch inwoonen : en dat wy buyten 't vleesch

zijnde by hem teghenwoordigh zijn. En op
dat ick niet langer en stae op een saeck die

niet seer duyster en is , so sal ick dit alleen

hier by voegen , dat by Lucas onder de

dwalingen der Sadduceen getelt wort dit, te

weten , datse niet en geloofden datter Geesten

en Engelen waren.

3. Van dese_ saeck kan oock een vast

bewijs ghenomen worden daer uit, dat de

mensch gheseydt wort na de gelijckenisse

Godts geschapen te zijn. Want al is't dat de

heerlickheyt Godts haer afschijnsel geeft in

den uytwendigen mensch, soo is dit nochtans

sonder twijfel, dat sijn beelt en ghelijckenis

eyghentlick woont in de ziel. Ick en onl-

kenn' wel niet, dat d'uyterlicke gheslaltenis,

voor soo veel die ons van de d'onredelicke

dieren onderscheydt en af-sondert, ons te

gelijck nader met Godt te samen voegt: ick

en sal oock niet heftigh twisten met de gene
die dit oock onder 't beeldt Godts willen be-

grijpen , te welen , dat de mensch met den

mond' opwaerts gheschapen , en hem bevel

ghegeven is , dat hy den Hemel aansien en

sijn blik 2) tot de sterren opheffen sal, daer

all' andere dieren nederwaerts na der aerden

gebuckt gaen. Wanneer maer dit vast blijft,

dat het beeldt Godts , het
|
welck in dees'

1) absent, 2) aeuachiju.

Hebr. 13. 17.

2. Cor. 1. 3a.

Matth. 10.28.

Lucas 12. 5.

Ucbr. 12. 9.

Lucas IG. 22,

23.

Van 't Beeldt

Godts, ceu seer

stcrck bewijs

vau de oustcr-

felickheydt der

zielen.

Genes 1. 27.

üvid^ Meta-

moriih Lib 1.

Hoedanig dit

beeld zy.
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De suffcrijen

van Osiaiider,

aengaende het

Beeldt Godts,

worden weder-

leydt.

Van Osian-

dera beuselin-

glien, siet het

2 boeck cap.

12. sect. 5.

Of lusschcn

beeldt eu ghe-

lijckenisse een

ouderscheyt zy.

uytwendighe tceckens gliesien wort, gecstelick

is. Want Osiander (dewelcke
,

gelijck sljn

schriften getuygen , in onnutte gliedichtselen

verkeerJelick verstandigh is geweest) streckt

het beeldts Godts uyt sonder onderscheyt

soo wel tot het hchaem als lot de ziel , en

vermenght also den Hemel met d'Aerde. Hy
seght dat de Vader , de Soon en de Hey-
lighe Geest in den mensch haer beelt setten,

om dat Christus , al hadde Adam in syn op-

rechtigheyt volherdt , nochtans mensch soude

geworden zijn. En also is, na sijn gevoelen,

dat lichaem 't welk Christus toegeschikt was

,

geweest een exemplaer en voorbeelt van die

figuyr en ghestalt die doe gheschapen wierdt.

Maer waer sal hy doch vinden dat Christus

is het beeldt des Geestes ? Voorwaer ik be-

kenn' dat de heerlickheyt der geheeler Godt-

heydt haer schijnsel geeft in den Persoon

des Middelaers : maer hoc sal het eeuwige

Woordt genoemt worden een beelt van den

Geest , den vvelcken het na d'ordening voor-

gaet? In somma het onderscheyt dat tus-

schen den Soon en den Heyligen Geest is,

wort wech ghenomen , indien de Geest seght

dat de Soon sijn beeldt is. Daer benevens

wild' ick van hem wel weten, hoe dat Christus

in het vleesch , 't welck hy aengenomen heeft,

den Heylighen Geest afbeeldt , en door wat

teeckenen en afmalingen hy desselfs gelijcke-

nis uytdruckt. En dewijl dese spreuk , Laat

ons den Mensche maken , &c. oock den Per-

soon des Soons gemeen is , soo volgt daer

uyt, dat hy .sijn eygen selfs beeldt is: 't

welck is tegen alle reden. Hier by komt

noch, soo wy Osianders gedichtsel willen

geloof geven , dat de mensch alleen geschapen

is nae 't patroon en voorbeeldt van Christus

menschheyt. En also is Christus, voor so veel

als hy met het vleesch bekleet soude wor-

den, geweest hel voorschrift waernaer Adam
ghefatsonncert is: daer nochtans de Schrif-

luyr in eenen gheheel anderen sin betuyght

,

dat hy gheschapen is na 'ibeeldt Godts.

Meer schijn en verwe heeft de scherpzinnig-

heydl der ghener die het also uytleggen

,

te weten , dat Adam nae het beeldt Godts

geschapen is , om dat hy aan Christus , die daar

IS hel eenige beeldt Godts, gelijck zy ghe-

weest. Maer in dese subtylheydt en is oock

niet sekers. Daer en is oock gheen kleen

verschil aengaende dese woorden : beeldt en

ghelijckenisse , overmidts d'Uytleggers tus-

schen dese twee een onderscheydt maken

,

die nochtans geen onderscheydt en hebben:

behalven alleen dat het woordt ghelijckenis

tot een uytleggingh en verklacnngh van

't ander daer neer ghestelt is. Wy weten

voor eerst dat de Hebreen voor een glie-

bruyck hebben een saeck mei verscheyden

woorden twee-maal te verhalen en uyt te

leggen. Ten anderen en isser gheen Iwijfel-

achtigheydt in de saeck selfs , want 't is

bekent dat de mensch Godts beelt genoemt

wordt, om dal hy Gode gelijck is. Waer
uyt blijkt dal te belacchen zijn die ghene

,

dewelck' over die woorden wat al Ie sublyl

philosopheeren en reden-cavelen , 't zy datse

't Hebreeuwsche woordt Zelem , dat is beelt

stellen in 't wesen der ziele , en 't woort

Demulh , dat is
,
ghelijckenis in de qualiteiten

of hoedanigheden , tzy dats' anders bevveeren.

Want als Godl voorgenomen hadde den

mensch te scheppen na sijn beeldt , so is't

dal hy dat gheen 't welck duysterlick ge-

sproken was , verklarens-wijse verhaelt met

dit woordt , na gelljckenisse. Als of hy
wilde segghen , dal hy den mensch soude

maken, in den welcke als in een beeldt

hy sich selfs voor oogen stellen soude

door en van wegen eenigh' ingegraven tee-

ckenen sijner ghelijckenis. Daerom is 't dat

Moses 't selvighe een weynigh daer na weder

verhalende , de naem beelt Godts twee-mael

noemt sonder van de ghelijckenis te melden,

't Is oock van gheenér weerden 't gheen Osi-

ander leghenwerpt , Ie weten , Dat niet alleen

het eene deel , of de ziel met hare gaven 't

beeldt Godts ghenoeml wort: maer de ge-

heele Adam, die sljn naem ontfangen hadde

van d' aerd' , uyt dewelcke hy genomen en

geschapen was. Ick segghe dal alle verstan-

dighe Lesers sullen hooren dat dit niet met

allen om 't lijf en heeft. Want wanneer de

geheele mensch sterffclick genoemt wort

,

soo en wort nochtans daerom de ziel den

doodt niet onderworpen : en als hy wederom
gheheeten wordt een redelick dier , so en komt

daerom de 'reden of 'l verstant den lichame

niet toe. Al hoewel dan de ziel den mensch

niet en is , so en ist nochtans niet ongepast 1),

dal hy ten aensien van sijn ziel 't beeldt Godts

genoemt wordt : behoudens evenwel dal be-

ginsel en fondament dal ick onlanghs geleydt

hebbe, dat namentlick 't beeldt Godts sich

uytstreckt lot de geheele voortrelTelickheydt

en weerdigheydt daer door des menschen na-

tuyr boven allerley soorten der dieren uyt-

steeckt. Soo wort dan door dit woort beeldt

of gelijckenis beleeckenl de gheiieelheyt of vol-

maecklheydt daer med' Adam verciert en ver-

rljckt was , doe hy een oprecht verstant had 2)

,

syn 3) genegenlheden na de reden geschickl

,

en alle sijne sinnen in een goede onderlinge

Een andere

tegeu-wcrping

van Osiander,

1) waiischic-klicji. 2) [ ]. 3) de.
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I Q den ghe-

)icclcn Adam
ojienbaerdc

sich Godes

beeldt.

In Wilt ga-

ven der ziele

't BccU Godts

bestaat, dat

wordt Teriio-

mcn ayt de

wcderojirech-

tinghe door

Christus.

(p. 65.)

l.Cor. 15.45.

liariaonieglieliouden waren, en liy bovendien I)

in der wacriieydt door sijn' uytghelesene ga-

ven de voorlreiïelickheydt van sijnen werck-

meester uyldruckte. En al hoewel de voor-

naemste stoel des Goddelicken beelts geweest

zj' in 't verslant en 't herte , of in de ziel

met hare krachten : so en isser nochtans geen

deel in den mensch gheweest, 't licliaem selfs

oock daeronder 2) gereeckent , in 't welck

niet eenige voncxkens van Godts beelt en

glinsterden 't Is seker dat oock in yeder deel

der werelt eenighe teeckenen schijnen van

Godes heerlickheydt : waer uyt af-glienomen

kan worden, dewijl het beeldt Godts geslelt

wort in den mensch , dat daer in dan een

stil-swljgende erkentenis is , waer door de

mensch boven all' andere schepselen verhe-

ven en glielijck als van het gemeen afge-

sondert wordt. Men kan 3) niet ontkennen 4)

dat d' Enghelen na Godts gelijckenis ghescha-

pen zijn , dewijl volgens 't seggen van Christus

onse hoogste volmaecktheydt bestaen sal daer

in dat wy hen gelijck sullen worden. Maer
evenwel en recommandeert ons Moses door

desen eer-tytel niet te vergeefs de ghenade

Godts t'onswaert : voorncmentlick dewijl hy

alleen de sienlicke schepselen met den mensch

vergelijckt.

4. Het en schijnt nochtans niet datter

als noch een volkomen beschrijvingh van 't

beeldt Godts voor-gestelt zij , ten zy dan met

meerder klaerheyl blijcke door wal gaven de

mensch boven andere schepselen uytmuntet,

en waer in hy geoordeelt moet worden te zijn

een spiegel van Godes heerlickheydt. En dit

en kan nerghens beter uyt vernomen werden,

als uyt de weder-oprechtingh van de ver-

dorvene natuer des menschen. Daer en is

niet aen te twijfelen , of Adam , doe hy van

sijnen staet afviel , is door die afwijckingh

van Gode vervreemt geworden. Al ist der-

halven dat wy toestaen dat het beeldt Godts

niet t'eenemael en zy vernietight en uyt-

gewischt , soo ist nochtans also verdorven

gheworden , dat datgeen 't welck daer van

noch overigh is , niet anders en is dan een
|

grouwelicke mismaecktheyt. En daerom be-

zitten 5) wy t beginsel der saligheyt die wy
wederom herkryghen sullen 6), nu reeds 7)
in de herstellingh en weder-oprechtingh die wy
genieten door Christus , dewelck' oock om die

oorsaeck ghenoemt wordt den tweeden Adam
,

om dat hy ons in de waerachtigh' en voll'

rechtheydt onser natuer 8) hersteldt heeft

Want al ist dat Paulus , ons een overvloediger

1) recht' ordeningh ghetemperl hadde, mitsgaders oock.

2) daerin. S) mach. 4) versaken. 5) hebben. 6) ons
wederom te vurkrijghcn staet. 7) [ ]. 8) oprcchtigheydt.

mate der genaden door de weder-gebuurt acn-

prijst , wanneer hy den levendigh-makenden

geest die den geloovigen van Christus ghe-

schoncken wordt , stelt tegen de levendighe

ziel in dewelck' Adam glieschapen was: so

en neemt hy nochtans daermcde 1) niet wech
de andere hooftsaek 2), te weten, dat wy
daerom worden weder-gheboren , op dal Chris-

tus het beeldt Godts in ons hermakcn soude.

Daerom leert hy in een ander plaets , dat de P«loss. s. lo.

nieuwe mensch vernieuwt wort na 't beeldt

des genen die hem geschapen heeft. Waer
mede dit over een komt: Doet aen den nieu- T^v^^»- 4- 24.

wen mensch die nae Godt gheschapen is. Nu ^^"^ ""''"'

moeten wy er op letten 3) wat het zy dat richtirge"'" be-

Paulus voornementlick verslaet 4) onder dese grepen wordt,

vernieuwingh. In d'eerste plaelse stelt hy de

kennisse , en in d'andere d'oprechle gerech-

tigheydt en heyligheyt. Waer uyt wy konnen
begrijpen dat het beeldt Godts in den beginne

in't licht des verstants , in de rechtschapen-

heydt des herten
, en in de ghesontheydt aller

deelen te sien is gheweest. AVanl al ist dat

ick bekenn' dat het on-eyghenlicke wijsen van

spreken zijn , waer mede men door een deel

't geheele verstaet, soo blijft nochtans desen

gront vast , dat datgeen 't welck in de ver-

nieuwingh van 't beeldt Godts 't voornaemst'

is, oock in de scheppingh 't opperste ghe-

weest zy. Hier toe dient oock 't gheen hy
elders leert, Dat wy met ongedecklen aen-

^^''^- ^-^^

sichte Christus heerlickheydt aenschouwende

,

tot dat selve beeldt verandert worden. Nu
sien wy hoe dat Christus het alder-volmaeklsle

beek Godes is , na 't welck wy ghefalsonneert

zijnde alsoo worden vernieuwt, dat wy door

ware Godlvruchtigheyt
, gherechtighevt , hey-

ligheydt en kennisse dragen 't beeldt Godts.

Dit aldus gestell zijnde , soo verdwijnt seer

lichtehck van selfs die inbeeldingh van Osiander,

aengaende de figuyr en gestalte des lichaems.

Doch dat alleen de man by Paulus het beeldt l.Cor. ii. 7.

en de heerlickheyt Godts genoemt , en 't wijf

van dien eeren-lrap uytghesloten wort, dat

wordt alleen verstaen van de politieck' orde-

ningh
,

gelijck blijckt uyt het vervolgh. Ick

durf beweren o), dat als nu ghenoegsaem

bewesen is , dat onder 'l beelt Godts , daer

wy van spreken , begrepen wort alles dat tot

het Geeslelick' en eeuwighe leven behoort.

Dit selve beveslight oock Joannes met andere luan. i. 4.

woorden, betuyghcnde dat hel leven het welck

van den beginne was, in het eeuwige Woordt
Godes geweest zy 't licht der menschen.

Want dewijl hy voorneemt te prijsen de son-

derlinghe genade Godts daer door de mensch

1) []. 2) het ander hooft-stuck. .'!) bcmereken.

4) begrijpt. 5) Ick laet my voorstaen.
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Wat het

Beeldt Godts

ia den meusch

gheweest zy

voor den val

:

waer in het nu
ghesien wordt,

wanneer en

waer het vol-

uiaeckt sal ver-

schijnen.

In't tiende

Bocck vau de

Urie-Eenig-

heydt : en in 't

elfde Boeck

vau de Stadt

Godts.

Eer hy van

de krachten der

siel handelt, so

weder-leght hy

de suffery der

ilanicheen en

van Servetus
,

acngaende der

zielen oor-

sprong.

Genes. 2. 7,

andere dieren verr' overtreft; so ist dat hy,

om den mensch af te sonderen van den ge-

meenen hoop der schepselen , dewijl hy niet

een gewoon en eenvoudig 1) leven verkre-

glien heeft , maer een leven dat met het licht

der kennisse en des verstants t'samen ghe-

voeght is, met eenen vertoont hoe dat hy
nae 't beeldt Godts is geschapen. Dewijl dan

het beeldt Godts is die volmaeckte voortref-

felickheydt der menschelicker natuyr, die in

Adam voor den val ghebloncken 2) heeft , en

daer na alsoo is verdorven en by na uvt-

gewi.scht, datter uyt dien va! niet en is over-

gebleven dan 't geen verwert, kreupel en met
vuyligheyt verontreynigt is , soo wort die heer-

lickheyt nu ten deele gesien in d' uytverko-

rene , ten aensien en voor soo veel alsse nae

den gheest herboren zijn ; en sal haren vollen

glans en luyster ontfanghen in den Hemel.

En op dat wy mogen weten uyt wat deelen

die bestaet, soo sal het noodigh zijn dat wy
handelen van de krachten der ziele. Want
gantsch onseker en onvast zijn de overweging

en voorstelling 3) van Auguslinus , te weten
,

dat de ziel een spiegel is van de Drie-Eenig-

heydt, om dat het verstandl , de wil, en de

memory haer sil-plaets hebben in de ziel.

Oock en is niet waerschijnlick de meeningh

van die gene , dewelcke de gelijckenisse des

nienschen met Godt stellen in de Heerschappy

die hem ghegeven is , even als of hy alleen

daer in Godt gelijck waer', om dat hy ghe-

maeckt is tot een Heer en besitter aller din-

ghen , overmits- integendeel 4) 't beeldt Godts

niet buyten, maer in 5) den mensch moet
gesocht worden , ja 't binnenste goedt is van

sijn ziel.

5. Maer eer ick verder voort gae, soo

is noodigh dat ick de sufl'ery der Manicheen,

die Servetus wederom te desen tydt gesocht

heeft in te voeren , teghen gae. Om datter

gheschreven staet dat Godt in 't aengesicht

des menschen eenen adem 6) des levens heeft

in-gheblasen , soo hebbense ghemeent dat de

ziel een afsetsel of spranck is van het wesen
Godts : even als of eenigh ghedeelt van d'on-

begrijpelick' en onmetelicke Godlheydt in den

mensch gevloeyt en over-gebracht 7) waer.

Maer wat grove en vuyle ongherymtheden

dese duyvelsche dwalingh met sich sleept

,

dat is licht met weynigh woorden te bewijsen.

Want indien de ziel des menseben zy een

afsetsel en spranck van 't wesen Godts, soo

sal daer uyt volghen, dat de natuyr Godts

niet alleen veranderingh en bewegingh, maer

1) gemeen en slecht. 2) gheluchtet. 3) die spceulaty en

bcdenckingh. 1) daer noch-tans. 5) by. 6) bias. 7) over-

gestelt.

oock onverstant
,

quade begeerlickheden

,

swackheyt en allerlei geslacht der gebreken

onderworpen is. Daer en is niet ongestadiger

dan de mensch , want sijn ziel wordt door

tegen-strijdige bewegingen ontrust en gints

en herwaerts getrocken : hy feylt en dwaelt

nu en dan door onwetenheydt : hy leydt

t'onder en beswijckt, overwonnen zijnde door

allerley oock de minst' aenvechtinghen : en

wy weten dat sijn ziel selfs is een stinck-

goot en gasthuys van allerley vuyiigheden.

Welcke stucken alle Godes natuyr moeten

toegeschreven worden , ist dat wy ghelooven

dat de ziel is uyt het wesen Godts , of een

verborgen' invloeyingh der Godtheyt. Wie
en soude voor dit monstreus en seltsaem

gevoelen niet verschricken ? Paulus segt wel

uyt Aratus met waerheyt dat wy Gods ge-

slachte zijn : doch niet nae de substanty of

't wesen , maer nae de qualiteyt of hoedanig-

heydt , dat is ten aensien van die Goddelicke

gaven daer med' hy ons verrljckt en verciert

heeft. Maer 't wesen des Scheppers te ver-

scheuren
,

jap dat yeder mensch daer van

een ghedeelt hebbe , dat is een al te groeten

uytsinnigheidt. Soo moetmen dan voor seker

en onghetwijiïelt houden dat de zielen , al

hoewel sy 't beelt Godts in haef hebben

,

alsoo wel als d'Engelen geschapen zijn. En
de schepping en is geen afsetting of over-

storting , maer een begin des wesens uyt

niet. En al ist dat de gheest 1) van Godt

komt , en uyt het vleesch verhuysende tot

hem weder keert , soo en machmen nochtans

niet terstont seggen , dat die van sijn wesen

is af ghepïackt. En in desen deele heeft oock

üsiander , terwijl hij met sijn goochelrijen

pronckt , sich selven in een ongoddelicke

dwalingh in-gewickelt , beweerende dat het

beeldt Godts in den mensch niet en zij son-

der
)
eene gherechtigheid die substantieel

was 2) ,
gelijck als of Godt door d'onwaer-

deerbare 3) kracht sijns Gheestes ons hem-

selven niet en konde ghelljck maken , 't en

zy dat Christus sich met sijn wesen in ons

uytstorte. Met wat voor verw' en glimp

sommighe dese goochelrijen soecken te blanc-

ketten, sy en sullen d'oogen van de ver-

standige Lesers also nimmermeer doen sche-

meren , datse niet en souden sien dat dit

rieckt en smaeckt nae de kettery en dwa-

lingh der Manicheen. En als Paulus handelt

van de wedcr-oprechtinghe des beeldts, so

kanmen lichtelick uyt sijn woorden begrijpen

dat de mensch Gode gelijck is gheweest

,

niet door invloeying sijns wesens , maer door

Actor. 17.28.

Ecclcs. 12. 7

Eu de raser-

nije van Osian-

der , die het

Beeldt Godts

in den mensch

nietenbekeudt

sonder wesent-

licke gerech-

tigheydt.

(p. OG.)

1) Gheest. 2) wesentlicke gercchtighoyt.

.3) onweerdeerlicke.
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de genade en kracht sijns Geesles. Want hy
segt dal \vy de heerlickheyt van Christus aen-

schoLiwende tqt dat selve beeldt verandert

worden als van des Hoeren Gheest: die

voorwaer in ons alsoo werckt, dat hy noch-

tans niet en maeckt dat w\' eenwesich niet

Godt worden.
Toe-tiea.üde g Hg^ g^^^jg dwaesheydt zijn een be-

tot de vcrkla-
i " •

i i •
i ' i i

liiigK van de sclirijvingli vcin 00 ziol l ontloonon van de
kiachteu der Philosophen , ondor dewelcke by nae niemant

töout hv°eei-st
^" '^ gewoost

,
Plato alleen uyt-genonien, die

datdeLeeieby- grondolick boweort dat de ziel oen onsterflick
iiae van alle de wcscn is. Daor ziin oock wel andere Philo-
l'hilosohhcu

I 1 o 1-1
versiheydeu , sophon navolgors vBH bocratos die daer van
oiiieker eu yetwes melden : maer alsoo dat niemandt
nysier zy.

sulcks duydelick en opentück leert, waer
van hy selfs niet on was overtuyght. Doch
't gevoelen van Plato is daerom beter, om
dat hy "t beeldt Godts aenmerekt in do ziel.

Andere wederom binden de krachten en

werckinghon van de ziel alsoo aen het tegen-

woordige leven, datse deselve buylen 't

lichaem niet met allen overigh en laten. Voer-

ders wy hebben voor henen uit de Schriftuyre

geleert dats' een onlichaemlick wesen is

:

nu doen wy daer by , al hoewels' eygentlick

in ghoon plaets en is besloten , datse noch-
tans in het lichaem ghestoldt zijnde aldaer

woont als in een huis : niet alleen om alle

do doelen des lichaems 't leven te gheven,
en allo de leden bequaem' en profijtelick'

Instrumenten tot hare werckingen te maken,
maer oock om te hebben d'opperhoofdighoyt

in de regeering van des menschen leven , en

niet alleen ten aensien van dampten des

tijdtlicken levens , maer oock om hem tot den

De heciiick- Godsdionst op to wocken. Al hoewol dit

l'."!',!?''^,^''''
laetst' in dese verdorven natuer niet klaer-

lick on wordt gesien , soo blijven nochtans

daer van eenigh' overblijfselen midden onder
de feylen en ghobrekon inghedruckt. Want
waer uyt komt het dat de menschen so

grooten sorge dragen voor haor naem en
eer, anders als uyt de schaemt? En waer
uyt komt de schaemt anders als uit respect

tot eerbaerheydt en deught ? Doweick'
haer begin en oorsprongh bekomen heeft

daer uyt , datse verstaan geboren te zijn

om gherechtigheyt te oetfenen: waer in het

zaet der Religy besloten is. En gelijck de
de mensch buyten alle twijfel geschapen is

geweest om het Hemelsche leven te betrachten,

alsoo ist van gelijcken seker , dat de kennis

des selvigen levens in .sijn ziel is in-gograveert

geweest. En voorwaer de mensch soude van
't voornaemste 1

)
ghebruyck en ghenot sijns

wordt bcsclire-

I) |)rinci|)ael9t(^

verstandts berooft zijn , indien hy gheen ken-

nis en hadde van sijn eyghen ghelucksalig-

heyt, welckers volmaecktheyt in de gho-
meenschap met Godt gelegen is. Daerom is dit

het voornaemste Ij worck van de ziel datse daer
nae streve. Hoe meer yemant diensvolgens 2)
arbeyt om tot Godt te naderen , soo veel te

meer redelickheyts en verstandts betoont hy te

hebben in hem-selven. Al hoewel die gene, die Daer is in

voorgeven dat de mensch meer als een ziel
^"^"' """'*'"''

i,.,r. , .
I I' I I

maer cene ziel.
lioett

, te weten , een giiovoelicke en een rede-
licke ziel

,
yet waerschijnlicks schijnen voort

to brenghen
, dewijl nochtans in haer seggen

geen vastigheyt en is , soo nioetense verwor-
pen en afghewesen worden van ons, immers
soo wy gheen lust en hebben om in niet

weerdige on onnutte dingen ons solven te

pijnigen. Sy seggen datter eenen grooten
strijdt is tusschen d'Inslrumentele bewegingen
en het redelicke deel der ziele. Even als of

de reden selfs oock niet oneens en ware met
haer solven , en hare beraedtslaginghen en

voornemens met malkanderen niet en streden

als twee vyandighe heyriegers. Maer dewijl

dese beroert' en onrust voort komt uyt de
verdorventheyt der nature, soo wort daer uyt
vorkeerdelick besloten, datter twee zielen zijn

,

om dat hare krachten met sulck eene gelijck-

matigheyt niet over een en stemmen 3) alsl

wel behoorde. Voorts laot ick het aen 4)

den Philosophen over , datse van de krachten

en werckingen der ziele scherpsinnighlicker

disputeeren en handelen, 't Sal ons ghenoegh
zijn dat wy daer van hebben een oenvoudighe
beschrijvingh die dienstigh is om de Godtsa-

ligheydt op te bouwen. Ick bekonn' dal die Een kort eer-

dingen die sy dien aongaende loeren waer- '"'«i van het

achtigh
,
en niet alleen vermaockelick , maer ^pt-'r'"".

''"'

, " ^. ,. 1 ..
, > ^. Philosophen,

oock prolijlelick zijn geweten te worden 5) , aengaende de

en daer toe oock behendigh zijn ghevondon ^^''^'t''" «i"

en t'samen ghestolt, on ick en wil van de
stud}'' en oeffeningh dor solver de weet en

leer-gierige niet afhouden. Ick stae dan voor

eerst toe datter Vijf sinnen zijn
, die nochtans

van Plato liever ghonoemt worden Inslrunien- '» 'i'he.aetetns.

ton, door doweick' in het gemeen ghevoelen

en begrijp, als in oen seker vat , inghedruypl

worden alle die dinghen die don mensch
daghelicks voorkomen : en dat daer op volght

de phantasio ef bedenckingh , deweick' oor-

deelt 't geen van 't ghemeen ghevoelen is

begrepen : en daer nae noch de reden by de-

weick' het algemeen on opperst' oordeel slaet.

En oyntlick 't verstandt, 't welck inspannend en

rustigh opmerkende waerneemt 6) 't gheen de

1) principaelste. 2) (en seerder). 3) dragen.

4) gheef ick. 5) [
'i. (!) met een «espan

ghesicht bemerkt.
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reden door gespreek 1).en overleggingh pleegt

Arist.iib. 1. van alle zijden te besien 2). Item, dalopdese
Ethic. capuit

(j,.jg krachten door dewelcke wy alle dinghen

e,ij,. 2. komen te kennen, te weten, t verstandt , de

reden en phantasy , oock slaen en passen dne

machten waer door wy de bekende dinghen

begeeren , te weten , de wille , wiens roeping

is om 3) te begeeren 't gheen van 't verstandt

en de reden wort voorgedragen: de macht

o lil te toornen , die zich werpt op 't gheen 4)

de reden en" phantasy aenbiedt : de hegliee-

rende kracht , dewelck' aentast 't gheen van

de phantasy en het ghemeen ghevoelen voor-

Wat uien van geworpen wort. Ofschoon dit alles waerach-
(iitgevoeieder j-

j^ ^f jn^^grg jg^ waerlievt geliick mochte
l'nilüsophen .9

i
•

i i i i

iiioc-t houden. Zijn , om dat icK nochtans vreese dat het van

wegen sijn duysterheydt ons meer sa! konnen

verwerren dan helpen , soo acht ick het beter

datmen't late varen. Indien yemant de krachten

van de ziel op een andere wijse wil afdeelen

,

te weten , aldus , dat d'eene genaemt worde

de begeerende kracht , dewelck' al ist datse

sonder reden is, nochtans de reden gehoorsaemt

wanneerse van elders bestiert wordt : en d'an-

dere worde ghenoemt de kracht om te verstaen,

die door haer selfs met reden begaeft is : ick en

sal my daer teghen niet seer kanten. Ick en

soude dit oock niet willen wederlegghen

,

datter drie beginsels zijn , daer uyt al het

doen des menschen voort komt , te weten

,

het gevoel , 't verstandt , en de begeerlickbeyt.

Maer laet ons liever sulck een afdeeling nemen

(p. C7.) die van veder een verstaen en ghewisse
|
lick

van de Philosophen niet en kan gehaelt en

verkregen worden. Want als dese 5) op het

alder-eenvoudighste spreken willen , soo dee-

len sy de ziel in d'appetijt of lust, en in't

Tiiemist. lib verstant. Maer dese twee verdeden sy weder-

L^lg""'""^ om twee-sins. Want sy segghen dat het ver-

Van't twee- standt somtijdts is eontenqjlatijf d. i. 6) be-

deiieyvcistaut. denckende , 't welck sich voor die tijdt met

de bloote kennis verghenoeght , en geen aen-

drifl 7) en heeft om yet te wercken: dit

De Fiu. lib. 5. wort volgcns de meeningh van Cicero beteec-

kent door het woordt ingenium , dat is , ver-

nuft. Somtijdts wederom actie_f , d. i. hande-

lend 8), 't welck den wille tot het aengrljpen

van goet en quaedt verscheydentlick opweckt

en beweeght : waer onder begrepen is de

wetenschap om wel en rechtveerdelick te

leven. Nu den appetijt of lust verdeelen sy

in wiir, en begeerlickheydl : wanneer de lust

na de reden luystert, soo noemen sy dien den

wille : maer als de lust het jock en ghebiedt

1) discours. 2) gints en we' er te kavelen.

3) wiens anipt zy. 4) veryrammelicke machl ilcwelrk'

aeugrijpt 't gheen. 5) die. 6) en. 7) bowegingh.

8) daet-werckelirk.

der reden af-werpende, tot onmatigheyl uyl-

berst, dan noemen sy dien begeerlickheyt uf

ontroeringh. Aldus verdichten en stellen sy

altijdt in den mensch alsulcken reden of rede-

lickheydt waer door hy sich selfs recht en

wel gouverneeren en bestieren kan.

7. Van dese wijse van leeren worden wy
gedwongen een weynig ter zijden af te wije-

ken : want de Philosophen , dewijlse geen

kennis en hadden van de verdorventheyl der

natuyre, die uyt de straffe der afwijcklngh

voort ghekomen is , vermenghen onder mal-

kanderen verkeerdelick de twee seer wijdt-

verschillende staten der menschen. Laet ons

voor vast houden datter twee deelen zijn van

des menschen ziel , dewelcke tol den teghen-

woordigen handel dienstigh zijn , te weten

,

't verstant en de wille. De taak 1) des ver-

stants, is, om 2) onderscheyt te maken tus-

schen de saken die den mensch voorkomen
,

nae dat het aen het 3) verstand toeschynt 4)

dat yeder saeck prijsenswaerdigh of te laken

zij 5): en de taak 6) van de wille, om 7)

te verkiesen en te volghen , 't gheen van het

verstant voor goedt ghekeurt : daer-en-tegen

om 8) te verachten en te vlieden 't geen als

quaedt veroordeelt wordt. Alhier en moeten

ons niet verhinderen ol" ophouden de kleync

spits- vindigheden van Aristoteles, als hy be-

weert , dat het verstandt door sich selfs gheen

bewegingh en heeft , maer dat de verkiesingh

den mensch roert en beweeght , dewelck hy

oock noemt het begeerlicke verstandt. Op dat

wy niet in onnoodigh' en overtollige questien

en worden verwerret , soo laet het ons ghe-

iioegh zijn dat het verstant is gelijck als de

leydtsman en bestierder der ziele : en dat de

will' altijt na des verstants sin en welbehagen

omsiet, en in hare begeerten en lusten altijt

vereyscht en verwacht des verstandts vonnis

en oordeel. Daerom heeft de voorseyd' Aris-

toteles met waerheyt geleert dat iets te 9)

vlieden of 1 0) na-te-jaghen 1
1

) in den lust of

wille even hetzelfde is als iets te 12) verse-

keren of te loochenen 1 3) in het verstandt.

Voorts in een andere plaets sal ghesien wor-

den hoe vast en seker daer zy 't gouverne-

ment des verstants om den wille te bestieren.

Hier seggen wy niet meer dan datter in de

ziel geen kracht of werckingh en kan gevon-

den werden , dewelcke niet bequaemelick tot

een van dese twee leden en deelen soude

konnen worden getrocken. En op dese wijse

begrijpen wy 't gevoel onder het verstandt

,

Een verdee-

lingh van de

krachten der

ziele, in't ver-

staat en in den

wiUe, die met

de Christelicke

Leere beter

overeenkomt.
Slet het

2. Boeck. cap.

2. sect. 2. en

12

Aldus Plato

in Phfcdro.

Lib. Ethic. 6.

cap. 2.

In't tweede

Boeck, Cap. 2.

van de twaelf-

de Sectie tot de

ses-en-twintig-

ste.

J) Het ampt. 3) zy. 3) den. 4) guc.ltduuHa.

5) ghepresen of mispresen moei worden. (!) de auipt

7) [] 8) []. 9) []. 10) fu. 11) (even s„l,-k^ is).

12) [ ]. 13) en verhaken.
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l)f tiink en

(Ie krarlit dfs

Vfi'staiults en

(Ier wille inden

nionsch voor

den val.

Des sell's

vvve wille.

Deae vrye

wille heeft de

eerste menscli

door sijnen val

verloren, het

welck den Phi-

losophen onbc-

kent is ghe-

weest.

welck verstandt suiniiilglie Pliilosoplien van

't gevoel aldus onderscheyden, te welen , dat

het ghevoel helt en hanglit na het singhe-

not 1), en dat in stede van dien l verstandt

volght het gheen goedt en eerlick is. En dat

dit de oorsaeck is waerom de neiging 2) en

trek van 't ghevoel overghaet in 3) begeer-

lickheydt en lust : en dat de gesintheydt des

verslandts in wille wordt verandert. Weder-

om voor 't woordt neiging 4), 't welck sy

liever hebben ,
ghebruyck ick het woordt wille

dat meer ghemeen en gebruyckelicker is.

8. Soo heeft dan Godt des menschen ziel

begaeft met verstandt door hetwelck sy goedt

van quaedt , en recht van onrecht onderschey-

den , en wat men najagen of vlieden moet

,

door 't licht van de reden sien en bemercken

soude konnen. Daerom hebben de Philosophen

dit bestierende deel der ziele ghenoemt He-

gemonikon , dat is , bequaam om te regeeren.

Daer toe heeft hy oock ghegheven de wille,

den welcken het 3) toekomt om keuze te

doen 6). Met dese treiïelicke gaven is de

mensch in sijnen eersten staet verrijckt ge-

weest, hebbende reden , verstaat, voorsichtig-

heyt en oordeel, die genoeghsaem waren niet

alleen om dit aerdtsche leven te regeeren,

maer oock om hem te doen op-klirnmen tot

Godt en tot d'eeuwige gelucksaligheydt. VVaer

by noch quam de kiesvrijheid 7) om de be-

gheerten en lusten te bestieren en alle d'in-

strumentele beweginghen te matighen : en

alsoo den wille met het stuyr en beleydt van

de 8) reden t'eenemael te doen over een

komen. In dese gheheelheydt en volmaeckt-

heydt hadde de mensch oock vryheydt des

willes , waer door hy , soo hy begeerde het

eeuwige leven verkrijgen konde. 'Want alhier

wordt de questy van de verborghene pre-

destinaiy ofte voor-ordeningh Godts ontijdelick

in-ghevoert : dewijl hier niet en w^ordt ghe-

seydt wat datter heeft konnen gheschieden

of niet geschieden; maer hoedanigh de natuyr

des menschen gheweest zy. Soo konde dan

Adam staende blijven indien hij wilde, over-

mits hy niet door sijn eyghen wille ghevallen

is : maer o.m dat sijn wille ten beyde zijden

geboghen konde worden , en hem oock niet

en was ghegheven standtvastigheidt om te

volherden , daerom is hij soo lichtelick daer

heen gevallen. Nochtans hadd' hy een vrye

verkiesingh van goedt en kwaedt : en dat

niet alleen , maer oock een hooghste gaef-

heydt 9) in sijn verstandt en will' , en alle

d'instrumenlele deelen behoorlick gevoeght

1) de wcllDstighcyt. 2) appetijt. 3) wordt. 4) appetijt.

5) []. 6) te verkiesen. 7) verkiesinijli. 8) den.

9) opreeliligheyt.

en geschickt tol gehoorsaemheydt , lol dal hy

hem-sclven weg I) werpende, sijne gaven

verdorven 2) heeft. Hier van is't dat de

Philosophen in soo een groote blindtheydl en

duystcrnisse zijn , om datse in de ruynen en

steenhoopen een schoon ghebouw , en in de

reten en scheuren bequame 'tsamen-voeghsels

sochten. Sy hielden desen grondt vast, te

welen , dat de mensch niet en konde zijn

een redelick wesen 3) , indien hy niet en

hadd' een vrye verkiesingh van goedt en

quaedt. Hun quam oock in den sin , dat het

onderscheydt tusschen de deughden en on-

deughden wech genomen wierdt, so de mensch

sijn leven niet en schickte door sijn eygen

raedt. Dit soude tot hier en toe al wel ghe-

seydt zijn , indien der in den mensch geen

veranderingh en waer voor gevallen , maer

dewijl sy daer van geen kennis en hadden .

soo en is't niet wonder datse den Hemel

met d'Aerde vermengen. En belanghende die

gene 4) , dewelcke belijdenis doen datse dis-

cipelen van Christus zijn , en nochtans in den

mensch , die verloren , en in 't geestelicke

verderf versoncken is, noch een vrye will'

soecken , en tusschen de besluyten der Phi-

losophen en de Hemelsche Leere een verghe-

lijck treffen 5) , die zijn soo t'eenemael on-

verstandig en dwaes datse noch Hemel noch

Aerd' en raken. Maer dit sal te sijner piaets

beter verhandelt worden. Nu moeten
|
wy

alleen dit onthouden, dat de mensch in sijn

eerste schepping veel anders was dan alle

sijne nakomelingen , dewelcke van eenen ver-

dorven en onreynen vader afkomsligh zijnde,

d'erffelieke smet en sonde van hem hebben

ghetrocken. Want elck deel der ziele was

rechtschapen gemaeckt, 't verstandt hadde

sijn gesonlheydt en gaefheydl, en de wille

was vry om 't goede te verkiesen. Indien

yemandt voorwerpt, dat de will' gelijck als

op eenen slibberigen gront geslelt was , ver-

midts hare swacke kracht: Ick antwoorde,

dat die maet en trap ghenoeghsaem was om

de verontschuldingh wech te nemen. Want

het en was oock niet behoorlich dat de Heer'

aen dese Wet soude verbonden worden , dat

hy den mensch soodanigh scheppen soude

.

dat hy t'eenenmael niet en soude konnen of

willen sondigen. Sulk een nature soude wel

heerlicker geweest zijn , maer soo angst-

vallig 6) en naeuw met Godt te twisten, even

als of hy gehouden ware geweest die den

mensch te verleenen en toe te brengen, dat

is meer dan onrecht : dewijl het aan sijn

goedtduncken stondt soo veel en weynig te

Der Pelagi-

anen en Papis-

ten sulTerv.

lu't tweede

Boeck, Cap. 2.

(p. 68.)

Een teghcn-

werpingli van

den val des

niensclieu we-

derlevdt.

Anglist. lib.

11. snper

Genes. capitt.

7. 8. 9.

1) verloren. 3^ goederen bedorven, -'f) dier, 4^ dii

5) parten e., deelen. 0) prccijs.
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geven als hy wilde. De oorsaeck , waerom

Godt den mensch door de gave der volher-

dingh niet staend' en hieldt is in sijnen raedt

verborghen : en wat ons belanght , wy moeten

De conept. gevoelen en wijs zijn tot matigheydt. De

Lr'cafn "lensch hadde wel onttanghen de gave dat hy
'"''

' konde volherden , indien hy hadde gewilt,

maer niet den' wil om het te kunnen 1):

want hadd' hy de wille gehad , so soude

daer op oock de volherding gevolght hebben.

En nochtans en is hy niet te verontschul-

digen
,
ghemerckt hy soo veel onlfangen heeft

dat hy sich van selfs 't verderf op den hals

gheha'elt heeft: en Godt en was aen gheen

wet 2) onderworpen, die hem belette (den

mensche) 3) eenen onseeckeren 4) of oock

eenen wankelbaren wille te gheven 5), op

dat hy uyt sijn val oorsaeck 6) en slof tot

sijn heerlickheyt trecken soude.

Het XVI. Capitfel

Dat Godt door sijn kracht de werelt die hy

gheschapen heeft onderhoudt en beschermt,

en yeder deel der selver door sijne voorsienig-

heyt regeert.

De godtluose

door het gevoe-

len (les vlee-

selies bewogen

zijnde, beken-

nen dat Godt

is de Schepper

der werelt.

Hebr. 11. .S.

-Maer de

Güdtsalige be-

kennen niet al-

leen door 't ge-

loove dat Godt

is de Schepper,

maer oock dat

hy is een wijs,

machtigh en

seer goet re-

geerder en ghe-

duyrigh onder-

houder van ye-

der gheschapen

dingh.

Voorders Godt te maken tot soo eenen

ongheduyrighen en tijdtlicken Schepper

die alleenlick voor eens sijn werck volbracht

en daermed' opgehouden soude hebben , dat

waer' al te koudl en mager van hem te

gevoelen. En hier in behooren wy voorne-

mentlick te verschillen van d'onheylige men-

schen , dat ons de tegenwoordigheyt van Godes

kracht niet min en verschijn' in het voort-

durend bestaen Tf) der werelt, als in haren eer-

sten oorsprong. Want al ist dat oock de

herten der godtloosen door het aanschouwen

van Hemel en Aerde gedwongen worden

sich tot den Schepper te verheffen , soo heeft

nochtans het geloove sijn bysonder' en eygen

wijse , waer door het Gode den vollen lof

der Scheppingh toeschrijft. Hier toe dient dat

segghen des Apostels , 't welck wy voor henen

hebben by-gebracht , te weten , dat wy niet

dan door het gheloof verstaen dat de wereldt

door Godts Woort geschapen is : want indien

wy niet op en klimmen tot sijne voorsienig-

heydt, soo en verstaen wy noch niet ten

rechten wat het sy dat Godt de Schepper

is , al ist dat wy 't schijnen met het verstant

te begrijpen en met de tonge te bekennen.

Wanneer 't verstant des vleesches Godes kracht,

1) het willen, op dat hy soude konneu. 2) alsuleken wet

niet. 3) dat hy hem niet en soude hebbei\ mogen gheven.

4) middel-matigen. .5) []. fi) matery.

7) inden gednyrigen stant.

die 1) in de Scheppingh uitblinckt %) sich

selfs eenmael heeft voor-ghestelt, soo blijft

het daer stil staen , en als het so ver moghe-

lick 3) gaet , so en doet het niet meer dan

dat het m de voortbrengingh van sulck een

pronckstuck 4), des werck- meesters wijsheyt,

mogentheyt en goetheydt (dewelcke haer sel-

ven van selfs bekent maken en selfs 5) ver-

toonen aen den ghenen die niet en willen

sien) overweeght , en in d'onderhoudingh en

regeenngh des selvighen pronckstucks 4) alleen

bemerrkt een seker' alghemeenc werckingh

Godes , waer uyt m alle dmghen ontstaet de

kracht om haer selven te roeren en te be-

wegen. Eyndelick wijst het er oock op 6),

dat het vermoghen 't welck Godt in den be-

Dit geloove

:unt opGWs
Woordt, waCr

Matth.G.2B.

n II). 2'.!.

ginne in alle dmgen heeft ingestort
,
genoegh- "y' sommighe

saem is om se 1) in haer wesen en staet
«"'"JkI""'*™

/ , . voort-gebracht

t onderiiouaen. Maer t geloove moet gewis- worden,

selick hooger op-stijghen , te weten, dat het

terstondt versta en begrijpe, dat hy, die

de Schepper is van alles , oock zy die gene

die alles regeert en onderhoudt , niet als 8)

door een seker' algemeene beweginghe 9)
'

de gantsche werelt en all' hare deelen aen-

doende i 0) : maer door een bysondere voor-

sienigheyt eick dingh dat hy gheschapen heeft,

selfs tot het minste "muschken toe, ophou-

dende , voedende en versorgendc. Aldus gaet

David , als hy eerst met weynighe woorden

geseydt hadde dat de werelt van Godt ge-

schapen was , voort tot het verhael van den

gheduyrighen loop en ganghll) sijnervoor-

sienigheyt ; Door het Woort des Heeren

,

seght hy , zijn de Hemelen gemaeckt , ende

door den Geest sijns mondts al haer heyr.

En terstont voeght hy daer by : De Heere

schouwt uyt den Hemel , ende siet alle men-

schen kinderen ; met noch meer andere woor-

den in den selven sin. Want al ist dats' alle

also bescheydelick niet en spreken , nochtans

dewijl niemant \%) soude gelooven dat Godt

de menschelicke saken gade slaet en versorgt

,

so '1 3) hy niet de Schepper der werelt ware 1 4)

:

en omghekeert 15)- niemant met ernst en gelooft

dat Godt de werelt geschapen heeft , of hy

is tegelijck 16) overtuyght dat hy voor sijn

wercken sorge draeght , soo brenght ons

David niet sonder oonsaeck door een seer

goede ordening van het een tot het ander.

Dat alle de deelen der werelt in't gemeyn
onderhouden en bekrachtigt 1 7) worden door

een verborghen inblasen Godts. dat wordt

1) []. 2) betoont. 3) aldervsrst. 4) werck-stnok.

5) ooek. 6) laet het sich oock voorstaen. 7) de selfst'.

8) [ j. 9) roeringh. 10) bewegende. 11) cours en train.

12) men niet. 13) waer. 14) []. 15) gemerekt ooek.

Ifi) met eenen. 17) gesterekt.
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28, 29. 30.

l)c EpInuivcMi,

üiu liet toeval

en (lic din(il;en

die by gheral

geschieden stel-

len t3glien die

voorsieniglieyt

Godts die in de

Schi-iftiiyi-go-

leei'dt wordt,

norden weder-

levdt.

(p. C9.)

Jratth. 10.-3II.

wel van de Pliilosoplien gheleert en van dos
menschen verstant begrepen. iMaer ondertus-
sehen en klimmen I) sy niet tol die hooghte
die van David bereyrkt wordt , en waer henen
liy oock alle Godtvruchtige met sich optrekt,
als hy seght . Sy alle wachten op u . dat ghy
[hen] hare spijse geeft te sijner tijdt. Geeft
ghyse hen, sy vergaderense : doet ghy uwe
handt open

, sy worden met goet verzadight.

Verberght ghy u aengesichte , sy worden ver-
sehrickt

: neemt ghy haren adem wech . sy
sterven

, ende sy keeren weder tot haren
slof. En al ist dat de gemelde Philosoplien

toestemmen in het segghen 2) van Paulus,
te weten, dat wy in Godt zijn en leven en
ons beweghen 3J , soo zijnse nochtans wijt

en verr' af van het ernstigh beseften van die

genade die van Paulus wordt aengepresen :

overmidts sy niet en proeven 4) die bvson-
dere voor-sorge Godts , uyt deweick sijn Va-
derhcke h'efd' en gunst alleenlick verstaen 5)
en bekent wordt.

2. Op dat dit onderscheydt te beter biijcke,

soo dient gheweten . dat de Voorsienigheydl
Godts, soo alss' in de Schriftuvr geleerrwört,
wordt gestelt teghen het toeval 6) en alle ge-
beurlicke gevallen. Nu dewijl tot alle lijden

m't gemeyn van allen gelooft is geweest, en 7)
dit gevoelen oock nu weer 8) by na alle

menschen beselen heeft, dat alle dingen ge-
schieden by geval

, |
als ware hel op kans

en goed gheluck af 9), soo is "t seker en
ghewis dat de leere van Godes voorsienig-
heyl, niet alleen door dese verkeerd' voor-
stelling 10) verduystert, maer oock bykans
begraven wort. Indien de een 11) valt in de
handen van de moordenaers of onder de
wreede wilde dieren, indien hy door een
haestelick opkomende storm 12) in de Zee
schipbreuk lijdt, indien hy door 't neerstor-
ten van een huys of boom overvallen en
ghedoodet wordt: en daerentegen 13) een
ander in de wildernissen omdwalende een
uitkomst 1 4) vindt in zijn noodt 1 5) , of door
de golven her- en dervvaerts geslinghert 1(j)

zijnde, op een goede reede te lande komt,
of alleen een vingher breedt van de doodt
wesende wonderbaerlick daer uyt geraeckt

:

so sal 17) 't vernuft des vleesches 18) dit

alles, so het 19) voorspoedigh als het 20)
tegenspocdigh weder-varende aen het toe-
val 21 ) of 't geluck toeschrijven. Maer die door

1) steygeren. 2) de spreuck. 3) sneven, i) smaken.
5) vernomen. 6) de fortuyn. 7) (oock). 8) te desen tijdt.

.9) luck wel raeck wel. 10) opiny. 11) iemand.
12) tempeest. 1.3) Indien wederom 14) remedy.
1'>) tegen sijn belioeftigheydt. 10) dat op dat ne'er ge-

li-even. 17)[]. 18) (sal al). 19),']. 2u f 1. 21 fl
21) Je fortnyn.

" " '' '-^'

Christus mondt is onderwezen dat alle de hayren
sijns hoofls getelt zijn , die sal een hoogher
en verder oorsaeck soecken

, en voor ghewis
houden dat allerley uytkomsten en voorval-
lende saken gheregeert worden door den ver-

borghen raedt Godts. En wat belanght die

dingen die geen leven en hebben, moet men
weten, dat 1) al hoewel aen 2) een veder
der selver sijn natuyrlick' eyghenschap in-

woont 3) , 4) se nochtans hier door niet

hun eighene 5) kracht en wercking en be-
wijsen, dan in soo verre die 6) door de
bywesende handt Godts bestiert worden. Sy
en zijn dan niet anders dan instrumenten

,

den welcken Godt gheduriglick soo veel ver-
mogen als hy wil instort, en tot dit of
dat werck naer sijn goetduncken buyght en
keert. Daer en is gheen schepsel 'dat soo ik- sonne, is

een wonderbaer' en voortreirelicke kracht "™ trefrdicke

heeft als de sonne. Want behalven datse met rodt^voorsr.
haren glants de gantsche wijde werelt ver- nigiicydt tegen

licht
, wat een groot werck is dit, datse door '^^ ''!''''"•''•"•

hare warmte alle dieren koestert en grocyen
doet? datse door hare stralen d'aerde vruchl-
baer maeckt ? dats' nvt de zaden , die in den
boesem der aerde warm 7) ghemaeckt zijn

een grasich groen uytiokt , 't welk zy . als

't met nieuw voedtsel ondersteunt is, ver-

meerdert en versterckt, tot dat het tot halmen
wordt? datse dat door eenen gesladigen damp
voedet , tot dat het tot een bloem , en uvt
de bloem tot kooren opwast? dat desgelijcx

de boomen en wijnstocken van haer verwarmt
zijnde eerst knoppen en bladeren uytschieten,

daer na do bloem voorlbrenghen en uyt de
bloem de vrucht voort-teelen ? Maer de Heere,
op dat hy den gantsehen lof van dit alles

hem-selven soude toe-eygenen , heeft ghcwilt
dat eerst het licht daer wesen, en dat d'aerde
met allerley slach van kruyden en vruchten
vervult sijn zoude, eer hy de Sonne schiep.

So en sal dan een Godtvruchtig mensch niet

oordeelen dat de son is de voorname 8) of

oock onmisbare 9) oorsaeck en oorsprongli

van die dingen die aireede bestonden 1 0) voor
de scheppinge der Sonne, maer dats' alleen

is een instrument 't welck Godt gebruykt

,

omdat het sijn will' alsoo is : dewijl hy im-

mers even ghemackeück 1 1) door hem-sèlven,
sonder der Sonnen behulp

, dit alles kan te

weghe brenghen. Dewijl wy daer benellcns

lesen dat de Son twee daghen langh in eenen
graedt op de begheert en bede van losua

is blijven staen , en dat hare schaduw'

Oencs, 1. :!. en

11.

Ii.'sn. 10. 13.

1) []. 2) []. 3) ingheslort heeft. 4) (dat). 5) Iiaer.

fi) voor soo veel die. 7) laeaw. 8) priiicip.-il'.

9) noodigh. 10) waren. 11) alsoo lleht.

u
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WeJer - leg-

giughe van het

gliedichtsel der

Sophisten aen-

gaeïi Je de ledi-

ghe altnaclitig-

hcydt Godts.

Psalm 115.3

Een reclite

bemcrckiugli

van Godts al-

inachtigheydt

met sijne voor-

sienigheytt'sa-

inen gevoeght.

ten behoeve 1) van de koning Hiskia tien

graden achterwaerts en te rngge geweecken

is , so laet ons daer uyl leeren ,
dat God

door die weynige wonder-wereken betuyght

heeft, dat de Son alledaegh' alsoo niet door

een blind' inghevingh van de natuyr op

en onder gaat" of hy selfs regheert en stiert

haren loop om ons bewustzijn 2) te ver-

schen met het ghevoel van sijne Vaderlicke

gunst en liefde 't onswaert. Daer en is niet

dat meer natuurlick is, als dat de Lente

op de Winter, de Somer op de Lente, en

de Herfst op den Somer by beurten volgt.

Maer in dees' ordeningh wordt soo groeten en

soo onghelijcken verscheydenheyt ghespeurt,

datmen lichtelick siet , dat yeder jaer, maendt

en dagh door een nieuw' en bysondere voor-

sienigheydt wordt beheerscht 3) en geregeert.

3. Én voorwaer Godt maeckt aanspraeck

op de 4) Almachtigheydt. en hy wil dat wy

die hem oock toe-eygenen sullen , niet soda-

nigen almachtigheydt als de Sophisten verdich-

ten , die ydel , ledigh en by na in den slaep

versmoort zy : maer sulck eene die wacker

,

krachtigh, wercksaem 5) en altoos 6) besich

is. Oock met een Almachtigheydt d'welck al-

leen zy een algemeen beginsel van een on-

willekeurighe 7) bewegingh , alsof sy 8) (om

by exempel te spreken) een rivier ware die

hy 9) gheboodt te vloeyen door de grachten

en laegten die haer een-mael bestemt zijn:

maer, sulck 1 0) eene die oock in alle bysonder

en bepaalde 1 1) roeringen en bewegingen selve

wercksaem is. 12) Want hy wort Almach-

tigh genoemt , niet om dat hy wel machtigh

is alles te verrichten, maer nochtans onder-

tusschen van wercken ophouden en ledigh

sitten soude, of d'ordeningh der natuyr die

hy een-mael gestelt heeft door een algemeen'

uitvloeyingh sijner macht soude onderhouden

maar omdat hy door sijne voorsienigheydt He-

mel en Aerde regeert, en alle dinghen alsoo

bestiert en leydt, dalter sonder sijnen raedt

niet met allen gheschiedt. Want als in den

Psalm geseydt wort dat hy doet al wat hy

wil , soo wort daer door een seeckere en

voorbedachte wil aengheduld 13). Want 't en

soude niet wel voegen datmen de woorden

des Propheten uytleyde nae de wijse der

Philosophen, te weten, dat Godt zy d'eerste

wercker, om dat hy is 't begin en de oor-

saeck van alle bewegingh: dewijl de geloo-

vighe veel meer daer uyt in allerley noot en

teghenspoet tot harer verquickingh desen

troost trecken , datse niet en lydcn dan door

de wiir en beschickingh Godts , om datse

staen onder sijn handt en versorgingh. Indien

de regeeringhe 1) Godts also uytgebreydt

wort tot alle sijne wercken , so is 't maer

een kinderlicke vondt , datmen die beperkt en

begrenst tot een 2) invloeyingh van den

natuyr. En die de voorsienigheyt Godts bin-

nen 'soo naeuwe palen en heyningen inslui-

ten , als of se alle dinghen door eenen los-

sen en vryen loop 3) liet 4) gaen en dry-

ven na d'eeuwige Wet der natuyr, die be-

rooven Godt van sijne eer' en haer selven

van een seer profijtelick leer-stuck : want

daer en soude geen dingh ter werelt elen-

diger zijn als de mensch , indien hy ghesteldt

waer tot een doel-wit van allerley driften en

bewegingen des Hemels , des Luchts , der Aerd'

en der Wateren. Hier by komt noch dat in

desen voegen Godts bysondere goelheyt die

hy aen yeder een betoont al t'onweerdiglick

wordt verkleent. David roept luyd' uyt dat

de sprakeloose kinderkens die noch hanghcn

aen de borsten harer moederen wei-sprekende

ghenoegh zijn om Godts heerlickheydt te ver-

breyden : te weten , om datse terstont soo

haest alsse geboren -zijn haer voedtsel vinden

door de Goddelicke sorghvuldigheyt haer toe-

bereyt. Dit is voorwaer in 't ghemeyn waer-

achtigh , soo wy maer niet onwetend' en zijn

van 't geen d'èrvaringh 5) en bevindigh al-

omme bewijst , dat sommige moeders volle

en overvloedighe , sommige wederom by na

dorre en uytghedrooghde
|
borsten G) heb-

ben, na dat Godt het een kint rijckelicker

en 't ander sparighlicker voeden en versor-

ghen wil. En die d'Almachtigheydt Godts

behoorlicken lof toeschrijven, die trecken

daeruyt dubbele vrucht, vooreerst dat Godt,

die een Heer en Besitter is van Hemel

en Aerde , en op wiens wil en wencken alle

schepselen haer oogen slaen om haer selven

tot sijnen dienst over te geven , becjuaem en

machtigh genoegh is om t'haerwaerts welda-

digh te zijn, daer beneffens datmen vryelick

en sonder sorgh mach gherust zijn in sijne be-

schermingh , aen 7) wiens will' en goetdunc-

ken alle swarigheden en schaden, die van

ergens ter werelt te vreesen staen, zijn on-

derworpen, door wiens heerschappy 8) en

bevel, ghelijck als door eenen toom de Satan

bedwongen wort met alle sijne helsche gees-

ten en gantsche toerustingh, aen wiens be-

lieven hanght alles wat onse saligheidt soude

mogen teghen gaen. En die onmatigh' en

(1. 70.)

TwceJerle.v

vrucht voort-

komende uyt

de ware ken-

nisse der God-

deliekcr Al-

machtighcyt-

1) in faveur. 2) ghedachteuis. :!) geinatight.

4) neemt hem-selveu aen A'. 5) werkaclitigh. fi) geduyrig

in het doen. 7) onbcsrheydene. 8) hy. 9) [1. !0) [ ].

)1) partionliere. 13) haer werok doet. ].'() heteckent.

1) het gonvernement. 2) besUiyt en gepaelt aen d'.

3) eours 4) (henen). 5) crvarentheydt. fi) memmen.

7) onder 8) gcliiedt.
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Hoe de on-

geloovigheydt

moet gheniijJl

norden.

De beschrij-

vinge defvoor-

sieiiighmlt,

wner mede \ve-

dcrlcydt wordt

de dwaling der

Philosoplien
,

vnu d'ouor-

dentlicke en

onsckerc re-

goeringe der

wcrelt.

Oenes. 23. S.

siiperstitieusc vreesen die \vy nu en dan on-
dergliaen ter oorsaeke van de ghcvaren 1 ) en
nooden die ons voorvallen en weder- varen

,

en kennen oock door geen ander middel ge-
betert of ghestilt worden, lek segge dat wy
op bygiielooviglie wijse 2) bevreest zijn , in-

dien 3) wy , soo dickwils als ons de Creaturen
met eenigh quaet dreygen of eenigen schrick

op 't hjf jagen , so 4) beangst en benauwt
worden

, alsofse uyt haer selven eenige kracht

of maclit hadden om ons te beschadigen . of

oock 5) ofse by geluck en geval ons quetsten,
ol dat wy by Godt geen genoeghsame be-

schermingji en hadden tegen hare beschadin-
gen en overlast. So is het bij voorbeelt 6) des
Propheten gebodt dat de kinderen Godts voor
de sterren en teeckenen des Hemels niet en
sullen vreesen , gelijck d'ongeloovighe pleghen
bevreest te zijn. Voorwaer hy en veroordeelt
niet allerley vreese. Maer overmits d'onge-
loovighe de regeeringhe 7) en het 8) bestuyr
der wereltGode ontnemen 9) en den ghesternten
toeeygenen. soo beelden sy haer selven in,

dat haer geluck of ongeval hanght en afkomt
van d'ordeningen en voorsegginghen der ster-

ren
.

en niet van den wille Godts, en also

gebeurt het datse hare vreese van dien eenen

,

den welcken sy behoorden te vreesen . af-

wenden lol de Sterren en en Cometen. Die
dan dees' ongeloovigheydt wil ontvlieden,
die moet altijdt gedachtigh zijn dat de creatu-
ren en schepsels niet en hebben eene macht

.

of werckingh
, of bewegingh , die op louter

goed gheluck af 10) gints en herrewaerts
svveeft: maer datse door den verborgen
raedt Godts also geregeert worden , datier
niet en gheschiet dan even 'tgeen van hem
willens en wetens verordineert en besloten is.

4. So moeten dan de Lezers voor eerst
vast houden dat niet 11) dit voorsienigheyt

genoemt wort 12), dat 13) Godt ledigh uyt
den hemel aensiet watter al in de Werélt
passeert en omgaet, maer dit dat 14) hv
ghelijck als het stuyr en roer in de handt
hebbende alle voor-vallen en uytkomsten re-

geert en beschickt 15). En also bestaet de
voorsienigheydt Godts soo wel in het wereken
als in het sien. Want doe Abraham tot sijn

Soon zeide , Godt sal 't voorsien , soo wild'

hy met die woorden niet alleen te kennen
geven

.
dat Godt wiste watter namaels soude

gebeuren: maer hy wilde oock de sorghe

• l) outfiiughen uyt de iiericiileu. 2) snpürstitieuselick.
i)_is't d,it. 4) eveneens. 5) te gelijck. 6) Als bv exem-

pel
, 't is. 7) 't gouvernement. 3) []. 9) benemen.
10) den wilden boffluok wel raeck wel.

11) fj. 12) (niet). I.S) waer mede. 1 1) wner door.
lü; belevdi.

voor 1) die onbekende saeck stellen in Godes
will', dewelcke dit ten regel heeft 2) dat hy in

alle verwerd' en vertwijfelde saecken een uyl-

komst gheeft. Waer uyt volght dal de voorsie-

nigheyt gesleldt wordt in 't doen en wereken.
Want vele geven al t'onwijsselick voor datse

gheleghen is in een bloole voor-wetenschap.

Soo grof en is niet de dwalingh der gener de-

welcke Gode een regeeringh toeschrijven , doch
een alghemeene en onwillekeurighe 3) , gelijck

ick geseydt hebbe , te weten , waer door hy
't gebouw der werell en all' hare deelen met
een algemeene drijfkracht 4) keert en be-

weegt, maer niet 5) het doen en wereken
van een yegelick schepsel in 't bysonder 6)
en bestiert. En nochtans en moet oock dese

hare dwaling niet geduldt 7) worden: want
sy leeren dat dese' voorsienigheydt diese

segghen alghemeyn te zijn , de schepselen in

't minste niet en verhindert, onwillekeurigh 8)
en by geval bewogen te worden , noch oock
den mensch en belet hem-selven naer het

vrye goedt-duncken sijns willens herrewaerts

en gintswaerls te keeren en te wenden. En
alsoo deelen sy de regeeringh tusschen Godt
en den mensch , te welen , dat Godt door
sijn kracht den mensch het roeren en be-

wegen geeft , waer door de mensch nu 9)
voorts machtigh wort om te werken volgens

de natuyr die hem is mede-gedeelt : en dat

wederom de mensch sijne daden en hande-

lingen bestiert na den raedt van sijn eygen
wil. Om kort te seggen , sy meenen10)dat
de werelt, de menschelicke saken , en de

menschen selfs worden bestuurt 11) door Godes
iMacht, maer niet door sijne voorsorgh' en

beschicking. Ick svvijghe nu van 12) d'Epi-

cureïsche mest-verckens (met welke pesten
I 11 1." I. 1 • \ 1- i"" 1 enpaleti-
cle werelt altijdt vervult is geweest) die eenen ^chen.

ledigen en onachtsauien Godt uytdencken 13).

Ick 14) swijgh' oock van 15) andere die niet

een hayr beter syn, en eerlijdls versonnen 10)

hebben dal Godt alsoo heerschet en regeert

in 't bovenste deel des luchts , dat hy de

benedenste dingen aen het toeval 17) soud'

over gelaten hebben. Dewijl leghen suick een

openbaer en tastelick' uytsinniglieydt de stom-
me creaturen selfs ghenoegsaem roepen. Want
ick hebbe voor het oogenblick 18) alleen in den
sin te wederlegghen dal ghevoelen dat by na

al-omm' is aenghenomen , en het weick Gode
alleen toestaet, ick en weet niet wat voor

('er Kpic

I) sorghvuldigheydt aengaende. 2) voor een gebrnyck.
li) onbeseheydene. 4) roeringh. 5) [ ]. 6) (niet).'

7) geleden. 8) gebeurlick. U) hy. 10) glievoelen.

H) gegouvcrncert. 12) verswy-;lie nu. l;i) verdiohteu.

II) (ver). 15) []. 10) versiert. 17) der fortnyn.

18) dese tijdt.
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een blinde en Iwijlelachtige bewegingh, en

hem 't voornaemste , te weten ,
dat hy yeder

ding door een onbegrijpelicke wijsheydt stiert

en schickt tot sijn eynde, ontrooft, en alsoo

alleen met den mond en niet metier daet

Godt maeckt tot een regeerder der werelt,

dewijl het hem de regeeringh ontneemt 1).

Vtvweeringh Want wat is dofh regeeren anders dan also

van de bysou-
'^ opperste besluur 2) hebben , dat ghy die

ilere Voorsie- ,. l r ,
i v i o\ 1 „Ut

„i.^heyt Gods. dmghen daer over ghy t besluur ó) liebt,

door een voorbedacht' ordeningh bestiert en

Icvdt? En nochtans en verwerp' ick niet

't "eenemael 't geen van de algemeene voor-

sienigheydt wordt geseydl , wanneer sy maer

van haer zijde my ook dit toestaen, te weten,

dat de werelt van Godt geregeert wort,

niet alleen om dat hy d'ordeningh der natuyr

die hy een-mael gesel heeft, beschermt en

onderhoudt, maer om dal hy oock een by-

sonder sorge draeght voor een yeder van

sijne wercken. 't Is wel waer dat een yege-

licke soort en aerdt der geschapene dmgen

door een verborgen inwerkingh i) van de

natuyr bewogen wordt, als of sy een eeuwigh

gebodt Godes gehoorsaemden , en dat die

dinghen die Godt eenmael heeft verordend

van selfs loopen 5) : het welck verstaen kan

worden uyl de woorden van Christus , als hy

loan. 5. 17. segt dal hy en .sijn Vader van den beginn' af

in het wercken besich geweest zijn: en uyl

het gheen Paulus leert, te weten, dat wy
Actor. 17. 28. in Godt leven , ons beweghen 6) en zijn : oock

uyl het geen. 't welck de Schrijver des Send-

briefs tot den Hebreen , als hy de Godlheydt

van Christus wil bewijsen, betuight, dat name-

Hebr. 1. :!. ück alle dingen door sijnen machtigen wille
|

(p. 71.) worden onderhouden. Maer met dien deck-

manlel wordt van sonmiiglie verkeerdelick be-

deckt en verduystert de bysondere voorsienig-

heyt Godls omtrent yeder ding ,
dewelcke door

so seer sekere en klare ghetuygenissen der

Schriftuyr slaende ghehouden 7) en bewesen

wordt, 'dal het wonder is dat yemandt daer

aen heeft kunnen twijfelen. En om de waer-

heydl te seggen, die selvige, dewelcke dit

decksel daer van ick ghesproken hebb' voor-

wenden, worden selfs gedwonghen tot ver-

beteringh daer by te voegen , dalter veel

saken geschieden door een bysondere ver-

sorginge Godls , maer sy feilen 8) daer in

,

datse dese bysondere voor-sorghe binden en

bepalen alleenlick aen sommige van sijne

wercken. Daerom moeten wy als nu bewijsen
,

dat Godt sich also bevlijtigl om een yegelicke

ghebeurlenis 9) en uylkomst te regeeren , en

1) beneemt. 2) ghebiedt. S) gebiclt. 4) ingevingh.

5) vloeijen. fi) sweveii. 7) beweert. 8) falgeeren.

9) geschiedenis.

dal ghebeurlenisseu I) en uytkomslen alsoo

voorts komen van synen voor-bepaalden 2)

raedl , dalter gheen dingh ter werelt en ge-

schiedt by geval.

5. Indien wy het gewonnen gheven 3)

dal wel 4) het beginsel van alle ft) bewegingh

zv in de macht Gods , maer dat voorts 6j

alle dingen van selfs of door gheval daer

henen loopen werwaerts zy door de trekking 7)

en neygingh der nature gedreven worden, so

souden 8) die onderlinge verwissehngen der

dagen en nachten , oock van den 9) winter

en den somer slechts dan 10) van Godt

voor soo veel als hy yeder lijdt en saysoen

sijn eyghen loop H) en gangh loe-ghe-eygenl

,

en een sekere wet en regel voorgeschreven

heeft worden gewrocht: bijaldien namelick 12)

de dagen die op de nachten , de maenden die

op de maenden , en de jaren die op de jaren

volgen , door een gelijck-stemmigh' ordre en

geduyrigheydt altijdl een en de selfst' een-

parige maet en wijse onderhielden. Maer dat

nu eens 1 3) d'onmatighe hitte met drooghte

vermenghl alle de vruchten verbrandt , dat

dan 14) wederom d'ontydige reghen hel groene

koorn verderft, dal door hagel en onweder

een onvoorsien en schielick jammer onlstaet

:

dat en sal dan 1 5) Godls werck niet zijn

,

't en zy dan by avonluyr oin dat hel droe-

vigh of schoon weder, de koud' of de hitt'

veroorsaact worden door 16) het elkaer 17)

ontmoeten van 18) sterren en uyl andere

naluyrlick' oorsaken. Maer aldus te 19) ge-

voelen en is niet anders dan Godes vaderlicke

goedheijdt 20) en gunst, en sijn' oordeelen

wech nemen. Indiense seggen dat Godt reeds

daerdoor ghenoegsaem syne weldadigheyt aen

het menschelyck geslacht betoont dat 21) hy

aen 22) hemel en aerd' een ordinair en al-

gemeene kracht indruypt en mede-deelt waer

door zy de gewassen voedtsel toe-brengen
,

dal is een al te nietig 23) en onheyligh ver-

dichtsel : even als of de vruchlbaerheydt van

't eene jaer niet en waer' eenen bysonderen

zegen Gijdts: en de schaersheyt en hongers-

noodl van 't ander niet voort en quam van

sijn wraeck en vervloeckingh. Maer dewijl

hel al te langh soude vallen alle de bewijs-

redenen hier toe diensligh by te brengen,

so laet ons d'aulhoriteyt en geloofweerdig-

heydl van Godt selfs genoeghsaem zijn. Hy

verkondight dickwils in de Wet en Propheten

1) geschicJeuissen. 2) bescheyden. 3) toestaeu. 4) [].

5) der. 6) ia het vorder'. 7) genegentheyt. 8) suilen.

9) des 10) []. 11) cours. 12) te weten, waert dat.

13) ri. 14) nu. 15) []. 16) harea oorsin-ongh heb-

ben uyt. 17) [] 18) der. 19) []. 20) affecty.

21) tot het iiicnsclieliclie geslacht weldadigh genoeuh is,

om dat 22) den. 33) blaenw.

Datter ccne

bysondere

voorsienigheyt

Godts is, wort

bewesen met

bewijs-redenen

ghenomen uyt

debemerckinge

der barmher-

tigbeyt ende

gherechtig-

heydt Godls.

Daer bencf-

feus door ghe-

tuygbnissen

der Schrifture,

ten acusicp des

Hemels en der

Aerden cu der

Gedierten.

Deut. 28. 12.

Levit. 2G.4.
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l'saliii 1 17. ').

I'siilm 113 5,

6.

Hem, Icn

aenticn van het

mcuschelicke

geslacht, en dat

voorncmelick ,

dewijl de wc-

relt om het sel-

vige wiir ghe-

schapen is.

Icrem. 10. 23.

dat hy sijn gunst en gcnaccl' alsdan bctuyglit

,

wanneer hy met dauw en regen d'aerde be-

voclitight : en dat het een teccken is van seec-

kerc en bvsondere wraeck die hy oellent

,

als ,hy door sijn bevel den Hemel hardt

maeckt ghelijck yser, als de groene vruchten

door branl en andere schaden verteert, en de

velden met hagel en onweder geslagen worden.

Indien wy dit nul) alsooaennemen en toestem-

men 2), soo is 't gewis datter niet een drop re-

ghens neder en valt dan door een seecker be-

vel Codts. David prijst wel Codes algemeene

voorsienighejfdt , dat hy den jongen raven

die hem aenroepen spijse verleent : maer de-

wijl Godt selfs de dieren dreygt met hon-

gersnoodl
,

geeft hij niet genoeghsaem te

kennen dat hy alle dieren voedt en onderhoudt

nu eens 3) met een schraler, dan 4) met een

overvloedigher porty , naer sijn believen en

goetduncken? 't Is maer kinder-werck, gelijck

ick geseydt hebbe , dit alleenlick te duyden

op sommige werckinghen en daden Codts

,

want Cristus spreeckt sonder uytsonderingh 5)

en onderscheydt, als hy seght datter niet een

muschken van geringer weerd' op d'aerde

valt sonder de wil sijns Vaders. Gewisselijck

indien het vlieghen der vogelen door eenen

sekeren raedt Codts wordt geregeert , soo

moeten wy met den Propheet bekennen, dat

hy also in de hooghte woont, dat hy sich

oock vernedert om te bemercken alles watter

geschiedt in Hemel en op Aerden.

6. Maer dewijl ons bekent is dat de

werelt voortnemenllick is geschapen om het

menschelicke geslacht , soo moeten wy oock

in de regeeringh der selver dit doel 6) eynde

bemercken. De Propheet leremaia roept, Ick

weet , O Heere , dat by den mensche sijnen

wegh niet en is : het en is niet by eenen

man, die wandelt, dat hy sijnen gangh richte.

Salomo seght oock, De treden des mans

zijn van den Heere : hoe soude dan een mensch

sijnen v/egh verstaen? Laat men 7) nu daer-

leghenover 8) segghen , dat de mensch van

Godt bewogen en geleydt wort na de drift

en toe-neygingh van sijn natuyr , en dat de

mensch sijn roeringh en gangh wendt wer-

waerts het hem goet dunckt ; maer dan souden

immers 9) , soo dit met waerheydt alsoo ge-

seydt mocht werden , ! 0) ghewisselick des

menschen weghen en gangen staen in sijn

eighen macht II) en goetduncken. Dit sullen

sy by avontuur ontkennen door dien de mensch

sonder Codts kracht niet en vermach. Maer

dewijl het openbaer is dat de Propheet en

1) []. 2) toestaea. .S) als mi. 4) als nu.

5) iiytnemingh. fi)
[ ]. 7) [ ]. 8) [ J.

'.)) Jlacr.

10) (soo souden). 11) geweldt.

oock Salomo Code toeschrijven niet alleen

de macht , maer oock de verkiesingh en ver-

ordineeringh , soo en ontwarren sy haer selven

gheensins uyt desen knoop. En dese licht-

sinnighe inbceldinghe 1) der menschen de-

welcke sonder op Godt te sien , haer selven

een wit en oogmerck voorstellen , even als

ofse door sijn hant niet en wierden geleyt

,

wordt seer aerdigh van Salomo bestraft in

een andere plaets daer hy seydt : De mensche ^''"'- "" '•

heeft schikkingen des herten : maer de ant-

woorde der tonghe is van den Heere. 't Is

voorwaer een belacchelick' uytsinnigheydt, dat

d'elendighe menschen yet voornemen te doen

sonder Godt , dewijl sy selfs niets en konnen

uyspreken dan even dat 't welk hy wil ge-

sproken hebben. Wyders op dat de Schrif-

tuyr noch krachtiger soud' uitdrucken datter

in de werelt gantschelick niet en geschiedt

dan 't geen Godt verordent en bestemt heeft,

soo toont se aen hoe 2) oock die dingen

,

die aldermeest schijnen by geval te geschieden.

Code zijn onderworpen. Want wat isser doch

dal gliy meer voor gebeurtelick en toevalligh

houden kondt , dan dat een tack die van den

boom afgebroken wordt, den voorbyganger 3) ^'""'- 21. 1».

en wandelaer van 't leven berooft ? Maer veel

anders oordeelt de Heere ,
dewelcke bekent,

dat hy dien voorbyghanger 4) in de handt

des dootslaghers heeft overgelevert. Wie en

soud' insgelijcx het lot niet aen 5) de blint-

heydt van de fortuyn toe-schrijven? maer

de Heer' en laet dat niet toe, dewijl hy rwv. lo. 33.

hem-selven 't oordeel en gericht daer van

toe-eygent. Hy en leert niet simpelick dat

het door sijn macht geschiedt dat de lot-

steenkens in den schoot gheworpen en weder-

om daer uyt gelrocken worden, maer
|
hy

betuyght oock dat van hem voort komt dat

selfste 't welck men den gevalle hadde moghen

toeschrijven. Hier toe dient oock 't seggen

van Salomo : Rijcke , ende arme , ontmoeten

malkanderen: de Heere heeftse alle gemaakt.

Want al hoewel de rijcke met d'arme onder

den anderen in dese werelt vermenght zijn,

dewijl nochtans aen 6) een yeder zijn staet

en condity van Godt wort bestelt en toe-

gedient , soo leert hy , dat Godt , die alle

menschen verlicht , niet blindt en is , en ver-

niaent also d'arme tot gedult en lijdtsaem-

heyt. Want soo wie met sijn deel en staet

niet en is vergenoeght , die soeckt van sijn

schouderen af te werpen den last die hem

van Godt is opgeleydt. Also berispt oock een

ander Propheet die onheylighe menschen

dewelcke des menschen verstandt en gaeu-

(p. 72.)

1) lichtvecrdighcydt. 2) betooiit^c dat. 3) gaendcn passant.

4) passant. 5) []. C) [ ].
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Eyudelick

dooi' excnipe-

Icn gheuomeu

uytde Historie

(les voicks van

laracl. lonas,

Iiicobs dus Fa-

triarclicn , en

der daghelick-

schc beviü-

dingh.

Niimcr.11.31.

lona 1. 4.

Psal. 107.25
2'J.

lerem. 4.11.

Ezech. l'J. 13,

Genes. 30. 2.

wigbeyt, of aen liet toeval I) toeschrijven

dat sommighe tot in den dreck vernedert

leggen , en sommige ter eeren op klimmen.

Want het verhoogen , seght hy , en [komt]

niet uyt den Oosten, noch uyt den Westen,

noch uyt de woestijne: Maer Godt is Rich-

ter : hy vernedert desen , ende verhooght

genen. Om dat Godt het ampl eens rechters

niet en kan afleggen , daerom beweert de

Propheet , dat sommighe door Godts verholen

raedt boven ander' om hoogh stijghen 3), som-

mighe wederom in verachtingh blijven steecken.

7. Ja ick segg' oock dat de particuliere

geschiedenissen en uytkomsten in 't gemeyn

zijn getuygenissen van Godts bysondere voor-

sienigheydt. Godt heeft in de woestijn eenen

zuyden wint verweckt, dewelcke den volcke

overvloei van vogelen toebracht. Als hy wilde

dat Jona in de Zee soude geworpen worden

,

so heeft hy sijne winden uyt gelaten om een

storm 3) te verwecken. Die niet en gelooven

dat Godt sit aen 't stuyr en roer der wcrelt

,

die sullen seggen dat dit gheschiedt zy buyten

de gebruyckelickc ghewoonte. Maer ick be-

sluyt daer uit, datter nooyt eenighen windt

op en rijst of op en staet , dan door Godes

bysonder bevel. Want het en soud' oock niet

waerachtigh zijn dat hy de winden tot sijne

post-boden, het vlammigh vuyr tot sijne die-

naers , de woleken tot sijne waghens maeckt

,

en dat hij rijdt op de vleughelen des windts

,

indien 4) hy de woleken en winden naer sijn

believen niet om en dreef en in deselve de

bysondere tegenwoordigheyt sijner macht niet

en betoonde. Alsoo worden wy oock in een

andere plaets geleert , soo dickwils als de

Zee door het blasen der winden opswelt

,

dat door sulcken gewoel en gewelt Godts

bysondere tegenwoordigheydt betuyght wordt.

Hy gebiedt en verweckt het drijven 5) des

onweders en voert de golven der Zee om
hooghe. Daer na doet hy dien storm 3) neder

sincken in stilligheydt, soo dat de vloeden,

die den scheeps-lieden wech voeren , ophou-

den. Ghelijck hy elders afkondight en weten

laet dat hy het volck met brandende winden

gegeesselt en ghestraft heeft. Alsoo oock al

hoewel den menschen ghegeven is een natuyr-

licke kracht om kinderen voort te teclen , so

wil nochtans Godt dat wy 't voor een byson-

dere gunst en ghenade sullen reeckenen , dat

hy sommighe sonder kinderen laet sterven

,

en sommighe wederom gheweerdight kinderen

te verleenen. Want de vrucht des buycks is

sijn gheschenck. Daerom scyde Jacob tot zijn

huysvrouw , Stae ick in de plaetse 6) Godts

,

1) den gelucke. 2) streven. 3) temijccst. 4) waer 't dut.

ö) den bliis. 6) stede.

dat ick u kinderen geven soude"? En opdat

ick eenmael een eynde maeck', daer en is

niet dat meer ordinair en ghemeen is in de

natuyr dan dat wy met broot ghevoedt wor-

den. Maer de Heylige Geest verklaert dat

niet alleen 't gewas der aerden is een byson-

dere gave Godts , maer oock dat de menschen

by den brood' alleen niet en leven : want 't

en is niet de verzaedtheyt selfs , maer 't is

de verborghen zegen Godts die haer doet

groeyen en bloeyen. Ghelijck hy oock in 't

tegendeel dreyght dat hy den stock en de

stafl) des broodts breken sal. Wy en sou-

den oock geen vierigh of ernstigh 2) gebedt

konnen uytspreken tot verkrijgingh van ons

dagelicks broodt , soo Godt door syn Vader-

licke handt ons de spijse niet toe en reyckte.

Daerom is 't dat de Propheet , ten einde 3)

de gheloovighe l' overtuygen dat Godt in

haer' onderhoudingh volbrenght het ampt van

een seer goedt Huysvader ons 4) vermaent en

leert , dat hy allen vleesche spijse geeft. Eynd-

lick wanneer wy aen de een zijde hoeren

:

De ooghen des Heeren zijn op de rechtveer-

dige , ende sijne ooren tot haer geroep. En
aen d'ander zijde. Het aengesichte des Heeren

is tegen de gene die quaet doen ; om hare

gedachtenisse van der Aerden uit te roeyen.

So sullen wy het daer voor houden dat alle

de schepselen soo omhoog als omleeghe 5)

bereydt en by de handt zijn tot sijnen dienst,

op dat hy deselve passé en schicke tot soo-

danighen gebruyck als hy goet vindt. Waer

uyt dan afgenomen wordt dat niet alleen sijn'

al-ghemeene voorsienigheydl haer kracht be-

toont in de schepselen, om d'ordeningh van

de natuyr in haren loop t'onderhouden , maer

dat zy oock door sijnen wonderbaerlicken

raedt tot een seker' en eyghen doeleynde

ghevoeght en bequaem gemaeckt worden.

8. Die dese leer hatelick maken willen

,

die lasteren dats' een is en over een komt

met de leere der Stoïsche Philosophen de

fato, dat is van de onvermydelicke noodtsa-

kelyckheydt 6) , welcke laster oock in voor-

tijden aen Augustinus verweten wierdt. Wat ons

belanght , al is 't dat wy ongeern met yeman-

den twisten over de namen of woorden , soo

en nemen wy nochtans dat woord noodlot 7)

niet aen : eensdeels om dat het behoort tot

die soort en slach van woorden , welckers on-

nutte nieuwigheydt van ons volgens de leere

van Paulus geschuwt moet werden : eensdeels

oock om datse door dien hatelicken naem de

waerheyt Godts soecken te beswaren. Maer

Psalm 34 16.

17.

De dwalin-

gen die dewaer-

heyl der Leere

van Godts

voorsienigheyt

verdcrvc, wor-

den wederleyt.

August, lib.

ad Bonifac. 2.

caj). 6.& elders.

Eerstelick

,

het Stoïsche

fatum.

1) de kracht. 3) ernstachtigh. 3) om. 4) [].

5) opwaerls en nedcrwaerts. 6) noodt.

7) fatum.
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de leere selfs die daer door bctecckenl worl

,

wort ons valschelick en Ier quadcr trouwen

acnghewreven. Want wy on verdichten niet,

gelijck als de Stoïsche Pliilosophen doen

,

eene nootsiilieückheydt uit d'eeuwige l' samen-

knoopingh en verborgen ordeningh en ver-

volgh der oorsaken die in de naluyr soude

begrepen zijn : maer wy stellen Godt tot een

scheydtsnian en bestierder aller dingen, die

na sijne wijsheyt van all' eeuwigheydl aen

verordent heeft wat hij soude doen , en nu

in der lijdt door sijne mogendthe^|dt vol-

brenght 't gheen hy verordineeri heeft. En

daerom beweeren wy dat door sijne voorsie-

nigheyt niet alleen Hemel en Aerde en alle

onbewuste 1) creaturen, maer oock der men-

schen voornemens en willen alsoo worden

gheregeert , 3) datse regel-recht gaen en ghe-

dreven worden tot dat eynde 'twelck hen

van Godts voorsienigheyt bestemt is. Wat dan ?

sult ghy seggen : geschieter niet met allen by

[ ^^ ^.ll'^'^llli
geval , niet met allen op goed gheluck af 3) ? lek

'

der iieydeuen. antwoordc dat Basiüus Magnus met alle waer-

heyt betuyght en geseydt heeft . dat de woor-

den fortuyn en gheval heydensche woorden

zijn, en dat de Godivreesende zielen met de

beteeckenisse der selver sich niet en moeten

bekommeren. Want indien atlerley voorspoet

is een zegen Godls, en allerley verdriet en

(!'• 73.) tegenspoet zijn vervloecking : soo
|
en blijfter

in de saken der menschen geen plaets ovcrigh

voor de Fortuyn of voor hel Gheval. Dat

L. 1 Ketract. woort vau Augustinus moet ons oock ter herten

gaen: Het en hehaeght my niet, seght hy
,

dat ick in mijne boecken die ick tegen d'Aca-

demici 4) geschreven hebbe , so dickwils hebbe

gebruyckt het woort Fortuyn : al hoewel ick

door dien naem niet en hebb' willen beteec-

kenen eenighe Goddinne , maer alleen een

toevallighe 5) uytkomst der dingen in uyterlick

goedt of quaedt. Hier van daen komen dese

woorden die sonder quelsing der Religy wel

mogen gebruyckt worden als daer zijn 6)

:

by avontuyr, mogelick , misschien , by geluck,

by geval ; alle 't welck nochtans de Godde-

licke voorsienigheydt moet toegheschreven

worden. Ick en hebb' oock dit niet verswe-

gen , seggende : Ja mogelick wort dat geen

,

't welek gemeenlick fortuyn genaemt wort

,

door een verborgen ordeningh geregeert: en

door 't geluck en gheval en verslaen wij niet

anders dan een uytkomst , waer van wy de

reden en oorsaeck niet en weten. Ick hebbe

dit wel ghesproken : maer het berouwt my
dat ick in die voorse> de boecken alsoo de

naem Fortuyn gebruyckt hebbe: dewijl ick sie

en,.. 1.

1) onlevelicke. 2) gegouvernecrt. 3) liick wul racck wel :'

4) Academische. 5)- avoiituyi'sch. G) [ ].

dat de menschen voor een scer quade gewoonte

hebben , dat sy segghen : dat heeft de For-

tuyn ghewilt, als sy behoorden te segghen : dat

heeft Godt ghewilt. In somma hy leert over

al, dat de werelt lichtveerdelick op goed ghe-

luck af voortwentelt indien 1) men de fortuyn

yetwes toe laet. En al is 't dat hy ergens

seydt dat alle dingen geregeert worden eens-

deels door de vrye-wil des menschen , en

eensdeels door de voorsienigheydt Godts, soo

betoont hy nochtans een weynigh daer nae

ghenoeghsaem dat de menschen si aen onder

Godls voorsienigheyt en van deselve ghestiert

en geleydt worden , wanneer hy 2) als een

gront-reden aenneemt 3), datter niet en is

dat minder denkbaer is i) dan datter yetwes

soude geheschieden sonder d'ordonnanty Godts,

dewijl het als dan soude gheschieden licht-

veerdelick en sonder oorsaeck. Daerom ver-

werpt hy oock de ghebeurlickheyt en moge-

lickheyt die aen des menschen goel-duncken

hanght : en terslont daer na noch klaerder

,

wanneer hy ontkent datnien eenighe oorsaeck

mach soecken van Godes wil. En soo die-

wils als hy meldt van Godts toelatingh, hoe

die verslaen moet worden , dat sal alderbest

blijcken uyl eene plaets, alwaer hy bewijst

dal de wille Godts zij d' opperst' en eerst'

oorsaek van alle dingen : dewijl datter niet en

ghebeurt dan door sijn bevel en loelalingh.

Voorwaer hy en verdicht niet dat Godl werke-

loos 5) en ledigh sit en gaept , wanneer hy

yet wil toelaten, overmits datier om soo te

spreken , een werckende wille tusschen komt

die andersins voor geen oorsaeck en soude

mogen gereeekent worden.

9. Nochtans gemerckl wy van wegen de

traegheyl onses verstandts op verre na niet

en konnen bereycken de hoogte van Godts

voorsienigheydt, soo moeten wy alhier ghe-

bruycken een sekere distincty of onder-

scheydingh om door de selvigh' ons verstant

te verlichten. Ick segge dan ,
alhoewel alle

dingen geordineerd worden door Godes raedt

en sekere beschickingh , datse nochtans /e//

aansien van ons zijn avontuyrlick en liy

gheval : niet dal wy 't daer voor houden

dat de fortuyn over de werelt en de men-

schen heerscht, 6) en alles lichtveerdelick

op en neder 7) wentelt (want sulcken uyl-

sinnigheyl moei verre zijn van een Christelick

gemoedt) maer omdat d'ordre , d'oorsaeck ,
het

eynd' en de noolsakelickheyt der dingen die

geschieden , ten meerendeel in Godls raedl

verborgen zijn, en door 't menschelick ghc-

1) op den wilden bot henen draeyt, indien.

2) (dit neemt). 3) (te witcn). 4) niiu sliiyt.

5) leuy. 6) domiuceit 7) dat op dat ucder.

Lib. 83. quic-

stiouum qu2S.

Lil), de Trinit.

3. ciip. 4. (0).

Hoe dat de

dingen geseydt

worden by ge-

luck te geschie-

den , dewelcke

geschieden

door den sccc-

kcrcn raedt

Güdts.
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Eoii escmpcl.

3. Wordeu
weJei'leydt de

i;hel)curlicke

ilinseu eu uyt-

kumstcu, iu-

dii'iise van deu

vt'i'borghcnca

L'ii uocbtaos

R'chlveerdifïcii

L'ii seer wijseu

r;iot Godts af-

gliescheydcn

«urdcu.

vuL'lcn nicl en vvunJen begrepen ; daeroni zijn

voor ons als het ware 1) avontuyrlick en

ghevalligh die dingen die sonder twijlïel uyt

Godes wil haer oorsprongh onlfanghen. Want
sy doen sich aen ons niet anders voor 2)

't zy dats' in haren aerdt aengemerekt, 't zy

datsc naer ons verstant en oordeel geschat

en geweerdeert worden. Laet ons tot een

exempel nemen een Koopman , dewelcke met

een getrouw geselschap in een bosch getreden

zijnde , onvoorsichtelick van zijn medegesellen

afdwaelt, en alsoo dwalende gebracht wort

in een roovers nest , onder de mooidenaers

vervalt en sijn leven verliest. Sijn doot en

was niet alleen door Godes oogh voorsien

,

maer .oock door sijn ordeningh en besluyt

bevestight. Want de Schriftuyr en segt niet

dat Godt van te voren heeft gesien hoe langh

een yeders leven duyren soude, maer oock

dat hy aen 3) 't leven der menschen palen en

eynden verordent en gheset heeft , die niet

en konnen voorby ghegaen worden. En noch-

tans soo veel ons verstandt kan begrijpen

,

schijnen alle dingen in de voorseydc geschie-

denis te zijn avontuyrlick en by geval. Wat
sal dan een Christen hier van gevoelen?

Dit sal hy gevoelen, te weten, dat al dat

geen 'twelck in soodanigen doodt is voorge-

vallen , inder waerheyt in sijnen aerdt is

avontuyrlick en toe-valligh: en evenwel en

sal hy met eenen oock niet twijlfclen of de

voorsienigheyt Godts heeft daer in het op-

perste gebiedt en beleydt ghehadt om de

fortuyn of 't avontuyr te stuyren tot haer

eynde. Dit selvige moeten wy oock ghevoe-

len aengaende de dingen die noch loekomstigh

en gebeurlick zijn. Gelijck als alle toekomsti-

ghe saken ons onbekend zijn, alsoo blijft ons

oordcel dien aengaende twijllelachtigh en on-

seker alsof se aen d'een of aen d'ander zijde

sus en soo konden uyt vallen. En noch-

tans dies'nietteghenstaende blijft dit in onse

herten inghedruckt , dalter niet gheschieden

sal , dan even dat 't welck de Heere aireede

voorsien heeft. In desen sin wort by den

Predicker dickwils dat woordt uytkomst her-

haclt: Want de menschen dringhen met hun

eerste aenschouwinghe niet op ecnmael door

tot 4) d'eerst en opperst' oorsaek , dewelcke

verre voor haer verborghen is. En evenwel

't geen van de verholen voorsienigheydt Godts

in de Schriftuyr geopenbaert is , en is nooyt

alsoo uyt }de herten der menschen uyt gewischt

geweest, of daer van hebben altijt sommige

voncken in de duysternisse geglinstert. Dit

1) 0113 ghelijck als. 3) eu glievcn geen anderen aohijn

van sich. 3) [ ]. 4) cu glieraken niut hel eerst' acnschou-

wen niet tot.

(1'. M.)

blijckt uyt de waersegghers der Phijistijnen,

al hoewelse twijiïelinoedigh dobberen I) en

wanckelen , so schrijvense nochtans 't voorge-

vallen ongeluck eensdeels Gode, en eensdeels

der Fortuyne toe,, alsse seggen : Siet dan i. Sam c. 'j.

toe , indiense den wegh harer lant-pale op gaet

na Beth-Semes , so heeft hy ons dit groot

quaet gedaen : maer soo niet, so sullen wy
weten , dat sijne hant ons niet geraeckt en

heeft: het is een toe-val gheweest. Sy doen

wel dwaesselick daerin datse tot de fortuyn

loopen , wanneerse sien datse 2) met haer

waersegghery niet uytkomen : 3) maer onder-

tusschen sien wy dats' alsoo geperst worden
,

datse niet en durven voor avontuyrlick houden

't quaet dat hen was wedervaren. Voerders

sal door een heerlick en schoon exempel

konnen blijcken , hoe dat Godt door den toom

en breydel van sijne voorsienigheydt allerley

uytkomsten buyght en neyght werwaerts hy

wil. Ziet even op 't selve punct des lijdts, Een exempel.

doe David in de woestijne Mahon achterhaelt

was, doen de Philistijnen een inval in het i.Sam. 23,2c.

landt Israëls : en Saul wordt daer door " '

ghedronghen af te trecken van David. In-

dien
I

Godt, willende versorgen de behou-

denisse sijns knechts," desen spaeck 4) den

Koningh Saul in sijn wiel ghestoken heeft

,

voorwaer al hoewel de Philistijnen in der haest

buyten der menschen verwacht ingh de wape-

nen in de handt ghenomen hebben , so en

sullen wy nochtans niet seggen dat dit by

geval is toegekomen : maer 't geloof sal be-

kennen, dat de dingen die ons avontuyrlick

ön bygheval schijnen , door een verborg-

hen stuyr 5) en leydingh Godts geregeert

worden. Daer en wort wel niet altijt sulck

een oorsaeck ghesien : maer men moet noch-

tans dit alsoo buyten tvvijlTel houden , dat alle

de veranderingen die in de werelt gesien

worden ,
voortkomen uyt de verborghen be-

weghing 6) van Godes handt. Ondertusschen

moet dat gheen 't welck Godt verordent heeft

also nootsakelick geschieden , dat het nochtans

noch in volstrekten sin 7) noch oock uyt

sijner aert nootsakelick en is. Hier van hebben Een ander

wy een bekent en gemeensaem exempel in de '='"^'"i'^''-

beenderen van Christus. Dewijl hy een lichaem igan. lu. 33,

aenghenoinen heeft , dat onsen lichame gelijck 30.

is , soo en isser geen verstandighe die loochenen

sal, dat sijn beenderen breekbaar 8) waren,

dewelcke nochtans niet en konden ghebroken

worden. Waer uyt wy wederom sien . dal in

de Scholen niet te vergheefs en zijn ghevon-

den de distinctien waer door men onderscheyt

maeckt tusschen eene noodtsakelickheydt in

1) dabben, i) het beu. 3) hapert. i) stock.

5) drift. 6) roeringli. 7) niet t'ceuemael. 8) brekelick.
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Ul'11 koilcii

inliüiul iIlt

I. Sti-cnl;tse

sicli iiyttutdcn

VDDik'ilciicn en

tiickomciulcD

tij.lt.

2. S_v wcTckt

door iiiiddcjlen,

soiidur midde-

len, legen mid-

delen.

H. Sy draegt

sorghe voor het

mensclielickc

geslarlit, en by

namen voor de

Kcrckc.

4. Godt heeft

gheineenliek

vcrborghcne,

macr allijt scer

billieke oorsa-

ken van sijnc

rcgeeringh.

seker opsicht I), en lussclien volsirekle en

algelicele 2) noolsakelicklieydl. Ileni de onder-

scheydinghe tusschen hetgeen op iets volght

en hetgeen u/// iets volglit : 3) want Godl

heeft de beenderen sijns Zoons acn 4) de breek-

baeiheydt ö) en broosheydt onderworpen , de-

welck' hy nochthans 6) van brekingh be-

vrijdt hadde, en heeft also dat geen 't welck

natuyriick geschieden konde ghebondcn 7) door

de nootsakeHckheyt van synen raedt 8).

IJei XVII. Capittel.

VVaer toe en tot wat eynde dese Leere gericht

moet worden : op dat wy van hare nuttiglieyt

kennis mogen, hebben.

Voorts (geUjck des menschen vernuft tot

ydele scherpsinnigheden geneghen is) also

kan 't nau\\ Heks geschieden of sy vinden haer

selven in seer verwerde knoopen verstrikt

,

die het goed' en oprechte gebriiyck van dese

Leere niet en kennen. Daerom sal't nut en

oorbaerhck zijn dat wy korteh'ck aanwijsen

tot wat eynd' alle dinghen volghens de leere

der Schrifture van Godt verordineert worden.

V^oor eerst staet alhier 't overleggen dat Godts

voorsienigheydt aenghemerkt moet worden

soowel aengaende den toekomenden als aen-

gaende den voorledenen tijdt: ten anderen, dats'

alle saken also bestiert, dats' nu eens 9)

werkt door middelen , dan weder 9) sonder

middelen , dan w eder 9) tegen alle middelen.

En eyndlick dats' hier toe dient, te weten,

op dat Godt daer door betoone dat hy voor

het geheele menschelicke geslacht sorge

draeght : en dat hy voornemenllick de wacht

houdt in 't regeeren van syn Kercke, dewelck'

hy gheweerdight naerder aen te sien. Nu
moeten w y dit oock hier by doen , al lioew el

Godes Vaderlicke gunst en weldadigheyt , of

de strengigheydt van syn oordeel haer schijnsel

gheven en gesien worden in den gantschen

loop sijner voorsienigheydt : dat nochtans d'oor-

saken der dingen die dagelicks voorvallen

somtijdts onbekent zijn , alsoo dat ons dese

gedachte bekruypt en invalt , te weten , dat

de menschelicke saken door een blinde drift

der fortuyn gerolt en ghekeerl worden: of

dat het vleesch ons versoeckt en aeu-

maenl tot murmureeren tegen Godt , als of

hy met de mensehen een kaetspel hanteerde,

en se 10) als ballen den een op, den ander

neer wierp 11). 't Is wel waer , indien wy met

1) nootsakclickhcydt na seker aensicn. 2) absolute en
loutere. 3) tusschen nootsakeliek des ghevolghs en by ghe-
volghe. 4) []. 51 brekclickheydf. 6) \\ 7) [].

8) (verbonden). 9) als nu. 10) de selvigh'.

] 1) dat op dat neer werpende.

zedigh' en stille herten ons selven Icersaem

aenstelden , dat ten laetsten door d'uytkomst

openbaer en kenlick worden soude , dat Godes

raedt op seer goed' oorsaken gegrondt is

:

't zij om de sijne t'ondervvijsen tot lijdt-

saemheyt , of om hare boose ghesintheden

te beteren en hare dertelheydt te bedwin-

ghen , of om haer tot versakingh van haer

selven te drijven , of om hare slaperigheyt

op te wecken : 't zy wederom om de hoo-

veerdighe ter neder Ie slaen , om de lis-

tigheyt der godtloosen te verstuy ven , en

hare boose voornemens en aenslagen te ver-

stroyen. Nochtans al hoewel die oorsaken

voor ons onbekendt en op-ghesloten zijn, so

moeten wy niet te min voor vast en gewis

houden datse by Godt zijn verborghen : en

derhalven met David uytroepen , Gij , O Heere,

mijn Godt , hebt uwe wonderen , ende uwe
ghedachten aen ons vele geniaeckt ; men kan.se

niet in ordre by u verhalen; sal ickse ver-

kondighen ende uytspreken , soo zijnse me-

nighvuldiger dan dat ickse soude kennen ver-

tellen. Want al is 't dat wy in ons' elenden

altijdt onse sonden moeten aensien , op dat de

straffe selfs ons tot boetveerdigheyt ontsteecke :

soo sien wy nochtans hoe dat Christus den

verborghen wille sijns Vaders meer rechts

toe-eyghent, dan dat hy een yeder juyst niet

meer en soude moghen tot kastydingh op-

legghen , als sijn verdienste vereyscht. Want
hy segt van dien die blint geboren was : Noch
dese en heeft ghesondight , noch sijne Ouders :

maer [dit is geschiet] op dat de wercken

Godts in hem souden geopenbaert worden.

Want het vernuft des menschen murmureert

hier in, dat de menschen elendigh zijn oock

voor de gheboort' , als of Godt de ghene die

't noch niet verdient en hebben sonder ghe-

naed' alsoo verdruckte. Maer de Heere Chris-

tus betuyght dat in dit schouwspel de heer-

lickheydt sijns Vaders haer schijnsel geeft

,

so wy maer suyver' oogen hebben om die

aen te schouwen. Doch men moet matigheydt

en zedigheyt onderhouden , dat wy Godt niet

en dwinghen willen 1 ) om reden (e gheven

van sijn doen , maer 2) alsoo sijn verborgen

oordeelen vreesen en eeren , dat sijn will'

ons zy d'allerrechtveerdigste oorsaeck van alle

dinghen. Wanneer den Hemel met dicke wole-

ken bevanghen wordt , en dalter een ghe-

weldighe Storm 3) opstaet, en een droevighe

duysternis voor ons' ooghen komt, en de

donder in d'ooren kraeckt , en alle de sinnen

door vreese verslagen worden , so dunckt

ons alsdan dal alle dinghen onder een worden

gemenghl en verwert 4) : onderlusschen blijft

Psalm iO. 6,

Dese laetste

bemercking

van Godis

voorsienig-

heydt , aen-

gaende de ver-

borghcnc en

rechtvccrdighc

oorsaken der

sclver , wordt

wijtloopiglier

vcrklaert.

1) trecken. 2) en. 3) Tempeest. 4) gcbroddet.
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d'. 75.)

De suiririjeu

vau sommi^Iie

unheylighe

mcnscheo, de-

welcke looche-

nen dat de wc-

relt Joov Gods

verborgen raet

geregeertwort,

worden wedrr-

leydt door ver-

scheyden ghe-

tnyghuissen

der Schrifuirc.

evenwel in den Hemel deselve rust en still' als

te voren. Alsoo oock wanneer de beroerten die

in de werell zijn ons ons' oordeel verhinderen

en benemen , soo moeten wy 't daer voor

houden , dat Godt door liet reyne licht syner

rechtveerdigheydt en wijsheydt dese selvighe

beroerten seer ghevoeghlick met een wel-

gheschickt' ordeningh leidt 1) en bestiert tot

het recht' eynde. En om de waerheyt te

seggen , d'uytsinnigheyt veler menschen is

in desen deele wonderlick en seldtsaem , de-

welcke Godes wercken durven daghen 2) voor

haer vierschaer , en sijn verborgen raedt onder-

soecken , mitsgaders oock van onbekende sa-

ken een licht veerdigh en ontydigh vonnis

slrljckcn door een meerdere stoutigheydt dan

sy ghemeenlick 3) in 't oordeelen van de daden

der sterfielicke menschen sich aanmalighen 4).

Want wat kander meer verkeert zijn dan dit,

datmen omtrent onse gelijcken desen matig
|

heyt gebruyckt , dat wy veel liever ons oor-

deel willen opschorten als een teecken gheven

van lichtveerdigheydt : en dat men nochtans

als brootdronckentück 5) bespot de duystere

oordeelen Godts, over dewelcke wy ons met

ecrbiedigheyt behoorden te verwonderen.

2. Daerom en sal nieraant Godes voor-

sienigheydt profijteli^'k en naer behooren over-

wegen , dan alleen die, dewelcke bedenckende

dat hij met sijnen Maker en met den Bouw-

meester der werell te doen heeft , hem-selven

door behoorlick' ootmoedigheyt tot vrees' en

eerbiedigheydt jeghens Godt onderwerpt. Hier

van daen komt het dat dese Leer hedens-

daeghs van soo veel honden door haer ver-

giftigh byten of immers aenbassen wordt

bestormt : want sy en willen niet dat Godt

yet meer sal mogen doen, dan sy met haer

vernuft kennen begrypen. Zy lasteren ons oock

met soo groeten raserny alsse konnen , om
dat wy quansuys niet vergenoegt zijnde met

de gheboden der Wet , in dewelcke Godts

wil vervattel is, maer 6) boven dien seggen,

dat de werelt door sijne verborgene besluy-

ten en raedtslaghen wordt geregeert. Even

als of het gheen wy leeren een gedichtsel

ware van onse herssenen , en als of de Heylighe

Geest het selvige niet al-omm' uytdruckelick

en betuyghde, en door ontallicke manieren

van spreken en verhaelde. Maer om datse

noch cenige schaemt hebben die hen weder-

houdt , dals' haere lasteringen leghen den

Hemel niet en durven uitspuwen , so stellen

sy zich aen 7) als ofse tegen ons twisteden,

op datse te vrymoediger rasen mochten. Doch

indiense niet toe en staen dat alles \\ aller in

1) tempert. 2) betrcelteu. 8) jdcglien. 4) [].

5) boortdroncltentlick. 6) oock. 7) gelaten sj' sich.

de wereldt om gact door den onbcgrijpelicken

raedt Godts wort geregeert, so laet hen dan

antwoorden waer toe de Schriflure seght

,

Dat sijn oordeelen een diepen afgrondt zijn? Psalm 3G. 7.

Want als Moses roept dat Godes wille niet Deut, so. 11.

verr" in de woleken, of in den afgrondt Ie '^- ^'^•

soecken is, om dat de selvigh' ons gemeen- ' ' ' '
.

saeralick in de Wet is voor-geleyt , soo volght

datter een andere verborgene wille Godts is

die by eenen diepen afgrondt vergheleecken

wordt. Van de welcke Paulus oock spreeckt, ^""^ i^- ^^•

O diepte des rijckdoms beyde der wijsheyt

ende der kennisse Godts! Hoe on-doorsoeckelick

zijn sijne oordeelen, ende on-naspeurlick sijne

\\cgen ! Want w ie heeft den sin des Heeren

gekent? Of ^^ie is sijn Raedts-man geweest?

't Is wel waer dat in de Wet en het Euan-

gelium begrepen zijn verborgentheden , die

de maet en 't begrijp onses verstants verre

te boven gaen : maer dewijl Godt de ver-

standen van sijne kinderen door den Geest

der kennisse verlicht , om dese verborgent-

heden te verslaen , die hy door sijn woort

geweerdigt heeft t'openbaren : soo en light

daerin nu 1) geenen afgrondt, maer eenen

wegh in den welcken men veyligh wandelen

mach, en een keerss' of lamp om onse voeten

te bestieren, en een licht des levens, en een

school van de seker en klare waerheydt. Maer

de \N onderlicke vvljse Godts daer med' hy de

M erelt regeert , wort met recht een afgrondt

genaemt : om dat de selvighe , dewijls' ons

onbekent is , met eerbiedigheydt van ons moet

aenghebeden en ghe-eerl worden. Moses heeft

dese twee met weynighe woorden uylgedruckl

:

De verborgene dingen, seght hy , zijn voor Dcnt. 29.20.

den Heere onse Godt, maer de gheopen-

baerde zijn voor ons ende voor onse kinde-

ren , tot in eeuwigheydt , om te doen alle

de woorden deser Wet. Want wy sien dat

hy niet alleen gebiedt neerstigheydt aen te

wenden om de Wel l'overleggen, maer oock

om de verholen voorsienigheydl Godts met eer-

biedigheyt in eeren te houden. In H. boeck

Jobs wordt oock beschreven een loflick ge-

luyghenis van dees' hooghte en diepte , 't

wèlck machtigh is om' onse herten te ver-

ootmoedigen. Want als de Schrijver het ^^ erk-

stuck der werelt l)0ven en beneden doorsien

en seer heerlick van Godes wercken ghespro-

ken hadde, soo voeght hy ten ketsten daer

by : Sicl , dit zijn [maer] uyterste eynden lob 26. u.

syner wegen : ende wat een kleyn stucxken

der sake hebben wy van hem ghchoort ?

Daerom maeckt hy oock op een ander placts

onderscheydt tusschen de wijsheydt die bij

Godt haer woon-plaets heeft , en do maet der
.

)) is nu daer.
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lul) 28. 21 cii

28.

Ang. lib. 83.

uiustiomim.

P. 37.

Et'tien heyl-

siimcii raeJt.

De Lcerc van

(leii hej'inelic-

ken i'uet Godts

iii dt' regceriug

der wcreldt, en

verdedigt gecn-

siiis de Godt-

loosheydt der

gheiici' die de

schnltdertoos-

dadeu op Godt

leggen, unchdc

vernicteiitlievt

dergenerdiede

iiiiddülcn ver-

werpen , noch

oock de dwa-

ling van ande-

re die d'oefTe-

ningen der

iindtvrnchtig.

Uevlinde wiut

wijsheyl die hy den monschcn heeft voorge-

schreven. Want als hy van de verborgen-

heden 1) der nature gheprcdickt hadde , so

seght hy dat de wijsheyt Gode alleen bekent

en voor d'oogen aller levendigen verborghen

zy. Maer een weynigh daer na doet hy daer

bij datse gheopenbaert is om ondersocht te

worden: door dien lot den mensch is ghe-

seydt , Siet , de vrcese des Heeren is wijs-

heydt, Hier toe dient oock 't seggen van

AugListinus , Dewijl wy alle die dinghen

die Godt met een seer goed' ordeningh aen

en van ons doet, niet en weten, so 2) dat

wy alleen in de goede dinghen conform en

na de Wet handelen en wandelen, maer in

d andere saken na een Wet bewogen en ge-

dreven worden: overmits de voorsienigheyt

Godts een onveranderlicke Wet is. Ghemerckt

dan Godt in de regeeringh der wereldt sich

selven aenneemt een recht dat ons onbekent

is, soo moet ons dit zijn de regel tot sober

-

heyt en matigheyt, te weten, met Godes

opperste heerschappy te vreden zijn , op dat

sijn wiir ons wesen moge 't eenighe richt-

snoer der rechtveerdigheyt en d'alder-recht-

veerdigst' oorsaeck van alle dinghen. Niet die

absolute en afgetrokken 3) wille van dewelcke

de Sophislen snateren , die door een ongod-

delick' en onheylighe tweespalt en strijdt

Godes rechtveerdigheydt van sijne mogent-

heydt afsonderen : maer die , die daer is de

bestierster aller dinghen , dat is sijne voor-

sienigheyt , van dew elcke niet dan recht en

billickheydt afkomt, al hoewel d'oorsaken en

wegen der selver voor ons verborgen zijn.

3. Alle die ghene 4) , die tot dese ma-

ligheydt sullen geschickt en bereydt zijn; en

sullen van wegen de tegenspoeden in den

voorledenen tijdt teghen Godt niet murmu-
reeren , noch de schuldt van hare schelm-

stucken op hem leggen: gelijck die Heiden-

schen Agamemnon dede by den Poet Ho-

merus ; doe hy seyde , lek en ben daer van

de oorsaeck niet , maer de Godt lupiter en

donvermijdelicke noodt. Sij en sullen oock

niet, gheüjck als door een noot-dwang henen

wech geruckt zijnde, haer selven uyt mis-

troostigheyt en wanhoop' in 't verderf neder

storten , gelijck dien jonghelingh dede by
Plaulus, doe h\ seyde: Hel lot en geval

der dingen is ongestadigh , d'onvermydelicken

noodt drijft den mensch na hare neiging 5)

en lust : ick sal my wenden lot een spitse

steenrolz , om daer mijn goet en leven om
te brengen. Sij en sullen na 't exempel van

eenen anderen Godts naeni niel voorwenden

1) secreten. 2) [ ]. 3) loutere. 4) [ ] 5) apjjetijt.

lot een decksel van hare gruwelen. WanI
aldus spreeckt Lyconidcs in een andere comedy,

Godt is den aendryver gheweest : ick geloof

dal het de goden gewilt hebben. Want ick

weet dit, soo sy 't niet en wilden, 't en

süude niet geschieden. Maer sy sullen veel

meer uyt de Schriftuyr ondersoecken en leeren

wat Gode behaeghlick is , op dat se door de

leyding van sijnen Geest daer henen streven

en poogen mochten. Sij sullen te gelijck bereydt

zijn Godt te volgen daer henen sy van hem
geroepen worden , en alsoo metter dact be-

toonen , dalter geen
|

profijtelicker saeck en

zy dan de kennisse van dese Lecre. d On-

heylige menschen woeden sottelick met haer

ongeschikte dwaesheden 1 ) , so datse by na
,

gelijck men segt , Hemel en Aerde vermen-

gen. Indien , seggense , de Heere den punct

onses Dools geset en geteekent heeft , soo en

kanmen 't niet onlgaen : En derhalven is

d'arbeyt verloren die aengewendt wort om
sich te hoeden en te wachten. Dat dan d'cen

sich niet en durft begheven op den w egh , die

hy hoort dat onveyligh is , op dat hy van

de Moordenaers met vermoert en w orde

:

dat d ander de Medecijn-meeslers halen laet

,

en hem-selven met medicamenten vermoeyt,

om syn leven te hulp te komen : Dat wederom

een ander sich onthoudt van groven kost
, om

syn sw'-acke gesontheydt niet te beschadighen ;

Een ander vreest te woonen in bouwvallige

huysen : In somma dats' alle te samen weghen

bedencken , en met een groote neerstigheydt

middelen uyt vinden , waer door sy mochten

verkrijghen 't gheen sy soecken en begeeren :

Alle dese stucken , seggense , die ghesocht en

gebruyckt worden om den wille Godts te

veranderen , zijn of vergeefsche remedien :

Of het leven en de doot, gesonlhcyl en

kranckheyt , vreed' en oorlogh en zijn door

een vast besluyt Godes niel verzegelt en af-

gepaelt : En so voorts bclanghend' all' andere

dingen die de menschen door hare kloeckheyd

soecken of te verkrijghen, of 't ontvlieden, naer

ghelang 2) datse die of lief hebben of haten.

Jae sy besluyten oock dat de gebeden der

geloovigen niet alleen verkeert , maer oock

onnut en onnoodigh zijn souden , door de

welcke versocht wordt, dal de Heere voorsie

en versorghe die dinghen die hy aireede van

eeuwigheyt af verordent heeft. In somma,

sy nemen wech allerley raedlslagen en over-

legginghen belanghende loekomslighc saken

,

als of die streden legen Godts voorsienigheydt,

dewelcke sondcr dat men 3) die daer over

in roept 4) gearrestccrt en besloten heeft

,

(p. 76.)

1) propoosten. 2) na advenant. 3) [ ]. •!•)
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Op (lal haix

sulTerijenklaer-

tlir soudon

blijcken, dewijl

alle die dingen

die tegen dit

hooftst-ack dei'

Lcere pleglien

leghen ghe-

worpeu Ic

worden, of tot

den toekomeu-

den of lot den

voorledencn

lijt konueu

werden ghe-

bracht, süo

wort eerstelick,

belangende de

toekomstige sa-

ken, aangewe-

scn en bevvcsen

dat de beraedt-

slaginghcn der

menschen

geensius en

strijden tegen

de voorsienig-

licvt Godla.

Prov. 16. 9.

wat sy wilde dal- geschieden soude. Boven

dien, alles wat aireede gheschiedt is, dat

leggen sy Godes voorsienigheyt alsoo Ie

last, datse met den nienscli , die .kennelick

aen 't bedrevene feyt schuldig is , door de

vingeren sien. Heeft een priem-dragher een

eerlick burger gedoodt ? Sy segghen dat hy

den raedt Godts heeft uytghe voert. Heeft

yeniandt ghestolen of gehoereert ? Om dat hy

ghedaen heeft 't welck van den Heere voor-

sien en verordent was , soo is hy na haer

segghen , een dienaer van sijn voorsienigheyt.

Heeft een sorgloos Zoon nalatende alle ge-

neesmiddelen , werkeloos 1 ) sijns Vaders doodt

ingewacht 2)? Dan heet het; 3) Hy en

heeft Gode niet konnen wederstaen , die dat

alsoo van eeuwigheydt af verordineert hadde.

Alsoo bekleedense allerley schelm-stucken met

den naem van deughden, om datse Godes

ordinanty onderworpen zijn.

4. Maer belangende de toekomstige sakcn

en voorvallen , vereenight Salomo lichte-

lick de raedtslagen der menschen met de

voorsienigheydt Godts. Want gelijck als hy

uytlacht de dwaesheyt der gener die sonder

den Heere alles vermetentlick by de handt

nemen , als ofse door sijn handt niet en

wierden gheregeert : alsoo spreeckt hy elders

aldus , Het herte des menschen overdenckt

sijnen wegh ; maer de Heere stiert sljnen

gangh
,
gevende daermede te kennen dat wy

door d'eeuwige besluyten en ordinantien

Godts niet en worden verhindert , ons selven

onder sijnen v^'ille te versorgen en all' onse

saken te schicken en te leyden. En dit

bestaet oock in een klaerblijckelicke reden.

Want Godt die ons leven met sekere palen

heeft afgheperckt , heeft oock met eenen de

sorghe voor ons leven ons bevolen en toe

vertrou\\t, en ons van middelen en on-

derstant om dat te bewaren genoeghsaem

voorsien, en oock voor de ghevaren 4) ge-

w aerschout : en ons daer teghen sekere be-

hoedingen en remedien gegeven , op dat die

ghevaren 5) d'onvoorsichtigen niet en souden

overvallen en t'onderbrenghen. Nu sien wy
klaerlick wat ons te doen staet: te weten,

indien ons de Heere bevolen heeft dat wy
ons leven sullen beschermen , dat wy dan

't selve voorstaen en bewaren moeten : Indien

hy ons middelen ter hulp aenbiedt , dat wy
die moeten gebruycken : indien hy ons voor

heen de perijckelen en gevaerlickheden aen-

wijst, dat wy niet lichtveerdig daer toe en

moeten loepen : indien hy ons gheneesmid-

delen 6) by de handt geeft , dat wy die niet

en moeten versuymen uf verachten. Maer,

sult ghy seggen , daer en sal ons geen perijckel

schadelick zijn , dan 'tgeen door Godts be-

schickingh doodelick en onvermijdelick is, en

door gheenderley remedien en kan ontwor-

stelt worden. Maer wat als ick nu segghe 1)

dat de ghevaren 2) daerdoor blycken 3)

niet doodelick en onvermijdelick te zijn , om
dat de Heere u voor-geschreven heeft de

remedien waer door die afgeweert en over-

wonnen kunnen worden? Siet doch eens hoe

qualick dat u seggen en redeneeren 4) over

een stemt 5) met d'ordonnanty en uytdeeling

Godes? Ghy besluyt dat men sich voor 't

perijckel niet en behoeft te hoeden , om dat

wy 't selve , dewijl 't niet doodelick en onver-

mijdelick en is , oock sonder hoeden en ver-

vermijden sullen ontgaen. Maer de Heere

ghebiedt u daerom 't perijckel te schuwen,

om dat hy niet en wil dat het u doodelick

en onvermijdelick zijn. sal. Die uylsinnige

menschen en bedencken niet eens 't gheen

voor haer oogen leydt, dat de konsl en weten-

schap van beraden en hoeden den menschen

ingeblasen is van den Heere , op datse daer

door sijne voorsienigheyt souden dienen in

't bewaren van haer eygen leven. Gelijck sy

daer en teghen door haer versuym en traeg-

heydt haer selven op den hals halen de (juaden,

die hy haer verordent en toe-ghevoeght heeft.

Want van waer koüit doch dat een voorsich-

tigh man , terwijl hy voor sijn leven sorghe

draeght, sich uyt het aenstaend' ongheluck

verlost en reddet , en dat een dwaes door

sijn onberaden lichtveerdigheyt daer in ver-

gaet , anders dan om dat beyde de dwaes-

heyt van den een 6) en de 6) voorsichtigheyt

van den ander 6) zijn instrumenten van Godes

beleydt 7)! Daerom heeft Godt alle toekom-

stige swaerigheden voor ons willen verbergen,

op dat wy de selvigh' als onseker en twijifel-

achtigh souden tegen gaen, en geduyrigh

aenhouden souden om de remedien die by

de handt zijn daer tegen te gebruycken, tot

datse of overwonnen zijn , of sy zelfs al onse

sorgh en neerstigheydt overwonnen hebben.

Daerom hebb' ick voor hénen vermaent , dat

de voorsienighej't Godts ons niet altijdt naeckt

voor en komt , maer soms oock naer ghelang 8)

dat Godt deselve met by-ghevoeghde middelen

eenighsins omhult 9).

5. Dese selvige trecken oock verkeert en

onbedachtelick d'uylkomsten en gheschiede-

nissen van den voorleden tijdt tot Godes bloote

Belanghende

de saken en da-

den van den-

voorleden lijdt,

soo is de reden-

cavelingh on-

gheschickt van

die ghene die

willen dat de

boose van «e-

gen hare

schelmstueken

niet en sullen

ghestraft wor-

den , om dat

dcsclvc niet

dan door de

beachickinghe

Godts verricht

worden.

1) alle remedien verachtende, verwacht. 2)
[

],' 3) [].

4) perijckelen. 5) perijckelen. 6) remedien.

1) Maer of ick scyde. 2) perijckelen. 3) [].

-1) discours en redcning. 5) draegt. 6j [ ].

7) (ten weder zijden). S) nae. 9) bekleedt.
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De eerste re-

den is, om dat

die boosdoeu-

ders den slie-

voorsienigheydt. Wanl aeiighesien 1) alle din-

gen die geschieden aen dese Voorsienig-

heydt 2) hangen en vast zijn , so nemen sy

daer uyt oorsaeck om te segghen , datter

geen dieverijen
,
geen overspelen , geen doodt-

slagen begaen en worden , of de wille Godts

werkte daarin mede 3). Waerom sa! dan,
o,,e..bae.-dea

se„„ense , eestraft worden een dief. deweicke
wille Godts te- ,

''° „ ,. ° ,. , „ ,

seu staeri. beroott dien die de Heere met armoede

kastijden wilde? Waerom sa! gestraft wor-

den een dootslager deweicke gedoodet iieeft

(|). 77.) dien , wiens leven de Heere ge-eyndigt
|

iiadde? Indien alle soodanighe men.schen den

wille Godes dienen , waerom sullense worden

ghestraft ? Maer ick ontkenn' datse den wille

Godes ten dienste staen. Want wy en moeten

nimmermeer seggen dat die geen die door een

boos ghemoedt gedreven wordt den gebode

Godts eenigen dienst doet , dewijl hy alleen

sijn quade begeerlickheyt en lust gehoorsaemt.

Die is Godt gehoorsaem en bedienstigh , de-

weicke van sijn wiü' onderricht zijnde , daer

henen streeft , werwaerts de wille Godes hem

roept. En waer uyt worden wy doch van

sijnen wille gheleert , anders dan uyt sijn

woordt? Daerom moeten wy in de saken die

wy te besehicken hehben sien op die wille

Godes die hy ons in sijn woordt openbaert.

Godt en vereyscht van ons niet meer noch

anders dan 't geen hy ons ghebiedt. Indien

wy yet bedrijven tegen sijn gebodt : 'ten is

geen gehoorsaemheydt , maer wederspannig-

heydt en overtredingh. Maer (mocht yemandt

seggen) ware 't dat hy 't niet en wilde, wy en

souden het niet doen. Ick beken't 't is soo,

Maer doen wy 't quaedt tot desen eyndc op

dat wy hem mochten ghehoorsaem zijn? Nu
hy en ghebiedt ons 't quade niet , maer wy
vallen veel meer plotselick daer henen , niet

bedenckende wat hij wil , waer door d'onge-

tempertheyt van onse boose begeerlickheydt

alsoo rasende , dat wy met voorbedachten

raedt teghen hem ingaen 4). En aldus zijn

wy, quaedt doende, sijne rechtveerdige beschic-

kinghe dienende 5) : want na d'oneyndige

grootte sijner wijsheydt weet hy boos' in-

strumenten wel en wettelick te ghebruycken

tot goedt doen. En sie( doch eens . hoe onghe-

souteii en onwijs hare reden-cavelingh zy : sy

willen dat die gene die boose stucken be-

drijven , ongestraft sullen henen gaen , om dat

die niet en worden bedreven dan door de

lieschickingh Godes. Ick stae hun noch meer
toe: te weten, dat de dieven en dootslagers

•en andere quaetdoenders zijn instrumenten der

Goddelicker voorsienigheyt, die de Heere selfs

1) -lirmerolvt. 2) descive. .S) koirit daor tci.esrhen

+ ) aensacn. 5) ordonnanty bedien.stig.

gebruyckt tol uytvocnngh.van die oordcelon

die hy by hem-selven besloten heeft. Maer
ick ontkenn' dat hare boosheden daerom

ccnighsins verontschuldigt of verschoont moe-

ten worden. Want wat ? Sullen sy Godt met

sich 1) intrecken in de selvig' ongerechlig-

heyt , of sullens' hare boosheyt met sijne

gherechtigheyd( bedecken ? Sy en konnen

noch 't een noch 't ander doen. Sy en konnen

haer selvon niet suyveren van schuit, dewijlse

door haer eyghen conscienty overluyght wor-

den. Sy en konnen Godt niet beschuldighen

,

overmits sy 't gantsche quaet vinden en ge-

voelen in en by haer selvcn : en by Godt

niet anders dan een weltigh gebruyck van

hare boosheyt. Maer, seght ghy , hy werckt

door haer. En ick vraegh' u, waer uyt ont-

staet de stanck in een doot lichaem , t welck

door de hitte der sonne verrot en ontsloten

is? Yeder een siet dat de stanck door de

stralen der sonne verweckt wordt , en noch-

tans en seght daerom nieinant dat de stralen

stincken. Van ghelijcken oock dewijl in een^

boos mensch sit de stof en schuldt der boos-

heyt , waer toe dan beweerd '2) en ghelooft

dat Godt eenighsins besmet \\ordt , wanneer

hy nae syn goetduncken gebruyckt den dienst

van den selven? Wech dan met sulck een

hondtsche onbeschaemtheydt, deweicke wel

van verre Godes rechtveerdigheydt aenbassen,

maer gheensins bereycken kan.

6. Doch dese lasteringen of liever sufle-

ryen van hersseloose hoofden sullen lichtelick

verstooven worden door een Godtvruchtighe

en heyligh' overdenkingh der voorsienigheyt,

die ons door 3) den regel der Godtsaligheyt

wort voor-geschreven , op dat wy daer uyt

een seer goede en lieflicke vrucht bekomen

mochten. So sal dan een Christen-mensch,

dewyl hy sekerder als seker weet en ghe-

looft, dat alle dinghen ghebeuren 4) door de

beschickingh Godts, en datter niets en ge-

schiedt by geval : sijn oogen altijt geslagen

hebben op hem , als op de voornaemst' oor-

saeck van alles: en niet te min oock letten 5)

op de lagere en mindere oorsaken nae de

plaets en beurt diese hebben. Daar benelFens

sal hy voor vast houden dat de bysondere

voorsienigheydt Godts tot syner behoudenis

op de schildwacht staet , deweick' hem niet

en sal laten overkomen dan 't gheen hem

goet en saligh is. En om dat hy voor eerst

met de menschen , en ten anderen oock met

d'andere schepselen te doen heeft , soo sal

hy gelooven dat Godes voorsienigheydt ten

beyden zyden heerschappy voert. Wal de

Ten tweeden,

sy worden door

haercygenroii-

soienty be-

scliuldight en

overwonnen.

Ten derden,

scimylt by ben

de inatery en

sohuldt des

qnacts, al hoe-

wel Godt baren

dienst glie-

brnvckt.

Een bcyliglie

bedennkingb

van de Godde-

lieke Voorsie-

iiiglieyt.

1 .\Ile din-

gen geschieden

door de bc-

sehiekinge

Godts.

2. Alles ge-

dijetdeuGodt-

saligen tot ha-

ren besten.

1) met haer. 2)

.5) merek nemen.

ïhevoelt. 3) van. 4) toekomen.
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3. De hci-teii

en betraehiin-

geii van all«

meiischen zijn

in de handt

Güdts.

4. De voorsie-

iiigheyt God(s

waeekt voor

der geloovigen

saliglievt.

Psalm '55, 23.

1. Peti-. 5. y.

Zaeliar. 2. S.

Jcsa. 2(1. 2.

5 God draegt

een bysondere

sorghc voor de

sijne

Matlh lü. 3U.

Cl. Hy ver-

murwt, i.r bc.

dwingt, of on-

derdruekt door

verseheyilen

manieren de

vyandcn van

sijn Kerrke.

menseben belangt, 't zy datse goet, 't zy

datse quaet zijn , hy sal bekennen dat hare

raedtslagen , willen ,
betrachtinghen en krach-

ten in suicker voegen zijn in sijn macht 1),

dat het aen sijn goetduncken staet, deselve

werwaerts hy wil te buygen , en , so dickwiis

als hy wil , te bedwingen en in te binden.

Daer zijn seer veel' en seer trelFelicke be-

loften, deweicke getuygen dat de bysondere

voorsienigheyt Godts voor de saligheyt der

gheloovigen waeekt: Werpt uwe sorghe op

den Heere , ende hy sal u onderhouden : hy

sal in eeuwigheydt niet toelaten , dat de recht-

veerdige wanckele. Die in de schuyl-plaetse

des Alderhoogsten is gheseten , die sal ver-

nachten in de schaduwe des Almachtigen.

Want die u-lieden aenraeckt, die raeckt sijnen

oog-appel aen. lek sal uwen schildt en meta-

len muyr zijn : ick sal wederstaen den genen

die u wederstaen. Alware't dat een moeder

haer kindt vergate , nochtans en sal ick uwer

niet vergheten. Ja de Bijbelsche Historiën

hebben voornementlick voor te leeren , dat

de weghen en voetpaden der Heylighen met

sulcken vlijt van den Heere bewaert werden
,

datse selfs haren voet niet en stoolen aen

eenigen steen. Al hoewel wy dan een weynig

voor desen met recht hebben verworpen de

meening der gener, deweicke verzinnen 2)

dat de voorsienigheydt Godts algemeen is

,

en sich soo verre niet en vernedert datse

voor elck schepsel in 't bysonder soude be-

sorght zijn , soo moeten wy nochtans voor

alle dinghen ter werelt erkennen dese byson-

dere voor-sorge Godes t'onswaert. Daerom ist

dat Christus, na dat hy beweert hadde dat

selfs niet het aldergeringste muschken op der

aerden valt sonder de wille des Vaders, ter-

stont daer op by voegt , dat wy het daer voor

moeten houden . dat ghclijck wy sooveel 3)

weerdigher zijn dan vele musclikens, Godt oock

door soo veel te naerder en meerder sorgh ons

voorsiet. En dese sorgh breydt hy soo verr'

uyt, dat hy ons gebiedt te vertrouwen dat

de hayren onses hoofts ghetelt zijn. Wat
konnen wy anders wenschen , indien oock

niet een hayr van ons hooft en kan vallen
,

't en zij dan mei sijnen wille? Ick en spreeck'

niet alleen van 't menschelicke geslacht: niaer

ghemerckt Godt de Kerck verkoren heeft

hem-selven tot een woonstede , soo en isser

geen twijlFel aen of hy betoont door byson-

dere 4) proef-stucken sijn vaderlicke sorgh-

vuldigheyt in de regeeringh der selver.

7. Een dlonaer Godts met dese beloften

en exempelen versterckt zijnde, sal voorts

1) gevvelt. 2) vcrdieliten. li) ho

daer by doen de getuygenissen . die daer

leeren dat alle menschen zijn onder sijn macht

en heerschappy. het zy dat hare ghemoederen

te vreden gestelt
|
moeten worden , 't zy dat

hare boosheydt moet worden inghetoomt , op

datse gheen schaed' en doe. Want 't is de

Heere die ons genade laet vinden , niet alleen

by de gene die ons wel ghesint sijn 1), maer

oock in d'ooghen der Egyptenaren : die oock

de boosheydt onser vyanden op verscheydene

manieren weet te verbreecken : want somtijts

beneemt hy hen 't verstandt , soo datse niets

dat ghesont en heylsaem is begrijpen konnen:

geiijck hy den Satan henen sendt . om den

mondt aller Propheten met leugentael te ver-

vullen . op dat Achab worde bedroghen , en

Rehabeam verdwaest door den raet der jon-

gelinghen , op dat hy door sijne sotheyt van

het rijck berooft werde. Somtijts wederom

wanneer hy hen 't verstandt laet behouden
,

maeckt hy hen soo verschrickt en verbaest

,

datse selfs niet en willen noch en durven

uytvoeren 't geen sy hebben voorghenomen.

Wanneer hy haer oock somtijts heeft toege-

laten te trachten en te streven na 't geen

haer de boose lust en raserny geraden hadde
,

soo breeckt hy haer "ghewelt ter bequamer

tijt af, en hy en laet haer niet volvoeren 't

geen sy beginnen. Also heeft hy den raedt

van Achitophel, deweicke tot Davids verderf

gestreckt soude hebben , voor den tijdt ver-

stroyt en te niet ghemaeckt. Alsoo is hy oock

besorght om alle de creaturen te stuyren en

te wenden ten beste en tot saligheydt van

sijne kinderen : en oock den Duyvel selfs

,

deweicke
,

ghclijck wy sien , niet met allen

teghen Job heeft durven ondernemen 2) sou-

der sijn toelatingh en bevel. Op dese kennisse

volght nootsakelick danckbaerheyt des herten

in voorspoet. lijdtsaemheydt in tegenspoet

,

en een ongeloovelicke gerustighcyt voor den

toekomenden tijdt. Derhalven sal hy al 't

geen hem gheluckelick en nae sijn wensch

wedervaert , in 't geheel Gode danck weten
,

het zy dat hy sijne weldadigheyt gevoelt heeft

door den dienst der menschen, 't zy dat hy

door d'onbewuste 3) schepselen geholpen is

geweest. Want hy sal aldus in sijn hert

overleggen , Gewisselick 't is de Heere , die

hare gemoederen tot mywaerts bewogen en

gebogen , en aen my verbonden en vast ge-

maeckt heeft, op datse souden zijn instru-

menten sijner geedertierenheyt t' mywaerts.

Alsser overvloet van vruchten is sal hy denc-

ken , dat het de Heere is die den Hemel

verhoort, op dat de Hemel d'Acrde verhoore
,

(p. 77.)

1. Keg. rap. 12

V9S. 10. en IE

2. Sam. 17.7

en 1-t.

7. Hy bestiert

alle ereataren,

en den Duyvel

selfs ten besten .

en ter saligheyt

van de Godt-

vruchtigc.

lob 1. 12.

't Ghebruyek

en de nuttig-

hevdt van de

sesxe en sevcn-

de bedeuc-

kingh.

1) licliben. 2) voornemen. 3) d'oulevelieke.
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en d'aerd oock. hare vruclilcn verhoor'. Ia

andere dingen sal hy 't daer voor houden

dat door den zegen des Heeren alleen alles

voorspoedigh gemaekt wort . en dewijl hy

door so veel saken daer van overtuyght is,

soo en sal hy niet toelaten dal hy teenigher

tijdt soud' ondanckbaer zijn.

8. Indien hem eenigen tegenspoet weder-

vaert , soo sal hy oock alhier terstont sijn

ghemoedt opheffen tot Godt, wiens handt en

mogentheydt seer vele dinghen vermach om in

ons te drucken lijdtsaemheydt en een stille

getempertheydt des ghemoedts. Indien Joseph

haddc blijven hangen I) in 't erkennen van

sijner Broederen trouwloosheydt , hy en sonde

nimmermeer een broederlick hert t haerwaerts

hebben konnen opnemen. Maer dewijl hy sijn

hert gewendt heeft tot den Heere . soo heeft

hy 't ongelijck vergeten, en is tot sachtmoe-

digheyt en goedertierenheyt bewogen gewor-

den
, so dat hy oock van selfs sijn Broeders ver-

troost, en tot haerseydt, Ghy- lieden en hebt

my niet verkocht in Egypten. maer ick ben

door den wille Godts voor u-lieden daer heen

ghesonden. om u-lieden in 't leven te behouden.

Ghy-lieden bedacht wel het quade over my,
maer de Heere heeft dat verandert tot goedt.

Indien Job sich ghewendt hadde teghen de

Chaldeen , van dewelck' hy gequelt wierdt

,

hy soude terstont tot wraeck ontsteecken zijn

gheweest, maer dewijl hy daer in oock er-

kent het werck Godts , soo vertroost hy sich

met die seer schoons spreuck , De Heere
heeft ghegeven, ende de Heere heeft geno-

men : de Naem des Heeren zy gelooft. In-

dien oock üavid, doe hy van Simei met laster-

woorden en steen-werpen aengerandt2) wierdt,

sijn oogen op den mensch geslagen hadde,
hy soude sijne knechten tot weder-wraeck
aengehitst 3) hebben : maer overmidts hy
verstaet dat Simei dat niet en doet sonder

de be\\egingh des Heeren , soo versacht hy
veel meer hare herten. Laet hem geworden

,

seght hy , want de Heer' heeft hem bevolen

te lasteren. Door den selvei> toom bedwinght
hy oock op een ander piaets d'onmatigheydt
van sijne droefheydt. Ick ben verstomt , ick

en sal mijnen mondt niet op doen ; seght hy,

want ghy hebt het gedaen. Indiender geen
krachtiger remedy en is tegen gramschap en
ongeduldigheyt , so en heeft gewisselick niet

weynigh gevordert die geen , dewelcke gbe-

leert heeft de voorsienighcydt Godts in desen
dcele t'overleggen , dat hy sijn gemoedt altijt

hier toe kan brengen , dat hy dencke : De
Heer heeft het alsoo gewilt. daerom moet ick

1) berusten. 2) acns;cr:inst. :!) acngeliert.

het lijden en dragen: niet alleenlick om dal

ick niet en mach tegenstribbelen , maer oock

om dal hy niet en wil dan 't geen recht-

veerdigh en profijtelick is. De somma van

'l geen \vy tot noch toe geseydt hebben
streckt hier toe , dat wy onrechtveerdeück

van de menschen beschadight zijnde, en hare

boosheydt (dewelcke niet anders en soude

doen dan onse droefheydt verstercken en onse

gemoederen tot wraeck opscherpen) ter zijde I)

stellende, gedencken op te klimmen tot Godt

.

en leeren voor gewis houden , dat door sijn

rechtveerdige beschicking toegelaten en toe-

gesonden is al dat 't welck onsen vyandt

trouwlooslick teghen ons begaen heeft. Pau-
lus . op dat hy ons mochte verhinderen van

't ongelijck te vergelden . vermaent voorsich-

tighlick dat wy den strijdt niet en hebben
met vleesch en bloet , maer met den Duy vel

een geestelick vyandt . op dal wy ons ten

strijde souden veerdigh maken tegen hem.

Maer dit is een seer profijtelicke vermaningh
om alle de tochten der gramschap neder te

legghen . te weten , dat Godt soo wel den
Duyvel als alle de boose mensehen wapent
tot den strijdt , en neder sil als eenen rech-

ter en scheydtsman des kamps om onse lijdt-

saemheyl t'oeffenen. Indien d'elenden en swa-
righeden die ons drucken ons toekomen sonder

toedoen van eenighen mensch , soo laet ons

de leere der Wet ons selven te gemoet voe-

ren
, te weten , dat allerley voorspeel uvt de

fonteyn van Godes zegen voort vloeyl , en

dal alle d'ongelucken zijn sijne vervloeckin-

gen : en laet ons schricken voor dien vrees-

selicken uytroep : Indien ghy roecklooselick

tegen my wandelt , soo sal ick oock roeck-

looselick teghen u-lieden wandelen. Riet weicke

woorden onse traegheyt bestraft wort, wan-
neer wy na 't gemeen verslandl des vleesches

beyde geluck en tegenspeel voor avontuyr-

lick en toevalligh houdende , door de wel-

daden Godts tot sijnen dienst niet aenghe-

spoort 2) , noch door sijn roeden lot boet-

veerdigheydt aengheprikkell en worden. Dit

is oock de reden waerom Jercmia en Amos
bitterlick over de Joden hebben geklaeght

.

om dalse meenden dat so wel 't goed' als het

quade gheschiede sonder Godes bevel. Hier

toe dient oock de predikingh by Jesaia :

|

Ick formeere het licht, ende scheppe de duys-

ternisse . lek make den vrede , ende scheppe

hel quael , Ick de Heere doe alle dese dingen.

9. En nochtans en sal ondcrtusschen een

Godlvreesend' man sijn oogen niet afwenden
van de mindere en meer ondergeschickte 3)

1 ; nen een zijilc. 2) aengelieit. :!) ondoiaf.

E|,h<

1). Ily drijft

deslapcrigheyt

der Godtsali-

geu uvt, CU port

haer aen tot be-

kccrint^h.

De ut

&et
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11. II.v wijst

dcu Godvrtinh-

tiglieii aen h.i-

ro ouachtsaeni-

liL'ydt en on-

voorsichtij;:-

heyt iii't vcr-

riüliten van ha-

ven pliclit, op

(latse met Slich-

ten hai-o sohult

ln-keiiiiL'ii son-

dlMl.

13. Ily ver-

doemt de boos-

licvtder i|iiact-

dueuders.

lli. Tly ver-

oorsaeckt een

rechte beincre-

kiiig der toeko-

mende dingen,

eii luaccktsijne

knerliten voor-

ijii-litig, vlytigh

en d:i|)per.

oorsaken. Want hoewel hy de gene van de

welck' hy eenige weldaet ontfangen heeft

,

voor niets dan 1) dienaers van Godes goedt-

lieydt houden sal , so en sal hy daerom haer

niet over 't hooft sien. als ofse geenen danck

door hare beleeftheydt verdient en hadden:

maar hy sal van herten ghevoelen dat hy aen

haer verplicht is , en hy sal geerne sijn ver-

plichtinghe 2) bekennen , en arbeyden om nae

sijn vermogen en nae ghelegentheydt van de

saeck danckbaer te zijn. Eyndlick hy sal

Gode van wege d'ontfangene goederen vrees'

en eerbiedigheyt toedragen , en hem loven als

den voornaemsten Autheur en gever van dien :

maer de menschen sal hy als Godes dienaers

in eeren houden : en hy sal verstaen
,

gelijck

oock de saeck selfs leert en medebrenght

,

dat hy door den wille Godts verbonden is

aen die gene door welckers handt Godt sijne

weldadigheydt aen hem heeft willen bewijsen.

Indien hy eenige schade geleden heeft of door

sijn versuym, of door sijn onvoorsichtigheyt,

so sal hy wel voor vast houden dat het met

des Heeren wit geschiet is , maer hy sal het

oock hem-selven wijten. Indien yemant door

sekere sieckt' wech ghenomen is uyt dit leven,

den welcke hy onachtsaemlick gehandelt heeft

,

daer hy uyt kracht van sijn ampt hem hadde

behooren te versorghen : al hoewel hy v/eet

dat d'afgestorvene gekomen was tot sijn perk

dat niet en konde worden over-getreden

,

soo en sal hy nochtans daerom sijn sonde

niet licht maken : maer dewijl hy sich in sijn

ampt niet ghetrouwelick en heeft gequeten

,

soo sal hy dat also nemen als of sijn onacht-

saemheyt d'oorsaeck ware van des siecken

doodt. Veel weyniger sal hy, wanneerder in

't bedrijven van doodtslagh of dievery eenigh

bedrogh oft voor-bedachte boosheydt des her-

ton tusschen gekomen is , deselve sonden ver-

schoonen door 't voorwenden van Godes voor-

sienigheydt: maer hy sal in 't selvige feyt,

Godes rechtveerdigheydt, en des menschen

deughnieterye
,

ghelijck die beyde haer selven

klaerlick openbaren , onderscheydentlick be-

mercken en aenschouvven. En voornementlick

sal hy in toekomstighe saken op alsulcke

mindere en ondergeschickte 3) oorsaken acht

nemen. Want wel sal hy het reeckenen onder

de zegheninghen Godts, byaldien hy alle hulp

van menschen gereedt vindt die hy voor sijn

welvaren en behoudenis behoeft. Daerom even-

wel en sal hy toch 4) niet vertraghen in 't

beraetslagen , noch slaperigh zijn in 'l ver-

1) []. 2) de verbintenis. 3) en onderst'.

4) Want sal hy gheeu ghebreck hebben van menschelieke

hiilp-middeleu om die tot siju welvaren en behoudenis te

gliebniyrken, soo sal liy dat reeckenen onder de zeghenin-

ghen Oodts. Daerom en sal hy oock.

soecken van de hulp der gheaer , die hy sien

sal dat rljck en machtigh ghenoegh zijn om
hem te helpen: maer overlegghende dat alle

voordeelen die de schepselen hem konnen

aenbrenghen 1 ) , hem van den Heere in de

handt ghesleecken en gegeven worden , soo

sal hy die schepselen , als wettigh' instru-

menten van Godes voorsienigheydt tot sijn

ghebruyck eu nuttigheydt toepassen. En ghe-

merckt hem niet bekendt en is wat uytkomst

sijn alTairen en handelingen die hy voorneemt,

hebben sullen (behalven alleen dat hy weet

dat de Heere in alles sijn bestwil 2) sal ver-

sorghen) soo sal hy met vlijt na-jagen dat

geen t welck hy oordeelt hem voordeeligh te

zijn , so seer als hy met sijn verstandt en

kennis kan begrijpen. Nochtans en sal hy

in't raedt-pleghen niet slaen op sijn eygen

sin 3) en goedtduncken : maer hy sal hem-

selven der wijsheyt Godts bevelen en over-

geven , op dat hy door sijn geleyde ghestuyrt

worde tot het recht eynd' en ooghmerck.

Voorts en sal hy met sijn vertrouwen also niet

steunen op d'uyterlicke hulp-middelen , dat

hy , indiense by de handt zijn , op deselve

sorghlooslick soude rusten : en 4) indiense

niet by 5) de handt zijn en ontbreken , hem 6)

souden verschricken even als of hy verloren

waer. Want hy sal sijn gemoedt altijdt ghe-

hecht hebben alleen aen de voorsienigheydt

Godts , en niet toelaten dat het door de be-

merckingh der tegenwoordiger dingen , van

't aenschouwen der selver afgetrocken worde.

Alsoo al hoewel Joab bekendt dat d'uytkomst

van d'oorlogh staet in Godes handt en goedt-

duncken, soo en begeeft hy nochtans sich met

tot ledigheyt : maer hy volbrenght neerstelick

't geen hem volghens sijn beroep toestondt

te doen : en beveelt den Heere 't beleydt van

d'uytkomst. Weest sterck , segt hy , ende

laet ons sterck zijn voor ons volcfc , ende

voor de steden onses Godts : de Heere nu

,

doe wat goet is in sijne oogen. Dese selvighe

kennis sal ons van alle lichtvoerdighcydt en

verkeert vertrouwen afhouden 7) en tot de

geduyrigh' aenroepingh Godes aendnjven : sy

sal oock onse ghemoederen met goede hoop'

ondersteunen , soo dat wy niet en sullen aar-

zelen, om 8) gherustelick en kloeckmoedigh

te verachten de ghevaren 9) die ons omcin-

gelen.

10. En hier in openbaert sich d'onweer-

deerbare 10) gelucksaligheyt van een Godt-

vruchtigh gemoedt. Daer zijn ontelbare quaden

die sich legeren om 's menschen leven, die

14. Hy
macckt dats'

haer selven

sijne Wijshcydt

eu Almachtig-

Iieydt overghe-

veu en bevelen,

ondertnsschen

in hare beroe-

piiigli neerste-

liek arbey-

dende.

1) doen. 2) beste. 3) sinlickheydt.

(!) []. 7) ontblootcu. S) twijftelen.

10) d'onweerdeerlicke.

4) []. 5) van.

9) perijckelen.

15. Hoewel

het mcnsche-

licke leven met

ontallicke qna-

den {alhier nae

't leven afghe-

schildert)bcset

wordt, soo is't

uuchtans dat

de Güdtvrnch-

tige , die op de

voorsienig-

heydt van den

seer goedertie-

ren en groeten

Godt berusten,

haer door een

heylige geluck*

salifjhcvdt ver-

blijden!
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(p. 79,:

oock dreygeii mei even soo veel Joodeu. En
om niet te gaan buyten ons selven : glie-

merckt het lichaem een herbergh' is van duy-

senderley siekten
,

jae binnen sicli besloten

houdt en voedet d'oorsaken en zaden der

kranckheden , soo en kan de mensch sich

alsoo niet houden en dragen , of liy sleept

met sich veelderiey ghestalten sijns verderfs,

en voert een leven 't vvelck eenigsins met

de doot vermenght en vereenight is. Want
wat kondt ghy anders seggen van een 1)

menscii , die '2) geen koude noch hitte onder-

ghaen kan , sonder sich aan gevaer bloot te

stellen 3) ? Nu vvervvaerts ghy u keert , al

die dingen die rondtsom u zijn geven u niet

alleen oorsaeck van mistrouwen , maer sy

dreyghen u bij na opentlick , en schijnen u

datelick de doodt te sullen aendoen. Klimt

in een schip, ghy en zijt maer eenen voet

van de doot. Sit op een paert , u leven loopt

ghevaer 4), so maer een voet en komt te

struyckelen. Wandelt door de straten der

stadt , soo veel tegelen alsser op de claken

zijn
, soo veel gevaerlickheden zijt ghy onder-

worpen. Isser eenigh yseren ghereetschap in

uwe of in uwes vriendts handt , so is daer

hinder bereyt. Soo veel wreede dieren als

ghy siet, sy zijn alle gewapent om u te ver-

derven. Indien ghy u poogt te besluyten

binnen een wel omtuinden o) Hof, alwaer

niet dan schoonheydt 6) en lielTelickheydt te

sien is , daer sal somtljts een slanghe 7) in't

verborgen schuyien. Uw 8) huys 'tvvelck

altijt aen brandghevaer 9) onderworpen is

,

dreyght u met 1 0) armoede des daeghs , en

verstickinge des nachts. Den acker die hagel,

rijp , drooght' en ander' onweders uytstaen

moet, dreyght u met onvruchtbaerheydt , en

van dies wegen oock met hongers-nóot. lek

late staen tooverijen en fenijn-ghevingen

,

lagen, moorderijen on rooverijen , openbaer

gewelt, van deweick' een deel ons te huys

omringhen 11), een deel wederom buyten's

huys nae volgen. Moet de mensch in't mid-

den van deze benauwtheden niet zeer ellendig

zijn, daer hy midden in sijn leven als een

halve doode omwandelt 12) en
|
met moeyten

een banghen en flaeuwen adem haelt 1 3)
met anders dan of hem altijt een sweerdt

over de ncck hingh? Ghy sult segghen dat

de voorseyde (|uaden den mensch selden

weder- varen of immers niet altijdt , noch

eenen yeghelicken mensch, en nimmermeer

I) de. 2) ilewelclie. 3) lijdt sonder iievijckel.

4) perijckel. 5) wel-bcschansten en bcwaldeu. fi) i)l!iy8ier.

7) serpent. 8) Met. 9) den br.indt. lü) [ ].

II) omsetten. 12) nis ilewcick' in sijn leven h.ilf doot is.

13) (en in treckt).

alle die (|uaden te gelijck. lek beken 't.

Maer dewijl wy door d'exempelen van andere

worden onderwesen, dats' ons oock overko-

men konnen: en dat ons leven niet meer vry

en is als het hare : so en ist niet moghelick

dat wy voor deselve niet en souden vreesen

en beven
,

gelijck als ofse ons stonden toe

te komen. Wat kondt ghy dan bedenc-

ken dat erbarmelicker is als sulck eene be-

vreestheydt ? Hier by komt noch dat het niet

en geschiedt sonder Godt te lasteren, indien

men beweert dat hy den mensch , het edelste

Schepsel onder alle schepselen ghestelt heeft

tot een doelwit om allerley blind' en roec-

keloose slaghen van de forluyn uit te staen.

Doch de Leser sal gelieven op te mereken 1)

dat mijn voornemen alhier is alleenlick te

spreken van d'ellende des menschen die hy
sal gewaer worden , indien hy gebracht wort

onder de heerschappy van de fortuyn.

11. Maer wanneer het 2) licht der God-
delicker voorsienigheydt eenmael den Godt-

vreesenden mensch verschenen is : soo wort

hy verlicht en verlost niet alleen van die

uyterste benauwtheydt en vreese daer med'

hy voor henen ghedruckt wiert , maer oock

van alle sorghvuldigheydt en bekommernis.

Want gelijck hy met recht voor de fortuyn

gruwt 3) , alsoo durft hy hem selven ghe-

rustelick aen Godt overgeven. Dit is , seggh'

ick , sijnen troost , dat hy weet en verstaet

dat de Hemelsche Vader door sijn macht alles

also begrijpt, door sijn wil en heerschappij

also regeert , door sijn wljsheyt also bestiert,

datter niets voor en valt anders dan volgens

sijn bestel 4) en beschickingh. Dat hy wij-

ders opghenomen is in sijn hoede 5) en be-

schermingh
, en dat d'Engelen bevel hebben

om voor hem sorge te drage : dat de schade

des waters hem niet en kan treiïen, noch

des vyers, noch des sweerts, dan voor so

veel als 6) Godt dè bestuyrder dit wil ge-

doogen 7). Want aldus singht den Psalm

:

Want hy sal u redden van den strick des

vogel-vangers : van de seer verderflickc pes-

tilentie. Hy sal u decken met sijne vlercken,

ende onder sijne vleughelen sult ghy be-

trouwen : sijne waerheydt is een rondassc

ende beukelaer. Ghy en sult niet vreesen

voor den sclirick des nachts : voor den pijl

die des daeghs vlieght: Voor de pestilentie

die in de donckerheyt wandelt: voor het

verderf dat op den middag verwoestet, &c.

Hier uyt ontstaet oock in den Heyligcn dit

vrymoedigh roemen : De Heere is by my

,

ick en sal niet vreesen : wat sal my een

De nuttig-

lieyt en vei'kla-

ringh van de

vooi'gaende be-

deuckingeu

,

devvelckc de

Godvruchtighe

zieien tegen

allerley perijc-

kelen wajient

en overwinne-

lick Mi.aeckt.

Psalm. 118.B.

en 27. ."i.

en 56. 5. en

elders.

1) noteereii. 2) het. .3) gronwelt. 4) ordounantie.

5) getronwigheyt. 6) (hem). 7) wil in-ruyraen.
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mensche clüen'.' De Heerc Is mijn Hesclieriiier,

waerom soude ick tsldderen en beven? Ofmy
schoon een leger belegerde, mijn lierle en

soude niel vreesen ; of schoon een oorlog

tegen niy opslonde , so vertrouw' ik hier op.

lek bidci' u van wiier komt hen dal , dats'

allijt gerust en te vreden zijn , anders dan

om dat sy ,
wanneer de werelt nae liot uyter-

lick' aensien sonder stuyr en beleydt op en

neder 1) schijnt te wentelen, weten dat de

Heer' over al en in alles werckt, en oock

vertrouwen dat sijn werck gedijen sal tot

haren besten? Indien wederom haer welvaren

of van den duyvel of van godtloose menschen

bestormt wort: so nioetense lerstondt be-

swijeken , 'ten zy dan datse door de bedenc-

kingh en overleggingh van Godts voorsienig-

heyt vcrsterckt worden. Maer sy onlfangen

overvloedt van vertroostingh wanneer hen in

den sin komt, dat de Duyvel en het gantsche

rot der godtloosen in alle deelen enslucken door

de hant en kracht Godts als door een toom alsoo

bedwongen worden , datse geen boos feyt

teghen ons voornemen, noch als se sich die

voornamen , in hun gedachte beramen , noch

oock , hoc se oock woelen om haer ten uyl-

voer te legghen , oock maer 21) eenen vinger

verroeren en konnen, dan voor soo veel hy

hen toelaet, jae voor so veel hy hen ge-

biedt; en datse niet alleen door sijne boeijen

vast ghehoudcn , maer oock door sijn toom

en breydcl ghedvvongen worden om hem

dienst en gehoorsacmheyt te bewijsen. Want

ghclijck het des Heeren werck is, hare raserny

te wapenen, te keeren en te stuyren wer-

waerts hy wil : also komt het hem oock toe

haer een perck en pael te stellen ,
op datse

na haer moetwil niet al te dertel en broot-

droncken zijn souden. Paulus met dit gevoe-

i.Thes9.2.is. len versterckt zijnde, ;ils hy in d'een plaets

1. Oor. ifi. 7. geseyt hadde dat sijn reyse door den Satan

verhindert was geweest , so verklaert hy in

d'ander dat die verhindering door de toela-

tingli Godts was voor-gevallen. Indien hy

alleen gheseyt hadde dat het beletsel van den

Satan voort gekomen was , het soude ge-

schenen hebben dal hy hem al te veel machts

toe schreef, als of hy oock Godts besluyten

en raedslaghen konde te niet doen :
maer

dewijl hy nu Godt stelt als den rechter en

scheytsman aen wiens toe-lalingh alle reysen

en weghen hangen , soo beloont hy te ghe-

lijck, dat de Satan, hoe seer hy oock raest

en arbeydt , niel met allen en kan verkrijg-

hen dan 't geen Godl hem wil toestaen. üavid

1) dat op Jat neder. 2) voorghenomeu zijnde bearbcyden
,

nooli om te volbrengen hoe seer sy oock woelen.

neemt oock van wegen de meenigerley ver-

anderinghen door dewcickc hel leven der men-

schen gheduyrighlick ghewcnlelt en gelijck als

om-gekeert wort, sijne toevlucht tot dese

Burcht en segt, dal sijne lijden staen in des

Heeren hant. Hij hadde konnen seggen den Psüimsi.io.

loop des levens, of den lijdt in 'l getal van

een ; maer door het woordl lijden in 't getal

van velen heeft hy willen uyldrucken dal al

hoewel des menschen slacl veranderlick is,

nochtans de verwisselinglien die daer in nu

en dan voorvallen van Godl worden ge-

gouverneert. Daerom worden Rezin en de

Koning Israëls , die 1), doe sy hare macht lesa. 7- i.eie.

tot verderf van Juda te samen gebracht en

gevoeglit hadden %) , schenen te zijn fackelen
,

aenghesleken om 't landt te verwoesten en

te verleeren , van de Propheet genoeml rooc-

kendc branl-stocken , die niel dan een wey-

nigh roocks konden uyt-wasemen. Alsoo wordt

Pharao, doe hy door sijn macht, sterckt'

en de 2) menighte sijns heyrkrachts verschric-

kelick was voor oenen yegclicken , by een

zee-monster, en sijne leghertroepen by vis-

schen vergeleecken. Daerom verkondight Godt k«iIi- ü'J. *.

dat hy den hooftman en Veldt-heer, mitsga-

ders oock sijn heyrtochl met sijn hengel-roed'

en haeck vangen sal en trecken werwaerls

hy wil. In somma, om hier op niel langer

te blijven staen
,
ghy suil lichlelick bemercken,

so ghy met aendacht daer op lel, dat niel

de voorsienigheydl Godts Ie kennen , d'alder-

ellendighst' ellende is : en dat in de ken-

nissc der solver de hooghsle gelucksaligheyt

gelegen is.

12. Van de voorsienigheydl Godts, voor Het tweede

soo veel als tol grondigh onderwijs en ver-
;^'-J,j^["

j;^;[.

trooslingh der gheloovigen noodigh en oor- ,„ wed'erityt

baerlicE is (want om de neus-wijsigheydt der worden twee

ydeler menschen te voldoen ,
en kan gheen

g^uf wler^'lau

reden ghenoegh zijn; t is oock niel te wen- d'eerste is. Dat

schcn dal hen genoegh gedaen werde) soude
'^'g^°|;'f^^'/''

nu genoegli gesproken zijn , waert datier niet
s(.j,i.ijft y^an-

eenige wevnige plaelsen in de wegh en wa- deringh sijns111. I 'i U„.,n« voornemens ol

ren, deweicke, legen |
t geen voor henen

bero«w:endat

verklaert is, schijnen aen te wijsen , dal oversnicks sijn

Godes raet niet seker en bestendigh en is, voorsienigheyt

maer veranderlick na de geslalt en ghele- ^^^^ j^ „(.^e,,.

genlheydl van dese benedenste dingen. Voor (,,. sn.)

eerst wort somtijls gewach gemaeckl van
^^^^^^^^ ^_ ^

Godes berouw en leetwesen, als dat hem ,'§,„„'. 15.11.

berouwde dat liy den mensche gheschapen j^„,„ ,3. g.

hadde: dal hy Saul tot een Koningh hadde

ghemaeckl : dat het quael 't weick hy voor-

genomen hadde sijnen volcke toe te senden,

hem berouwen sal, so haesl als hy gewaer

1) []. 2) hebbende.
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Autwooit op

d'eerste te-

gheuwerpiugh,

daer ia uyt

plactseu dei-

.Schril'tiire bc-

wcaeii wordt

dat ia Gudt

gheea berouw

en valt.

1 .Sani. 15.29.

wordt datse sich eenighsins bekeeren. Ten

anderen worden oock verliaelt eenig' af-schaf-

finghen van sijne besluylen en oordeelen. Hy
liadde den Ninivilers door Jona doen aen-

segghen , dat Ninive nae verloop van veertigh

daghen soude vergaen: maer hy is door hare

boetveerdigheydt lerslont bewogen geworden

tot een sachter en genadiger vonnis. Hy
hadde den Koning Hiskia door den mont van

Jesaia den doodt verkondight : maer hy wiert

door sijn tranen en gebeden bewoghen 1)

deselvigh' uyt te stellen tot eenen anderen

tijt. Hier uyt nemen veel menseben oorsaeck

om te beweeren . dat Godt door een eeuwigh

en onveranderlick besluyt de saken der nien-

schen niet en heeft verordineert : maer dat

hy t'elcken jare , en dage , en uyre dit of

dat verordmeert , na dat een yeder verdient,

of nae dat hem billick en recht dunckt te

wesen. Belangende 't leetwesen en berouw

,

wy moeten voor vast houden , dat het soo

weynigh in Godt plaets heeft , als onwetent-

heyt, of dwalingh , of onmacht. Want indien

niemant wetens en willens yet sal doen dat

hy weet dat hem namaels sal berouwen , soo

en sullen wy Gode geen berouw konnen toe-

eygenen , of wy sullen met eenen moeten

segghen dat hy niet en weet wat in toeko-

mende tijden gheschieden sal , of dat hy 't

niet en kan ontgaen , of dat hy schielick

en onbedachtsaemlick henen toeschiet en

valt tot een besluyt en oordeel 't weick hem
terstont berouwt. Maer dit is soo verre ver-

scheyden van den sin des Heyllgen Geestes,

dat hy selfs van berouw en leetwesen spre-

kende , seyt dat Godt aen 2) geen berouw
en is onderworpen , dewijl hy geen mensch
en is den welcken yetwes soude konnen be-

rouwen. En het staet te bemercken dat die

beyd' in het selvige capittel alsoo by een

gevoeght \\orden , dat d'onderlinghe verge-

lijcking van 't een met het ander den tegen-

strijdt die daer schijnt te zijn seer wel ver-

eenight. De verandering wordt aengewesen
door een on-eygentlicke wijse ^van spreken

,

alsof 3) Gode berouwen sou 4) dat hy Saul

tot een Koningh gemaeckt hadde. Een wey-
nigh daer na wort geseyt : Ende oock en

lieght hy, die de overwmninghe Israëls is,

niet, ende het en berouwt hem niet: want
hy en is gheen mensche, dat hem [yet] be-

rouwen soude. Met dese laetste spreuck wordt

d'onvoranderlickheydt opentlick en eyghent-

lick betuyght en aengewesen. 't Is derhalven

seker dat Godes ordinanty en raedt acn-

gaende de bedieningh der incnschclickc saken

1) beroiTl. 2) [ ]. 3) dat. 4) is.

is eeuwigh en boven alle berouw. Eu op dal

sijne standlvastigheydt niet en soud' in twijllel

ghetrocken worden , soo hebben oock sijne

weder-parlijders en vyanden daer van moeien

getuygen. Want Bileam heeft oock leghen

sijnen danck in dese woorden moeten uyt-

breken : Godt en is geen man , dat hy lieghen Num. 23. lu.

soude , nochte eenes menschen kindt , dal het

hem berouwen soude: soude hy 'l seggen

,

ende niet doen ? ofte spreken , ende niet be-

stendigh maken ?

1 3. Wat brenghl dan dit woordt berouw vvaerom Go-

mede? 't Beteeckent even 't selve als 1) alle
''°,I^'"X,r

andere manieren van spreken beduyden door wordt.'"

deweicke Godt ons op menschelicke wijse

beschreven wort. Want gemerckt de swack-

heydt onses verstandls niet en kan reyckcn

lot sijn hoogheyl , so moet de beschrijvingh

daermede ons de natuyr Godes voor-gestelt

wordt, ghemalight worden nae ons begrijp,

op dalse van ons mocht worden verslaen.

En dit is voorts de matigheyt die hy daer

loff gebruyckt , te weten, dat hy hem-selven

ons afbeelt en afmaelt , niet soodanigh als hy

is in hem-selven , maer soodanigh als hy van

ons wort gevoelt en vernomen. Al hoewel

hy door geenderley hartstochten 2) of ont-

steltenissen beroert en wort, soo getuyght

hy nochtans dal hy leghen de sondaers ver-

bolghen en toornigh is. Derhalven ghelijck

wy , wanneer wy hooren dat Godt vertoorn!

is , ons selven niet en moeten inbeelden

eenige beweegingh en ontsteltenis in Godt

,

maer veel meer ghedencken dat dese manier

van spreken van ons gevoel genomen en daer

na gematight is , om dat Godt een toornigh

en vergramt gelaet schijnt te hebben soo

dickwils als hy sijn oordeelen en plaghcn

uyl-giet: alsoo en moeten wy oock niet an-

ders verslaen onder hel woordt berouw , dan

een verandering van sijne wercken of daden:

want de menschen zijn ghewoon door het

veranderen van hare wercken te beluyghen

dal deselve haer mishagen. Gemerckt dan alle

veranderingh onder de menschen is een vcr-

beleringh des dinghs dat hun mishaeghl : en

de verbeteringh voort komt uyl berouw, so

wort daerom door hel woordt berouw be-

teeckent en aengewesen even dat selvighe 't

weIck Godt in sijn wercken verandert : on-

dertusschen wordt evenwel sijn raedt en wil

niet om-gekeert , noch sijn gesintheydl ver-

andert : maer 't geen hy van eeuwighevdt

af voorsien , voor goet ghekenl en besloten

hadde, dat vervolghl en volvoert hy door een

gheduyrighc een-parigheyill en ordeningh, al .

I) dat. 2) passieu.
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De tweede

lej^cu-werpiiig,

iluci' in voiirge-

Btelt wort d'af-

uelialTiiigh Vttu

GoJeB besluy-

teii die in de

lleyline Schrift

lieselireveii is

,

weleke afselial'-

liiigh Godts

voursieuighej't

si'liijut weoh te

nuiiieii.

luna 3. I. 2.

lesn. 38. 1.

(p. 81.)

Bewijs, ge.

iiUDieii viu) een

glielijck exem-

pel.

Geues. 20.3,7.

hoewel hel in der mcnschcn oogen een sclile-

lirko veranderingh st-hijnl te wesen.

14. Als oock lic Hcyliglic Hislory ver-

haclt dal dien van Ninive ([uijt gescholden

wierdl hel verderf dat hen verkondight was,

en dat het leven van Iliskia wierde ver-

lengt , daer hem te voren den doodt was

gedreyght, soo en betoont sy daer mede niet,

dat de voor-ordeningen en besluyten (iodes

zijn afgheschaft gheweest. Die alsoo gevoelen

,

die en hebben van alsulcke bedreygingcn geen

verstandl: dewelck' alhoewelse enckelick in

versekercnden sin 1) worden uylghesproken,

nochtans in sich vervatten een stil-svvijgende

condity
,

gelijck als afgenomen kan worden

uyl het eynd' en d'uylkomst der selver. Want

waerom sondt Godl Jona tol den Ninivilers,

om hen 't verderf der Stadt te voorseggen?

Waerom gaf hy Iliskia sijn doodt door lesaia

te kennen? Want hy konde desen en d'an-

dere verderven sonder hen t ongheluck aen

te dienen. Hy heeft dan gcsien op wat anders,

en niet hier op dats' hare dool van te voren

weten en die van verre sien aenkomcn sou-

den. Te weten, hy en heeft niet gewill datse

souden verdorven worden : maer datse sich

beteren souden op datse 't verderf onlgaen

mochten. Dal derhalven Jona prophcteert en

voorseydt dal Nineve na veertigh dagen sal

vergaen , dat wert also gedaen op dal de

Stadl niet vergaen en soude. Dat Hiskia

de hoop van een langer leven afgesneden

wort, dat geschiedt op dat hy een langer

leven vcrwerve. Wie isser die nu niet en siel,

dat de lleere door soodanighe dreyghementen

tol bekeeringh heeft willen opwecken de

ghene die hy vervaerd maekte 2) op dals'

ontvlieden
|
souden 't oordeel 't welck sy

door hare sonden hadden verdient? Indien dil

alsoo is en wel op malkanderen slaet, soo

leydt ons de natuyr en gestallenis der din-

ghen daer henen , dat wy het daer voor moe-

ien houden dal onder de loutere bedreygingen

en aenseggingen een slil-swijgende condily

begrepen is. Dil wordt oock bevestighl met

gelijck' exempelen , als de Heere den Koningh

Abiiiielech bestraft, om dat hy Abrahams

huysvrouw tot sich genomen hadde , soo ge-

bruyckl hy dese woorden: Siet, ghy zijt

dool om der Vrouwen wille, die ghy wech

ghenomen hebt ; want sy is met cenen man

getrouwt. En als Abimelech sich daer op ver-

ontschuldiglit hadde , soo spreeckt de Heer'

aldus: Soo geeft dan nu deses mans huys-

vrouw wederom , want hy is een Propheet

,

ende hy sal voor u bidden , op dat ghy le-

1) met j.ic en ver^tekcrin^h. 2) vcrv

vel: maer so ghysc niet wederom en geell

,

weet dal ghy voorseker sterven sult, ghy

pn al wat uwe is. Siet ghy nu wel dal Godl

door d'eersl' nytspracck des Koninghs ghe-

inoedl heflelick verschrickte , om hem tot

bcleringh op ie wcc'ken : en dal hy door de

tweede syn wil klaerlick te kennen geeft?

Dewijl dan d'andere plaetsen op een gelijcke

wijse verstaen moeien worden , soo en wilt

doch daer uyl niet besluyten , dalier yct van

hel voornemen Godls afghekort zy , om dat ''^^

hy te niet gedaen heeft 'l vonnis dal hy te

voren afgekondighl hadde. Want wanneer de

Heere door hel verkondigen van slrallo lot

boetveerdigheydl vermaent die gene die hy

verschoonen en sparen wil, soo baenl 1) hy

veel meer eenen openen wegh voor sijn

eeuwigh besluyt en verordinceringh , dan 2)

dal hy in het minst' van 3) wille soude ver-

anderen, jae hy en is selfs in woorden niet

wanckelbaer of onghesladigh , uytghonomen

alleen dat hy van syllabe tot syllabe niet uyt

en druckt 't gheen 't welck nochtans uyl sijn

woorden lichtelick kan verstaen worden. Want

het 4) woorl van Jesaia moet waerachligh

blijven: Want de Heere der heyrscharen heeft i usa 14.27

hel in sijnen ract besloten ,
wie sal het dan

breken? en sijne hanl is uylghcstreckt , wie

salse dan keeren?

Hei XV[[1. Ccyji/k'l.

Dat Godt alsoo der godtlooseii dienst gliobi iiyckt,

en lierten buyght om sijn oordeeli'ii nyt te

voeien , dat tiy self siiyver blijft van alle feyl

en gebreck.

Uyt d'andere plaetsen, daer beluygl wort Degesinth-.vt

dat Godt den Satan selfs en alle ver- Jes vicesches is

,
.. 11-1 1 "<^ oor.^prongh

worpene mensehen na sijn goelduncken buygt van de tegheu-

of treckt, onlstaet een swaerder quesly of werpingeu. die

verschil. Want het verstandt des menschen ''^JVghijt"''

kan qualick verstaen en vallen , hoe dal hy Oodts voor-

door deselve wefckende geen besmellingh en
iJ,'^^'*"''"

"'"'''

onlfanght uyt hare boosheyl, ja hoe dal hy

self onschuldigh blijft in een handelingh , die

hem met hun gemeen is , 5) en toch G)

rechtveerdelick straft de ghene die hem ten

dienste staen. Hier uyt is gevonden het 7)

oriderscheyl tusschen doen en toelaten: want

desen knoop scheen na het oordeel van velen

niet te kunnen worden ontbonden, te welen

,

dat de Satan en alle godlloose alsoo staen

onder de macht en heerschappy Godts, dat

hy hare boosheyl stuyrt lol sulck een eynd'

als hem goed dunckt, en hare schelm-slucken

1) bereyt. ï) soo verr' ist'er al'. .1) in. !•) dat.

5) is in het gemeen ducu en wercken. (1) [ ]. 7) dat.
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o4t

/'

J' ;'>r

C^r^'

V'

De eerste tc-

gcu-werpiugh

,

Gods tocla-

tingli van sijn

wiir afsondc-

rcndc.

Antwoordt

,

d'EiiglicIcn en

Menschcn soo

goede als qua-

de, en vcnieh-

ten niet anders

dan 'tgecn van

Godt glieovdi-

«eerl is.

Bewijs door

iiyt gliedruckte

CU klare exem-

pelen.

Het eerste

excNi pel.

lob I. C, 13,

21.

gebi'uyckl om sijn oordcclen iiyl te voeren.

En misschien soudc hier het matighc en

sobere oordeel van hen te vcronlschuldi-

ghen zijn, die metterdaad 1) door den scliijn

der ongerijmtheyl die liicr insit 2) wor-

den afgeschrickt , indien se maer niet boose-

Jyck 3) Godts rechlveerdiglieydt van alle

quaed' opspraeck sochlen te bevrijden door

een valsc'lie en Icugenachtighe verdcdigingh 4).

Hel dunckt iien ongcrijmt te zijn . dat door

Godls wil en bevel de mensch verblindt

wordt, die terstondt van wegen sijnc blinclt-

licyt ghestraft sal worden. Sy keeren iJer-

halvcn de nigg' en nemen een uytvlucht
,

spggendc, i)at sulcks alleenlick geschiedt door

Godes loelatingh , en niet oock door syn wille .

Maer dewijl Godt opcnbaerlick Ijeluyglit da t

liy selve aat doet , soo verwerpt liy alsulc-

ken uylvkicht . Ual oock de mensclien niet

met all' en verrichten 't en zy dan door de

verborghen wille Godts , en oock niet met

all' en beraetslagen en handelen, 'ten zij dan

't geen hy selfs aireede by hem-selven be-

sloten heeft , en door syn verholen beslie-

ring ordineert, dat wort met ontdbaer' en

duydelicke getuygenissen bewesen. 't Geen wy
voor henen uyl den Psalm by gebracht heb-

ben , Dat Godt doet al wat hy wil , dat moet

gewisselick uytgestreckt worden tot alle de

wercken der menschen. Indien Godt de ge-

wisse besteller en beleyder is van oorlogh en

vrede
,

gelijck daer geseydt wort , en dat

sonder eenigh' uyt.sonderingh ö) , wie sal dan

durven segghen , dat de menschen sonder sijn

weten of toedoen door een blinde bewegingh

sonder stuyrman ghedreven worden "? Maer in

de bysonder' exempelen sal meer lichts wesen.

Wy weten iiyt het eerste Cappittel van 't

Boeck Jobs, dat de Satan hem-selven stelt

voor Godt om sijn bevelen 6) 't onlfanghen,

soo wel als d'Engelen , die Gode van selfs

ghehoorsaem zijn : hy doet dat wel op een

ander manier en tot een ander eynde : maer

evenwel alsoo dat daer uyt blijckt dat hy

niets en mach by der hant nemen , 'ten zy

dan door Godts wille. En hoewel daer na

een bloote toelatingh Godes om den Heyli-

gen Man te verdrucken schijnt aengeleeckent

en aengewesen te zijn: nochtans dewijl dese

spreuck waerachtigh is: De Heerc heeft'et

ghegevcn , de lieer heeft hel genomen : 't is

soo geschiet
,

gelijck Godt gewilt heeft ; so

besluyten wy dal Godl autheur zy geweest

van die beproeving daer van de Satan en de

boose roevers dienaers waren. De Satan poogt

I) verontschuldight konncn werden de matighcyt en zedig-

hcyt van de soodanighe die. 2) []. 3) wacr't datse niet

(verkcerdelick door vals^he en leugcnachtiglic vcrdedingh).

4) [ ]. 3) uytnemingh. 6) geboden.

den Heylige» man door wanhoop Ij te drijven

tol raserny: de Sabeen grijpen en rooven

wrccdelick en ongoddelick eens anders goe-

deren. Maar Job komt er vooruyl 2) dal hy

door Godl van allen sijnen rijckdom berooft

en tot armoede gebracht is , om dat hel hem

also behacght heeft : Dien volghens wat de

menschen bedrijven, of oock de Satan selve,

so houdt nochtans Godt liet sluyr in de handt

om haer voornemens te loyden lol uytvoe-

ringh van sijn oordeelen. Godl wil dat de

trouwloose Koningh Achab sal bedroghen

worden: de Duyvcl biedt sijnen dienst acn na tweede

lol vollreckingh van dat sluck : hy wordt "Xg 22.20,

uytgesonden met een scker bevel, te welen, 21,22,2;}.

dat hy een leughen-gcest zy in den mondt

van alle sijne Prophoten. Indien nu 3) de

verblindingh en uytsinnigheyl van Achab

syn oorsprongh heeft in 4) Godls oordeel

,

dan ö) verdwijnt immers heel hel verzinsel (i)

van de bloot' en naeckte toelatingh : want

het ware te belacchen, dal een Rechter alleen

soude toelaten , en met eenen oock niet en

soude besluyten wat hy wil gedaen hebben

,

en sijne dienaers de volvoeringh van dien be-

velen en oplegghen. Der Joden voornemen is

Christus van der aerden te verdelghen -. Pi- iiet dciiie.

latus en de soldalen zijn de rasende moetwil

der selver gehoorsaem. En nochtans beken-

nen de Discipelen in haer voortrell'elick gc-

bedl dal alle de godlloose niet anders ghe-

daen en hadden dan 't gheen de handt en Actor. 1. 28.

raedl Godts hadde besloten. Ghelijck
|
Petrus

aireede te voren ghepredickl hadde, dal

Christus door den beschcyden raedl en voor- Actor. 2 . 23

sienigheydl Godts was overghelevert gew^ees-

oni gedoodet te worden. Als of hy seyde,

dal Godt , voor den weicken gheen dlngh van

den beginn' af en is verborgen gheweesl

,

wetens en willens heeft verordineerl 't gheen

de Joden hebben volbracht. Ghelijck hy dal Actor. 3. is.

selvigh' op een ander plaets weder verhaelt,

segghendc : Maer Godl heeft alsoo vervult

,

het ghene hy door den nionl aller sijner

prophelen te voren verkondight hadde, dat

de Christus lijden soude. Absalom door een

bloet-schandigen byslaep , 't bedde sijns Vaders

veronlreynighende, begacl een verfoeyelick

schelm-stuck : nochtans ghetuyght Godl dat

dal sijn wcrck is , want de woorden luyden

aldus: Want ghy hebt het in 't verborgen 2.San.. 12. 12

ghedacn : maer ick sal dese sake doen voor

gantsch Israël , endc voor de Sonne. Jeremia Het vijfde,

verklacrl dal al die wreelheyt die de Chaldeen icicm. so. 25.

bedreven in 't Joodsche lant, Godes werck

(p. 82.)

Het vierde.

2.Sam. 16.22.

1 ) desperaly. 2) .Tob bekent. 3)

5) 900. 6) dat gcdiehtsel.

•1) voorkomt i
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Iwai. 5. 26.

en 10. 5.

en 19. 25.

2.Siini. 1().10.

Ilüt scvenstc.

l.lkg. ll.;jl.

1. S,im. 2. 34.

Een andere

bysoüJere we-

Jer-leggingh

van de voor-

seyde trghcn-

wcrpingh, daer

in betoont wort

dat de verbor-

gene bcwegin-

gben door eeu

hejmelick doch

rechtveerdigh

ingeven Godts

tot haer eynde

gestiert worde.

Trov. 21. 1.

lesa. 2U. 14.

IWm 107.40.
Kïech. 7. 26,

27.

Levit. 26. 36.

zy. Daerom wurt Ncbucadnezar genocnU Go-

cles dicnaer. Godt roept over al , dat de godt-

loose door sija sissen , door het geklanck van

sijn trompet, door sijn gebodl en bevel tot

den oorlogh aengeliitst worden. Hij noemt den

Koningli van Assyrien een roede sijns toorns
,

en een bijl die liy door sijn bant beweeglit.

't Verderf der heyliger Stadt en de verwoes-

tingh des tempels noemt hy sijn werck. Da-

vid tegen Godt niet murmureerende , maer

hem voor eenen rechtveerdigen Rechter be-

kennende , belijdt nochtans dat de vloecken

van Simei voort komen van sijn bevel. De

Heere , seght hy , heeft hem bevolen te

vloecken. In de Heyligh' History komt ons

dickwils voor, dat alles van den Heere komt

vvatter in de wereld voorvalt 1), als daer is

den afval der tien stammen , den ondergangh

der Sorlen van Eli, en seer veel van don

selven slach. Die een weynig in de Schriftuur

gheoelTent zijn sien wel dat ick uyt veel ge-

tuygenissen maer weynige voortbrengh' om
der kortheyt wille, uit dewelcke nochtans

meer dan ghenoeghsaem blijckt dat onver-

standigh en dwaes zijn die ghene die in de

plaets 2) van Godts voorsienigheyt stellen

een bloote toelatingh , even als of hy in een

wacht-toren sat en de onsckere en toevallighe 3)

uytkomslen afwachtte 4) : en sijn oordeelen

dien volghens hingen aen het goetduncken

der menschen.

21. Wat belanght de verborgen bewe-

ginghen ö) , het gheen Salomo ghetuyght

van 't herte des Konings , dat het herrewaerts

of ginswaerts ghebogen wordt , na dat het

Gode belieft , dat streckt sich gewisselick uyt

tot het geheele menschelicke gheslacht, en

't geit even soo veel als of hy geseyt hadde:

alles wat wy met ons 6) herte bedenken 7)

,

wordt door Godts verborgen ingeven tot sijn

eynde gestuyrt. En om de waerheyt te seg-

gen , waert dat Godt niet inwendigh in de

herten der menschen en wrochte , soo en

soude het niet recht ghesproken zijn dat hy

de lippen wech neemt A'an den waerachtigen
,

en de wysheyt van d'Ouden, dat hy van de

Vorsten der aerden het verstandt wech neemt,

op datse dwalen door allerley omwegen.

En hiertoe dient 't geen dickwils geleseii

wort, dat de menschen bevreest zijn, na

dat hare herten door sijn schrick bevanghen

worden. Alsoo is David , sonder yemants

weten , geghaen uyt het legher Sauls , want

een slaep van den Heere was op hun allen

ehevallen. Maer daer en kan niets klaerders

1) passeert. 2) stede. 3) byvalligh' en avontuyrsch.

4) verwachtede. 5) roeringen. 6) mettcr. 7) begrijpen.

ghesochl en bcgheert worden , als dal Godt

soo dickwils seydt, Dat hy de herten der i^™'- ^- ^''•

menschen verblindt
, dat hij haer met draey-

ingh en suyseling slaet , door den gheest

des slaeps droncken maeckt, uytsinnigheydt

aenjaeght en hare herten verhardet. Al dit ' ^''''='^""-

wordt van velen oock ghetrocken tot de

toelatingh , even als of Godt de verwor-

pene verlatende deselve van den Satan liet

verblindt worden. Maer dewijl de Heylige

Geest uytdruckelick verklaert dat de blindt-
Autnoort.

heydt en uytsinnigheydt door Godes recht-

veerdigh oordeel wordt toe ghesonden , soo

is dit antwoort al te sinledigh '1). Godt wort

geseydt het herte van Farao verhardt , Item Exod. 4. 27.

verswaert en verstookt 2) te hebben. Dcse ^"
jq

^'

manieren van spreken lacchen sommighe men- 2. In-rcdcu.

sclien uyt met een onwijse en bespoltelicke

uytvlucht : Want dewijl , seggense , m een

ander plaets betuyght wordt dat Pharao Ex. s. 15.

seifs zijn hert verswaert heeft, soo wort zijn

wil ghestelt tot een oorsaeck van sijne ver-

hardingh. Even eens als of dese twee din- 1. Autwoort

ghen met malkanderen (al hoewel op ver-

scheydene wijscn) niet wel overeen en quamen,

te weten , dat de mensch , wanneer hy van

Godt bewogen en gedreven 3) wort tot het

werck , te gelijck nochtans oock hem-selven

beweeght en aenport. 't Geen 4) sy alhier teghen

ons inbrengen , dat keer' ick wederom tegen

hen ; want indien het woordt verharden be-

duydt een bloote toelatingh , soo en sal de

bewegingh tot hertneckigheyt eygentlick niet

zijn of voort komen van Pharao. Voorts wat

een ydele 5) en dwaes' uytlegging soude dat

zyn , als of Pharo alleen toegelaten hadde

dat hy verhardet werde van een ander. Doet

hier noch by dat de Schriftuyr de deur toe- 2. Autwoort.

sluyt voor alsulcke bespotlelick' uytvluchten.

Ick sal, segt Godt, sijn herte houden. Alsoo ^^°'^- *• si-

spreeckt Moses oock van d'mwoonders des

lants Canaan , datse voorts getreden zijn in los. 11. 20.

den strijdt om dat Godt hare herten verstockt 2)

hadde. Het welck.ook door een ander Pro-

pheet wort verhaelt : Hy heeft haer hert

ghewendet, op datse sijn volck haten sou- i'saim.105.25.

den. Van ghelijcken betuygt Godt by lesaia

,

Dat hy d'Assyriers tegen het bedriegelicke les». 10. 6.

volck senden , en den selven geboden geven
^

sal om den roof wech te nemen en den buyt

te deylen. Niet dat hy de godtloos' en ver-

stookte menschen wil leeren haer selven van

selfs hem t' onderwerpen , maer hy spreeckt

soo om aen te wijsen dat hy haer buygen

en neygen sal om sijn oordeelen uyt te

1) blaeuw. 2) versterckt. 3) geroert. 4) 't Gunt.

5) blaeuw'. 6) [ J.
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3. lu-rcdcn.

Antvvoort.

a.Cor . 4. 4.

2. Thcss. 2.

10, U.

Ezcch. 14. 9.

Kum. 1. 28.

(p. 83.)

Cap. 4. scct.

3.4.

Dcii korten

inliuud van al-

le tl'antwoor-

deu op d'eerste

Icgen-werping,

Ttn anderen

male wort ont-

dcckt de fon-

teyne van de

eerste en de na-

volghcnde te-

genwerpingen ,

namelick, van

din geest der

hoovcerdig-

heydt en laste-

ringh.

voeren , even als ofsc sijne geboden in liarc

herten inghesnedcn hadden. Wacr uyl dan

blijckt dalse door een sekere bestemmingh

en bestelhngh Godts gedreven zijn geweest,

lek bekenn' wel dat Godl dickwils in de

verworpene werckt door het tusschen-komen

van des Duyvels dienst, maar alsoo dat de

Satan selfs door Godts aendrijven sijn werck

verricht , en soo verre voort gaet en vordert

als hem ghegeven is. Eenen boosen gheest

maeckle Saul ontrustigh : maer daer wort

geseydt dat hij van Godt quam: op dat wy
souden weten dat Sauls raserny haer oor-

sprongh hadd' uyt Godts rechtveerdige wraeck.

Van den selvigen Satan wort oock geseydt

dat hy de herten der ongeloovigen verblindt

:

maer van waer komt dat anders dan dat

Godt haer de kraehtige werckinghe der dwa-

lingh toesendt , op datse de leugen gelooven

,

die de waerheyt weygeren te gehoorsamen ?

Na d'eerste wijse wort gheseydt : Als nu

een Propheet overredel sal zijn , ende yet

gesproken sal hebben , ick de Heere hebbe

dien selven Propheet overredel, En na d'an-

dere wordt geseydt dat Godt de mensehen

overgeeft in eenen verkeerden sin , en tot

schandelicke begeerlickheden wech werpt

:

om dat hy is de voornaemst' Aulheur van

sijne rechtveerdige wraeck , maer de Satan

niet meer als de dienstknecht. Doch
|
dewijl

in het tweede Boeck daer wy sullen han-

delen 1) van den vryen of knechtlicken wille

des menschen dit stuck wederom sal moeten

verhandelt worden , soo dunckt my dat ick

nu met weynighe woorden gheseydt hebb'

soo veel als de tegenwoordighe plaets ver-

eyschte. Dit zy daer van den korten inhoudt

,

Wanneer der geseydt wordt dat de wille

Godts is d'oorsaeck van alle dmgen , soo

wort sijne voorsienigheydt gestelt tot een

bestuurster 2) en regeerster over alle de

raedtslagen en wercken der menschen ; op

datse niet alleen hare kracht betoone in d'uyt-

verkorene die door den Heyligen Geest geleydt

worden , maer oock de verworpene tot onder-

danigheyt dwinge.

3. En dewijl ik lot noch toe alleen ver-

haelt hebbe 'tgeen opentlick en niet twljffel-

achtig in de Schriftuur geleert wort , so

moeten die geen, die gheen swarigheydt en

maken van de Hemelsche uytspraken en

ghetuyghnissen smadelick en schandelick te

spreken , toesien aan welk soort van oordeel

sy sich wagen 3). Want ist datse door het

veynsen van onwetentheyt eenen lofsoecken

van matigheyt en zcdigheyt, wat hoovcer-

digheyl kander bedacht worden die grooter

is dan desc, te weten, dat men een eenig

woordeken durft kicken tegen Godts autlio-

riteyt, en seght : Het dunckt niy anders te

zijn , ofte , 't En behaeght mij niet dat hier

van gerept en gheroert wordt ? Of indicns'

opentlick lasteren, wat voordeel sullensc

daer mede doen datse den Hemel bespuwen ?

Dit en is voorwaer gheen nieuw exempel
van broodt-dronckenheydt : want daer zijn

tot allen tijden gheweest godtloos' en onheylige

menschen, de welcke leghen dit sluck der

Leere met haren dollen mondt ghebast heb-

ben. Doch sy sullen metter daedt bevinden

waerachtigh te zijn 't gheen de Heylighe Geest

eerlydts uyt-gesproken heeft door den mondt
Davids, te weten, Dat Godt overwint , wan- ^*'''"' ^i- "•

neer hij geoordeelt en bestraft wort. David

strijckt van ter zijden door d'uytsinnigheyt

der menschen die sy in dese so seer onge-

bondene vryigheyt betoonen , dats' uyt haer

shrck 1) niet alleen leghen Godt twisten,

maer oock haer selven de macht aennemen
om hem te verdoemen. Ondertusschen leert

hy met weynige woorden dat de lasteringen

die sy nae den Hemel uyt-spuwen , tot Godt

alsoo niet en reycken, dat hy de opgestoven

wolken van haer laster 2) niet verdrijven en

sijn gerechtigheyt verklaren soude, en dat

oock ons geloof (dewijl het op Godts Heylige i. loan. 5.4.

Woordt ghegrondet zijnde, hooger is dan de

gheheele werelt) uyt sijn hoogheydt alsulken

slyck 3) niet en soude verachten. Want dat

sy eerst tegen-werpen , te weten , Indiender Een andere

niet en geschiedt' ten zy dan den wille '<^g'-''i-w«''i""«

_ , "..._, '
. 1- , 1

dewelckc twee
Goals , soo Zijn in Godt twee willen die tegnen tcgen-een-strij-

malkanderen strijden, dewijl hy door sijn dcnde willen in

verborgen raedt wil en besluyt , het gheen ° ^" "^ '

hy door sijn Wet openbaerlick verboden

heeft: dat wordt lichtelick wederleydt. Eer

ick nochtans antwoorde, so wil ick de Lesers

wederom vermacnt hebben dat dese bespot-

telicke teghen-werpingh niet op mv , maer op

den Heylighen Geest aendraeyt , dewclcke

voorwaer den heyligen man Job dese belij-

denisse in gegeven heeft: Gelijck hel Gode lob- i- 21.

behaeght heeft also is het gheschiedt. Doe

hy door de straet-schenders berooft was,

heeft hy in haer' ongerechtigheydt en boosheyt

Godes rechtveerdige roed' erkenl. Wat seght de

Schriftuur op een ander plaets? De Sonen van

Eli en waren haren Vader niet gehoorsaem , i.Sam. 2. 25.

want Godt wilde haer dooden. Een ander Pro-

pheet roept oock, Dat Godt, die in den He- i'saim. us.s.

Eerste ant-

woort.

1) disputeeren. 2) gouvernant'.

en bcstraffingh sy gebruyckcn.

3) wat voor een oordeel 1) mishoop.

3) luist.

2) nevels harcr lasttriugen.
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Du tweed'

iiulvvoort.

lesa. 45. 7.

Aiiios 3. 8.

De (lerJü aut-

woort.

Waerom
eenvoudige en

cciiiglio wille

Gods den men-

sclic

iiiel woont, alles docL wal liy wil. lek hebb'

oock aireede duydelick ghenoegh beloont dat

Godt ghenoemt wordt een Autheur van alle

die dingen , die dese Richters en berispers

willen , dat alleenlick souden geschieden door

sijn ledigh' en onachtsame toelatingh. Hy
giieluyght dat hy het licht en de duysler-

nisse schept, dat hy het goed' en quade

maeckt; datter geen ongeluck en geschiet

het welck hy niet ghedaen en heeft. lek bidd'

u laetse antwoorden of hy sijn oordeelen uyt-

voert willens of onwillens. Maer ghelijck

Moses leert, dat die, deweicke door 't vallen

van een bijl by gevalle gedoodt wordt , van

Godt overghelevert is in de handt des doodt-

slaghers: alsoo segt oock de gantsche kerck

by Lucas, dat Herodes en Pilatus te samen

ghespannen zijn , om te doen 't geen de handt

en raedt Godts besloten hadde. En gewisse-

lick , indien Christus door den wille Godts

niet en ware ghekruycight , van waer soud'

ons dan de verlossingh herkomen? En noch-

i"^ tans en strijt Godes wil daerom niet met

haer selven , sy en wordt oock daerom niet

verandert , Godt en veynst oock niet
,

gelijck

Ti 7'''''t'
^'^ °^ '^y '^^^'^ ^" wilde 't geen hy wil

:

maer

iU. de wil die in Godt eenigh en enckel is, schijnt

ons menigherley te zijn , om dal wy van

weghen de swackheyt onses verstandts niet

en begrijpen , hoe dat hy een en de selvige

saeck op verscheyden wijse wil en niet en

wil ghedaen hebben. Als Paulus gheseydt

hadde : dat de beroepingh der Heydenen een

verholen verbofgentheydt was , soo voeght

hy datelick daer by , dat de menigerley wijs-

heyt Godts daer in geopenbaert is geweest.

Om dat de wijsheyt Godts van wegen de

botheyt onses verstanis schijnt veelderley te

zijn (of veel ghestaltenissen te hebben
,
ghe-

lijck d'oude vertaelder dat over-gheset heeft)

sullen wy daerom droomen en dichten dat in

Godt selfs eenige veranderinge zy
,

ghelijck

als of hy sijnen raedt veranderde , of met

hem- selven oneens ware? Jae wanneer wy
niet en verstaen hoe Godt ghedaen wil hebben

't heen hy verbiedt te doen, soo laet ons

ghedencken aan onse swackheyt , en met eenen

overleggen, dat van het licht daer Godt in

woont niet sonder oorsaeck geseyt wort dat

men daer toe niet gaen en kan , om dat het

met donckerheydt oniset is. Daerom sullen

alle Godtvruchtigh' en zedige herten met dese
Enchirid. ad uylspracck 1) van Auguslinus wel te vre-

cap. 101. '^^i ^Ü"^' ^6 weten. Dat de mensch som-

Beu exempel ''.jts door ccn goede wil yets wil , 't welck
de vooigaende Godt niet CU wil. Gelijck wanneer een goedt
antwoorden

verklarende.

Eplies. 3.2.10.

l)c vierd'

utwoort.

l.Tiin. 6. 16.

1) dese spreuck.

Soon wil dal sijn Vader sal leven , den welc-

ken Godt wil laten sterven. En dat het we-

derom geschieden kan , dat de mensch door

een boose wille wil even dat selvige, dat

Godt wil door eenen goeden wille : gelijck

als wanneer een quade Soon wil dat sijn

Vader sterve , en Godt dat selfst' oock wil.

Soo wil dan d'eersle Soon 't geen Godt niet

en wil , en d'ander Soon wil 't selvige dat

Godt wil. En nochtans komt de Godlvruch-

tigheyt des eersten Soons , al ist dat hy wat

anders wil dan Godt, meer over een met

den goeden wille Godts , dan de godtloosheyt

des tweeden Soons , al hoewel hy 't selfste

wil dat Godt wil: soo veel isser aen ge-

leghen , wat voor een wille den mensch , en

wat voor een wille Gode past en betaemt

,

en tot wat eynd' een yeders v^'ille gerichtet

wordt, op datse of voor goet gekent, of als

quaet veroordeelt worde. Want Godt volbrengt

sijnen goeden wille door den quaden wille

der booser menschen. En een weynigh te

voren hadd' hy gheseydt dat d'afvalligh'

Enghelen en alle verworpene menschen door

haer afwijckingh , voor soo veel hun aengingh,

ghedaen hadden leghen Godts will' ; maer dats'

evenw el , soo
|

veel d'iVlmachtigheyt Godts

belanghl, op geenderley wijse leghen Godts

will' hebben konnen doen : om dat van hen

de wille Godts gedaen werdt, oock als dan

wanneerse doen leghen sijn will'. Daerom

roept hy aldus uyl , De wercken des Heeren

zijn groot : sy worden gesocht van alle die er

lust in hebben. Soo dat het op een wonder-

baer' en onuylsprekelicke wijse met en ghe-

schiedt buyten sijnen wille , 't welck oock

leghen sijnen wille ghedaen wort : want het

het en soude niet geschieden indien hij 't niet

en liet geschieden : en hy en laet het niet

onwillens geschieden , maer willens : en de

goede Godt en soud' het quade niet laten

gheschieden, indien hy als d'Almachtige uyt

het quaet niet en konde 't goet voortbrengen.

4. Op dese wijse wort oock d'andere

tegenwerpingh beantwoordt, ja sy gaet van

selfs te niet. Indien Godt, seggense , niet

alleen den dienst der godtloosen gebruyckt,

maer oock hare raedtslagen en herls-lochlen

regeert , soo is hy d'autheur en oorsaeck van

alle de schelm-stucken , en dien volghens

worden de menschen l'onrecht verdoemt in-

diense volbrengen 'tgeen Godt besloten heeft,

want sy zijn sijnen wille ghehoorsaem. Maer

de wille Godts wort verkeerdelick vermenght

met sijn ghcbodl , deweicke daer van seer

verre verschilt
,

ghelijck door ontallick' exem-

pelen bekent is. Want alhoewel , 'doe Absalom

sijns vaders wijven besliep , Godt door sulck

Een ander

cscinpel.

(p. SI.)

Psalm UI. 2,

De derde tc-

gen-wcrpingh,

dat Godt d'au-

theur is van

alle schelm-

stucken, &c.

1. Antwoort,

bevestightdoor

exempelen ghe-

nomen uyt de

Historie Da-

vids.
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een schandl-vleck Davids overspel wilde straf-

fen : soo en heeft liv nochtans daerom den

2.Sam. 16.22. jjoosen soon niet bevolen en opgeleydt dat

hy bloedtschande begaen soudc , 'ten zy dan

alleen met het oogh op 1) Davids straO'e,

gelijck hy spreeckt van de scheldt-woorden

2.Sara.ic.io. van Simei. Want als hy belijdt dat Simei door

Godts gebodt vloeckte , soo en prijst hy dat

niet als gehoorsaemheyt , als of die broot-

droncken hondt Godts bevel onderdanigh ware :

maer des selvigens longe voor een geessel

Godts erkennende, so verdraeglit hy de straffe

met lijdtsaemheydt. Dit moet men voorwaer

vast houden , wanneer Godt door de godlloose

volbrenght 't geen geen hy in syn verborgen

raedt heeft verordineert, dalse daerom niet

en zijn te verontschuldigen , als ofse sijn ge-

bodt gehoorsaemden , 't welck sy met opge-

setten wille na hare begheerlickheydt schen-

i)e tweede den en overtreden. Nu aengaende dit , te

antnoort, uyt
^yg^gfj Qp ^pat wijsc de boose wercken der

(Ic Uistory vau ' l •>. ..
,

(Ie tiouwioose mcnschen uyt Godt zijn en door sijn ver-

aivijckint; der [jorgeno voorsicnigheydt geregeerl worden,

1 'rV' T2. 20. ^s^r "^3" hebben wy een treffelick leerstuck

in de verkiesinghe Jerobeams tot eenen Ko-

ning , in welcke verkiesingh heftigh bestraft

wordt de lichlveerdigheyt en uytsinnigheyt

des volcks, datse d 'ordening van Godt inge-

stelt en bevestight , hadden verandert, en

trouwlooslick waren afgheweken van den huyse

Davids. En nochtans weten wy dat het de

wille Godts was dat hy tot een Koningh

iiosea. 8. 4. soudo gcsalft wordcn. Waerom oock in de

woorden van Hosea te sien is een schijn en

ghedaente van teghenstrijdigheydt , om dat

Godt aldaer op d'een plaets klaegt dat dat

Koninckrijck sonder sijn weten en willen op-

gerecht is , en op d'andere betuyght dat hy

iiose 13. 11. den Koningh Jerobeam in sijnen toorn ge-

geven heeft. Hoe sullen dese twee over een

stemmen 2), dat lerobeams Koninckrijck niet

en is gheweest uyt Godt , en dat hy nochtans

van Godt tot een Koning gemaeckt is"? te

weten , aldus , om dat het volck niet en konde

afvallen van 't huys Davids , of het moest

oock met eenen van sijnen hals afwerpen 't

jock, het welck hen van Gode was opgeleyt

:

en om dat evenwel oock Godt sijn vrijheyt

behielt om alsoo daerdoor d'ondanckbaer-

heydt van Salomo te straffen. So sien wy dan

dat Godt , al hoewel hy de trouwloosheydt

des volcks niet en wil, dat hy nochtans ha-

ren afval rechlveerdelick wil om een ander

eynd' en oorsaeck. Daerom wordt oock lero-

• beam , tegen alle verwachtinghc in 3) , door

de heylighe salvingh ghedrongcn tot hel Ko-

1) miaschicu int regard vau. 2) draghcu. 'S) biiyleu hoop.

ninckrijck. Hier uyt seghl de Heylige Schrif- i. Heg. 11.2,3,

tuur dat Godt eenen wederpartijder ver\\eckt 20,31.

heeft , dewelcke den soon van Salomo soude

berooven van een deel des Koninckrijcks. De
Lesers moeten neerstelick bemercken dese

twee saken , te weten , dewijl het den Heere

behaeghde dat hel volck soude geregheerl 1)

worden onder de heerschappy van eenen

eenigen Koningh , dal dan de verscheuringh

des volcks in twee partijen geschiet is tegen

sijnen wille : en dat nochtans die scheuringh

en afval van den selven wille Godts haer

beginsel genomen heeft. Want voorwaer dat

de Propheet beyde door het woordt en het

teecken der salvingh lerobeam , die van sulcx

gheen ghedacht' en liadde , tot de hoop des

Koninckrijcks opstoockt en aenport 2) dat en

gheschiedt niet sonder de wetenschap en wille

Godts, dewelcke gelast hadde dat het also ge-

schieden soude : en evenwel wort de weder-

spannigheyt des volcks met recht bestraft,

om datse gelijck als tegen de wille Godts van

Davids nakomelinghcn waren afghevallen. i.Keg. 12. 15.

Hierom wordt oock daernae gheseydt, dat dit

oock van Godt geschiedt zy , te weten , dat

Rehabeam de bede des volcks hoog 3)-moede-

lick veracht heeft , op dat Godt bevestigen

soude 't woordt dat hy gesproken hadde door

de hant van sijnen dienstknecht Abiha. Siet

hoe dat de heyligh' eenigheyd van het Ko-

ningkryck 4) tegen den wille Godts verbro-

ken wort , en dal nochtans de tien stammen /

door den wille Godts van den Sone van Salomo

vervreemdet worden. Lael ons hier oock bij De derde

doen een ander exempel, in 't welck te sien
aeHTsTorv "aVi

is, dat de kinderen van den Koningh Achab Achabenicim.

ghedoodet, en al sijne bloedt-verwanten u)t- 3. Re^,'. 10. 7.

geroeyl worden met bewilligingh en toe-

stemmingh des volcks
,

ja oock door des selven

toedoen. lehu verklaert wel met waerheydt

datter niet een van Godes woorden op der

aerden ghevallen was , maer dat hy volbracht

hadd' al 'l geen Hy hadde ghesproken door

de handt van sijnen dienaer Elia. En niet te

min geeft hy niet sonder oorsaeck den bur-

gers van Samaria een berisping en schrob-

beeringh 4) om datse haren dienst daer toe

verleent hadden. Ghy zijl, scght hy , recht- 2. Rcg. 10. y

veerdigh ; Siet , ick hebbe eene verbintenisse

ghemaeckt tegen mijnen heere, ende hebbe

hem doodt gheslaghen : ende wie heeft alle

dese gheslagen ? Ick hebb' aireede voor desen

so ick meen' duydclick verklaert, hoe dat

in een en hel selvighe werck, de schuldl en

misdael des mcnschen sich soo wel open-

baert, als de rcchtveerdigheyl Godes te voor-

1 ) gegouverneert. .2

)

5) strceck ensclirobb'.

3) uroot. 4) [].
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Augustinus

tuestemmingli,

en de vierde

antwoordt uyt

de llistory van

Christus

doodt , de

voovgacude

autwoordc be-

vestigende, en

den mont der

vleeschelicker

wijsheydt toe-

stoppende.

(p. 86.)

Epist. 48. ad

Vinccntinm.

c. 7.

De Grat. &
ïjjb. arbit. ad

Valent cap.21.

schijn komt : de zedige verstanden suilen ooclc

liaer selven altijt laten vergenoegen met dees'

antwoord' van Augustinus: Dewijl de Va-

der sijnen Soon overgelevert heeft, en Chris-

tus sijn lichaam , en ludas sijnen Heere , om
wat reden is in dees' overleveringh Godt

rechtveerdigh en de mensch schuldigh , anders

dan om dat in een en het selvige werck

,

't welck sy ghedaen hebben , niet en is een

en deselvigh' oorsaeck, om dewelcke sy 't

ghedaen hebben ? Indien yemant als noch

verhindert wordt toe te staen het geen wy
nu leeren, te weten, dat Godt met de sonde

des menschen geen gemeenschap en heelt

,

al is 't dat de mensch door Godts bewegingh

doet het gheen hem ongeoorlooft is : soo sal

sulck een gedencken 't geen de selvigh' Au-

gustinus in
I

een ander plaets leert: Wie en

soude , seght hy , sich niet ontsetten voor

dees' oordeelen, dat Godt oock in de herten

der boosen werckt het gheen hy wil, en

nochtans haer vergeldt na hare verdiensten?

En om de waerheyt te seggen , de schuit van

de trouwloosheydt des verraders Judas Gode

toe te schrijven , om dat hy selve sijnen soon

tot der doodt overgheleverl heeft, en oock

heeft willen overgelevert hebben van andere

,

dat is immers soo onbetaemlick , als het on-

behoorlick is den lof der verlossingh op den

verrader over te setten. Derhalven vcrmaent

deselve Schrijver op een ander plaets seer wel.

Dat Godt in 't oordeelen niet en ondersoeckt

wat de menschen hebben kunnen doen , of wat

sy hebben gedaen , maer wat sy hebben willen

doen, also dat des menschen voornemen en will'

alleen ter rekenschap gebracht wort. Lact

die ghene , dien dit dunckl hardt te zijn

,

een weynig bedencken hoe verre van 1)

verdracghlick haer' eygen-sinnigheyt zy , wan-

neer sy dit stuck , het welck met klare ge-

tuygenissen der Schriftuyre betuyght is , ver-

werpen om dat sy 't met haer vernuft niet

en kunnen begrijpen . en als qualick gedaen

veroordeelen , dat men te voorschijn brenght

die dingen , die Godt nimmermeer door sijn

Propheten en Apostelen soude hebben laten

leeren , indien hy niet en hadde geweten dat

de kennisse der selver nut en profijtelick zijn

soude. Want dit moet alleen onse wijsheydt Bc ware

zijn , dat wy door een ootmoedige leersaem-
"p'.'Y'^''

'^'^'

heyt omhelsen , en dat sonder yel uyt te

sonderen , alles wat in de Heylige Schriften

geleert wort. En dewijl genoeghsaem bekent

is dat die gene die met broodt-dronckenlheydt

hier tegen opstaen , tegen Godt keffen , so

en zijnse niet weerdig-dat men langer besich

zy om haer te weder-leggen.

Onderwysingh

Ue^ Tzveede Boeck

Van de kennisse Godes des Verlossers in Christus,

dewelck eerstiiiael den Vaderen onder de Wet, en daer

nae ons in het Euangelie geopenbaert is.

Ret Eerste Capittel.

Uut door den val en afwijckingh Adanis 't gan-

sche menschelicke geslacht den vloeck on-

derworpen , en van den eersten oorsprong

verbastert 2) is. Alwaer van d'erf-sonde ge-

handelt wort.

Het en is niet sonder reden en oorsaeck

geschiet dat den mensch de kennisse

sijns selfs aitijdt soo seer aenghepre-

sen is gheweest door 't oude spreekwoordt

:

1) af ge-aerdet.

Kendt u selven. Want indien hel voor een

schande wordt ghereeckent dalmen onkun-

dig 2) is van die dinghen die tot het leven

der menschen behooren : soo is het veel meer

schandelick sich-selven niet te kennen , want

daerdoor gebeurt het dat wy , wanneer men
over eenige nootwendige saeck raedt plegen

sal , sulck erbarmelicke mis-slagen begaen en

soo seer verblindt zijn. Doch hoe profijtelicker

de voorseyde vermaning en aenprijsingh is

des te 3) vlijtigher moeten wy toesien , dat

wy deselve niet verkeerdelick en ghebruycken:

1) [ ]. 2) onwetend. 3) soo veel te.

De kennis

onses selfs is

een seer noodt-

sakelicke

saeck.

Op dat wy
de selve wel

moge gebruyc-

ken , soo moet

men alle opge-

blascntheydt

wech doen.
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Daer bencf-

fcns moet men
acndocD de

waerachtighe

ootmoedig-

heydt, die ons

moghc leyden

om den val des

nicnschen te

bemcrcken, en

de barmhertiu;-

heydt Godts in

Chriatas t'oni-

helscD,

(1>. 87.)

glielijck \vy sien dat somniighc Philosophen

is weder-varen. Want als die den mensch

vermanen dat hy sicli-selven kenne , soo lee-

rense te ghelijck waer toe die kennis ghe-

dijen moet , te weten , op dat hy moge \\ eten

en ghewaer worden syn eyghen voortrelFe-

lickheyt en weerdigheyt. Sy en willen oock

niet dat de mensch in sich-selven vet anders

sal bemercken , als even dat het welck hem
door een ydel vertrouwen doet opswellen en

door opgheblasentheydt grootsch maeckt. Maer

de kennis onses selfs is voor eerst daer in

gheleghen; dat wy, overleggende wat voor

gaven ons bij 1) de scheppingh mede-gedeelt

zijn, en hoe goedertierenlick Godt in sijn

genaed' en gunst t'onswaert volherdet , weten

hoe groot daer zy d'uytnementheydl van onse

natuyr , indiense 2) slechts ongheschonden 3)

gebleven ware 4) ; en met eenen oock be-

dencken , dat wy niets eyghens en hebben

,

maer dat alles het 5) geen 6) ons Godt ghe-

geven heeft is een onverdiend' erfdeel en be-

sittingh , op dat wy altijdt aen hem souden

kleven 7). Ten anderen dat ons voor ooghen

kome onsen deerlicken stact nae den val

Adams , op dat de kennis en het ghevoelen

van dien alle roem en vertrouwen in ons ter

neder legglie , ons met schaemte bedecke en

alsoo waerlicks verootmoedigen moge. Want
gelijck als Godt ons in den beginne ghescha-

pen heeft nae sijn Beeldt , op dat hy onse

ghemoederen tot de betrachtingh van deught,

en tot de bedenckingh des eeuwighen levens

op trecken soude : alsoo ist oock 8) opdat

dese soo groot' edelheydt onser afkomste

,

die ons van d'onredelicke beesten onderschey-

det , door onse traegheyt niet en werde ver-

duystert, ons gantsch noodigh 9) te weten

en te bekennen , dat wy daerom met reden

en verstandt begaeft zijn , om door het leyden

van een heyligh en eerbaer leven te streven

naer 1 0) hel voorgestelde merck der ghelucksa-

liger onsterfTelickheydt. Voorts die eerste

weerdigheyt van onse natuyr en kan ons niet

in den sin komen , of daer komt terstondt

van d'andere zijde te voorschijn een droevigh

specktakel en gesicht van onse mismaeckheydt

en schandelickheydt , die ons aenkleeft van

dien tijt af dat wy inden persoon des eersten

mensches van onsen oorsprongh zijn afghe-

vallen. Waer uyt dan in ons een haet en

mishagen teghen ons selven , en een waer'

ootmoedigheydl ontstaet, en eenen nieuwen

yver ontsteken wordt om Godt te soecken,

m den
|
welcken een yeder van ons weder-

1) in. 2) waerse. 3) []. 4) (in liaer geliecl). 3) ilat.

6) (het welck). 7) blijven iiangcn aca hem.

8) (gantsch noodigh). 9) []. 10) tot.

krijgen moghe die goederen , daer van wy
t'eenemael ledigh en ontbloot bevonden worden.

2i. Dat wy in de beproevingh en na-

speurmgh onses selfs dit betrachten moeten,

dat leert ons Godes woordt en waerheydt.

Te weten , hy eyscht I ) aldaer van ons 2) sulck

een kennis die ons van alle vertrouwen op

onse eygene macht verr' aftrekke , alle stof om
te roemen beneme , en tot nederigheyt brenge.

Welcken regel waergenomen moet worden

,

indien wij willen geraken tot het rechte perck

der wijsheydt en Godsaligheydt. 't En is my
niet onbekent hoe veel acngenaemer dat ge-

voelen zy , 't welck ons liever opweckt om
onsen rijckdom t'overleggen , dan om ons'

erbarmelick' armoed' en oneer, die ons met
sehaemt' overdecken moet , in te sien. Want
daer en is niet dat des menschen vernuft

vyeriger begeert , als door vleyende woorden
geliefkoost te worden. En daerom wanneer

hy hoort dat sijn gaven worden geroemt

,

soo helt hy nae dezen kant, en leent sijn

oor daer toe door een al te groot licht-ge-

loovigheydt. En derhalven is het te min Ie

verwonderen dat in desen van het meeren-

deel der menschen soo verderfTelick ghedwaelt

is gheweest. Want dewijl allen menschen

aengeboren is een meer dan blinde liefde tot

haer selven, soo makense sich seer gheerne

wijs dat in hen niets is dat met recht moet

worden gehaet. Also neemt dese seer ydele

nieeningh , sonder yemants voorspraek of

aenradingh al-omme d'overhandt , te weten

,

dat de mensch hem-selven ten vollen ghe-

ghenoeghsaem is om wel en gelucksalighlick

te leven. Zijnder eenige die wat matiger en

zediger van haer selven willen ghevoelen

,

dese , al hoewelse Gode een weynigh laten

en toestaen , op datse niet en souden schijnen

alles tot sich te trecken : maken nochtans

alsulcken deelingh en scheydingh , dat altijt

de meeste stof en oorsaeck van roem en be-

betrouweu by haer blijft berusten. Indiender

nu by komt een loftuyting , dewelcke door

hare soet sachte streeling de grootsheyt kit-

telt die van selfs in het mergh des menschen

jeuckende is : soo kander niets gevonden

worden dat hen meer aenlacht en aenstaet.

Derhalven hoe vriendelicker yemandt de voor-

trelFelickheydt van des menschen natuur door

sijn aenprijsen tot in den top verhooght heeft,

soo veel te veerdigher is hy bynae door

alle d'eeuwen met een groote toe-juychingh

aengenomcn gheworden. Maer suicke aen-

prijsingh van des menschen weerdigheyt, die

den mensch leert berusten op hem-selven

.

Eu al hoewel

Jat ghevoelen

behacghlick is,

'twcick i)D» op-

weckt om van

ons selven veel

te houden, soo

moet nochtans

het andere ge-

voelen alleen

aenghenomcn

worden, 'twelck

ons buyght en

brengt tol wa-

re vernedering

des gemocdts.

Ken deck-

in.intcl van on-

se hoovecrdig-

hcj't.

1) vercyscht. 2) [ ].
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(rWni.ligllo

jilclhcv.ll do»

Boinli;roii mcii-

Sluer ucn-

):»('iKlod(! wyau

(iiii ons st'lveii

11' K>Mineh,iluci'

iiL tjliovooU nii-

dci-s de wijs-

lirydt dt'8 vku-

ei^lieSjCn niidcrs

lic coiisciciily

,

dio Imer sclven

üiidorsuüclvt mi

hHradit-Mioi'i-

ili'.s Goddclic-

lii'U uol'decls.

cii (loeL iilcl iiiulci's dan dalso düor liarc hef-

licklicydl vcrmaok en wclkisl acnijrcngl , en

die liaer luevallen , alsoo bedrieglil , datse

desülve door ecncn sc'licndigen ondergangh

verderft. Want wacrtoe dient liet, dat men
t'eeneniael o|) een ydel toevcrsicht rustende

,

l)eraetsliioglit , voorneemt , vorsocckt en be-

necrsliglit liet glieen men tot de saeck meent

dicnstigli te sijn , en ondertusschen onder

d'ecrste beginselen besvvijckt , en sicli-selven

van gesont verstandt en ware kracht ontbloot

vindt: en evenwel sorglilooslick voort gaet,

tot dat wy in 't verderf neder storten?

Voorwaer 't en kan niet anders gaen met de

glienc dcwelcke vertrouwen dats' yetwes

konnen verrichten door liaer cygen vermo-

ghen. Indien dan ycnuuidt luysicrt na alsuicke

leer-meesters , die ons alleenlick besicli houden

in 't overleggen van onsen rijckdoni , die en

sal in de kennissc sijns selfs niet vorderen

,

niaer tol een schandelick' onwetendheydt wech
geruckt worden.

3. Al hoewel dan Godes wacrheydt niet

het ghemecn gevoelen aller menschen daer in

over een stemt 1 ) , dat het tweede deel onscr

wijsheyt ghelcghen is in de kennis onses selfs :

soo isscr nochtans groot verschil aengaendc

de wijsc en manier hoe men sicli selven ken-

nen sal. Want de menscli laet sicli door 't

oordcel sijns vlcesches wijs maken, dat hy

alsdan hem-selvcn ter degen doorsien en door-

socht heeft, wanneer hy op sijn verstandt

en volmaektheyl vertrouwende, stout en vry-

moedigli wort , 'en hemselven opweckt tot

d'ocH'eninghcn der dcught: en der sonde een

oorlügh aensegghende , met gantsclicr kracht

pooglit te volbrenghcn dat deugdelick en eer-

lick is. Maer die hem-sciven insiet en beproeft

na den regel van Godes oordeel , die en vindt

niet met allen 't wcick sijn ziel tol een goedt

vertrouwen kan verlieilen, en hoe hy sich

selven inniglicker doorsocht heefi , so veel

te meer wordt hy ter neder geslagen: tot

dat hy , van alle vertrouwen gantsch en gaer

ontbloolct zijnde , in sich selven niet over en

houdl , waermee hy den loop 2) sijns levens

we! sou 3) aen 4) leggen. En nochlans en

wil Godt niet dat wy onsen eersten adel vei'-

geten sullen, die hy onsen vader Adam hadde
verleent , als dcwelcke ons met recht behoort

wackcr te maken tot d'ocneningh van recht-

veerdigheydl en goedtheydl. Want wy en

kunnen onsen eersten oorsprong, en 't eynd
onser scheppingh niet bedcncken , of wy wor-

den geprickelt om na d'onsterlVelickheydt om
te sien en Godes Koninckrijck te begeeren.

1) dracglit. i) liem-si'lvcii iiicl

3) (soii), 4) (te).

i'ii hiet 0111 dcii trnj'u.

Maer het is soo verre van daer dal de kcn-

nisse van dien oorsprongh oiisc herten cou-

ragy en moedt soude toebrengen, dalsc veel

meer ons den moedt beneemt en tot ncde-

righeydt treckt. Want weick is dien oor-

sprongh? 't Is die van dcwelcke wy afghe-

vallen zijn. Welck is het doeleynd' 1) onser

scheppingh? 't Is datghenc 2) wacrvan wy
t'eeneniael sijn afgckeert , soo dat wy oorsaeck

hebben om over onsen jammcriickcn slaet te

walghen en te suchten : en al suclUendc na

die verlorene weerdigheyt te verlanghcn.

Wanneer wy seggen dat de mcnsch in hem-

selven niet en behoort te bemerckcn yet dat

hem moedigh make , soo ghcven wy daer

mede te kennen dat hy niet met allen en

heeft daer op hy soude moghen vertrouwen

en roemen 3). Lacl ons derhalven, indien 't

u behaegt, die cygen selfs kennis die de

mcnsch hebben moet alsoo verdeden , dat hy

ter eerster plaels overlegge tot wat eynd' hy

geschapen en met seer tredelicke gaven be-

giftlght zy, op dat hy 4) door suick een'

overleggingh verweckt worde 5) lot belrach-

tingh van Godes dienst en het toekomende

leven. En dat hy ten tweeden sijne krachten,

of immers de gebreckelickheydt sijner krachten

overweghe: opdat hy , deselve doorsien heb-

bende, en daerdoor gelijck als lot niet ghc-

bracht zijnde, ten uylerslen beschacmt worde.

d'Eerst' overlegging dient dan hier toe, dat

hy, namelick , moghe weten wclcke sijne

schuldiglie plicht zy : de tweede dat hy moghe

bekennen wat macht hy heeft om dien Ie

volbrcnghen. Van dese twee poinclen sullen

wy handelen na dat d'ordre van onderwijsen

medebrenght.

4. Dewijl het niet een lichte misdaet

,

maar een een grouwelick schclm-sluck geweest

moet zijn, hel welck Godt soo strengelick

ghewrokcn en gestraft heeft, soo stael ons

te bemerckcn wat hel voor een sonde zy die

Adam begaen heeft in sijnen afval, en door

dcwelcke de verschrickclicke wraeck Godts

over 't gansche menschehcke geslacht ont-

steken wordt, 't Is een kinderachtigh (i)
|

ghe-

voelen 't welck van den ghemeenen hoop is

aongenomen , Ie weten , dal Adanis sonde zy

geweest onmatighe gulsigheyl. Eveneens als

of de somma en 't hooft aller dcughdcn daer

in bestont dal hy sich soud' onthouden alleen

van een eenighe vrucht, daer hem van alle

kanlen alle de vermakelickhcden die hy be-

geeren en wenschen konde toevloeyden , en

door 7) die geluckige vrucht bacrlieyd des

1) hot doeleynd', i) dut. :i) trotscn. 4) (hcin-selven)

5) [], 6) liiuderlick. 7) in.

Voüi'ts, daer

zijn twee declc

vau dcsc lien-

uis. liet eerste

deel is iu't eer-

ste bocckcapil-

tcl 15 verhan-

delt, liet ander

deel neemt liy

als iin by der

handt.

In de vcrlila-

rinfi; van dien

,

ontiiioeten on.s

twee dingen.

(].. 88.)

1. Iloe he'.

gekomen is dat

Adainhoin-scl-

vc en het ganl-

sche mcusche-

lieke gheslacht

in sulcken

scbrickelirkcn

etende heeft in-

gewickelt.
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Iq Paalm 18.

.'naiT. 2.

Dit CU is uict

•geschiedt donr

oiigematighde

Hullust, macr

uyt ongheloo-

viglicyt (wacr

uyt andere

grouweliclïe

aoudeu voi'i't

gekomen zijn)

dat hy daer

door vau Godt
!• a'"geweecl{cn,

iii deu wcleken

alleeu sija

hoogste ge-

Incksaligheydt

ge;j;roiidt wns.

aerdtrycks niet alleen üvervloetll , iiiaer oock

verscheydonheydl van keuze aen hel genot

er van was toeghevoegiit 1). Sofi moet dan

dit stuck dieper ingliesien worden , want

liet verbodt aengaende den boom der ken-

nisso 2) van goedt en quaedt , diende tot een

beproevingli van Adams gelioorsaeniheyt , op

dat hy door sijn gelioorsamen beloonen soude

dat hy sich selven de heerschappy en 't ghe-

biedl (Jodts geern onderwierp. De naeiii selfs

bewijst oock , dat het voorseyde ghebodl hem
tot geen ander eynd' en was ghegeven , dan

op dat hy met sijnen staet te vreden zijn en

hem-selven door een boose begeerlickheyt niet

hooger en soude verheil'en. En de belofte

wacr door hem een onsterflick leven verse-

kcrt wierdt, soo langh als hy soud' eten van

den boom des levens : wederom de vreese-

licke verkondigingh dat hy den doodt sonde

sterven , soo haest als hy van den boom der

kennisse 2) van goedt en (juaet geproeft

hadde , diende tot beproevingh en oelleningii

sijns geloofs. Hier uyt konnen wy lichtelick

afnemen op wat manier en wijs' Adam den

toorn Gods tegen hem ontsteccken heeft. Au-
gustinus en ghevoelt wel niet qualick , wan-

neer hy seght dat de hooveerdigheyt zy

geweest den eersten oorsprongh van alle

quaet : want de mensch hadd' in sijnen staet

konnen blijven , indien hem sijn eergierigheydt

niet hooger en hadd' opgeheven dan gheoor-

looft en belaemlick was : maer evenwel moet-

men een volkomender beschrijving nemen uyt

de ghestalt en den vorm 3) der versoecking

van dewelke Moses ghewach maeckt. Want
dewijl het wijf door de listigheydt der slange

vervoert wordt tot ongheloovigheydt omtrent

Gods woort , soo blijckt aireede dat d'onge-

hoorsaemheydt het eerste begin des vals ge-

weest zy. Dit wort oock bevestigt van Paulus

als hy leert dat alle menschen door éénes

menschen ongehoorsaemheydt verdorven zijn.

Nochtans moetmen te gelijck bemercken en

waernemen , dat de eerste mensch vande

heerschapy Gods is afgeweken , niet alleen om
dat hy door de verlockingen des satans ge-

vangen wiert , maer oock van wegen dat hy

de waerheyt verachtende , sich tot de leugen

heeft over-gegeven. En om de waerheyt te

seggen wanneer Godts woordt veracht wordt,

soo wordt all' eerbiedigheydt t'sijnwaerts af

geworpen : want syn Majesteyt en heerlick-

heyt en kan onder ons niet duyren, noch

sijn dienst geheel en ongeschent blijven , 't en

zij dan dat wy blijven hangen en kleven aen

I) verarderlickheydt tot wellust tnequam.

2} dfs weteiisrhaps. .S) 't fatsoen.

Oplelliug der

ten mensch

voort komen.

sijn woordt. Derhalven so is ongeloovigheyt

geweest de wortel der afwijcking. En hier
. • ] ,

•'
• I 1

6onden, die uyt
uyt is voorders gesproten eergierigheyt en

j,^. „„g^ioovig-

hooveerdy, met deweick oock ondanckbaer- iieydt van den

heyt t'samen gevoeght was , door dien Adam
meer begcerende dan hem toegestaen was

,

so groeten goedadigheyt 1) en mildigheydt

Godts daer med' hy was verrijckt, onweer-

delick verstoeten en veracht heeft. En dit is

geweest een vervaerlicke godtloosheyt, dat het

den aerdtschen mensch weynigh weert scheen

te zijn, dat hy na do gelijckenisse Godts gescha-

pen was, soo hy niet en waer even gelijck

als Godt. Indien d'afwijckingh , waerdoor de

mensch hem-selven 't gebiedt sijns Scheppers

onttreckt, ja sijn jock broodt-dronckenllick af-

werpt, een schandelick en vervloeckt schelm-

stuck is , soo wordt de sond' Adams te ver-

geefs verk leent. Hoewel het en was geen

bloot' afwijckingh , maer eene die vergesel-

schapt was met niet schandelicke versmadin-

ghen teghen Godt , dewijlse de valsche be-

schuldiginghen des Satans aanvaardde 2) daer-

door hy Godt van leugentael , en nijdigheydt en

quaedtwilligheydt beschuldight. Somma d'on-

geloovigheyt heeft de deur open geset voor

d'eergierigheydt : en d'eergierigheydt is ge-

weest de baer-moeder van wederspannigheyl,

so dat de menschen de vreese Godts afgeleydt >

hebbende , haer selven hebben wech ghewor-

pen waer henen sy door hare boose begeer-

lickheydt gedreven wierden. Daerom leert

Bernardus seer wel dat de deure der saligheyt

ons geopent wort , wanneer wij hedensdaegs

het Euangelie tot onse ooren in laten: even

ghelijck als door deselve vensteren, terwyl

sy voor den Satan open stonden , de doot in

gekomen is. Want Adam en soude nimmermeer

bestaen hebben , sich selven te kanten teghen

Godes heerschappy en bevel, indien hy het

woordt Godts met ongeloovigheyt niet en

bejegent en hadde. Voorwaer dit was den

alderbeslen toom om alle bewegingen behoor-

lick te temperen , te weten ; dalier niet l)elers

en is als door het ghehoorsamcn van Godes

bevelen, gerechtigheydt Ie plegen: en dat

daer benellens van hem bemindt te worden

is het uytersle perck van een gheluc^ksaligh

leven. Soo heeft dan de mensch door des

duyvels lasteringen wech geruckt zijnde, de

gantsche Hecriickheyt Godts, so veel in hem

was, verydell en te niet gemaeckt.

5. Gelijck het geestelicke leven Adams 2. Hoe wijdt

bestondl in de gemeenschap en l'samen-voe- '*'!!!,„
"j."o,!t!"'

gingh met sijnen Schepper , also is sijne ver- kniypt.

vreemding en afwijckingh van hem geweest

1) liliernciheyt. 2) ondtTleeekendi-o.
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1, Tot d'oil

schuldige crea

2. Tot alle de

ii.'ikomeUiigen

Ailiims.

Dit ia d'ei'f-

felioke verdor-

veiitheydt, ot

d'erf-sonde, eu

verkeertheydt

der nature, die

te voren goedt

e 11 reyii was.

(p. 87.)

I )ewelcke gc-

konieu is op

alle de uako-

melingheü A-
daius: tegen de

Pelagianen en

Celestinianen

die anders ge-

voelen.

d'ondergaiig en doodt van sijn ziel. 't En is

oock geen wonder dat hy door sijn afval-

ligheydt sijn gheslacht verdorven heeft , de-

wijl hy de gantsch' ordening van de natuyr

in Hemel en op Aerden heeft om-gekeert.

Paulus seght dat alle de creaturen suchten

,

zijnde der ydelheyt onderworpen tegen haren

wil. Indien men de reden hier van wil on-

dersoecken , daer en is geen twijfel aen ,
of

sy draghen een ghedeelt van die strafl'e die

de mensch verdient heeft, tot wiens profijt

en gebruyck sy gheschapen waren. Dewijl

dan de vervloeckingh , die door alle d'oorden

en streecken 1) der werelt boven en beneden

woedet
,
ghevloeyt is uyt sijn misdaedt , soo

en is 't niet vreemt dats' oock voortgespreyt

zy tot alle sijne nakomelingen. Derhalven nae

dat het Hemelsch beeldt in hem is verdonc-

kert geworden , soo en heeft niet alleen hy

ghedragen dese straffe dat in stede der wijs-

heyt , macht , heyligheydt , waerheyt
,

ge-

rechtigheyt (met welcke verciersels hy bekleedt

was geweest) seer ijsselicke grouwelen in-

gekomen zijn , te weten , blindtheydt , on-

macht , onreynigheyt
,

ydelheyt , onrechtveer-

digheyt : maer hy heeft oock sijn gheslacht in

de selvigh' elenden in-ghewickelt en versonc-

ken. Dit is die erirelicke verdorventheydt, de-

welcke d'Oudt-Vaders benaemt hebben met

den naem erf-sonde, verstaende door 't woordt

sonde de verdervingh der natuyr die te voren

goedt en suyver was. Over welck stuck onder

hen veel strijdts gheweest is , dewijlder gheen

saeck voor 't ghemeen ghevoel vreemder was

dan dese , te weten , dat door éénes men-

schen schuldt alle menschen schuldigh , en de

sond' alsoo allen ghemeen worden soude.

En
I

dit schijnt d'oorsaeck gheweest te zijn

,

waerom d'alder-oudtste ],eeraers der Kercke

dit stuck der Leer' alleen duysterlick en ter

loops behandelden 2) : immers niet soo klaer-

lick uyt-leyden dan behoorlick was. En noch-

tans en heeft dees' schuchterheydt 3) niet

konnen beletten , dat Pelagius niet 4) en soude

te voorschijn komen , wiens onheylig gedichtsel

was : Dat Adam alleen tot sijn eyghen schade 5)

gesondight , en sijne nakomelingen geen schaed'

aen-gebracht hadde. Door dese listigheyt beeft

de Satan ghepooght de sieckte toe te decken

en alsoo ongheneselick te maken. Voorts als

hy door een klaer ghetuyghnis der Schriftuyr

overtuyght wierdt , dat de sonde van den

eersten mensch overgegaen was tot alle de

nakomelinghen: soo nam hy dese bespottelick'

uytvlucht
, Dats' overgegaen was niet door de

geboorte, maer door de nae-volgingh. Soo

hebben dan de goede Vaders (en voor allen

anderen Augustinus) gearbeydt , om te be-

wijsen dat wy niet en worden verdorven door

een boosheydt die wy na de geboort behalen

en verkrijgen, maer dat wy een aengheboren

onreynigheydt van ons moeders lijf mede
brenghen. Dit te ontkennen was d'alder-

hooghst' onbeschaemtheyt. Maer daer en is

niemandt die sich verwonderen sal over der

Pelagianen en Celestinianen lichtveerdigheydt

in dit stuck , soo hy maer uyt de schriften

van dien heyligen Man doorsien heeft wat

voor onbeschaemde beesten deselve geweest

zijn in all' andere poincten der Leere. Voor-

waer de bekentenisse Davids is duydelick ge- Psalm si.
'

noegh , als hy segt , Siet , ick ben in onge-

rechtigheyt geboren : ende in sonden heeft my
mijne Moeder ontfangen. Hy en bestraft aldaer

niet de sonden van sijn vader of moeder

:

maer op dat hy de goedertierentheyt Godls

t'sijnwaerts te beter soud' aenpnjsen , so haelt

hy op de belijdenis van sijn eygene verkeert-

heyt , die hem van 's moeders buyck af heeft

aengehangen. En dewijl het openbaer is dat

dit in David niet en zy geweest een byson-

der en eygen stuck , so volght daer uyt dal

in sijn exempel aengewesen wort het gemeene

lot en deel des gantschen menschelicken ghe-

slachts. Wy alle dan die van onreyn zaedt

afkomstig zijn , worden geboren verontreynigt

door de besmettingh der sonde. Ja wy zijn

voor Godts aenschijn vuyl en onsuyver, eer

wy selfs het licht van dit leven aenschouwen.

Want wie sal eenen reynen gheven uyt den ^°^ i^- *•

onreynen? niet een. Voorwaer niet één gelijck

in 't Boeck Jobs geschreven staet.

6. Wy hooren dat d' onreynigheyt dei

ouderen alsoo op de kinderen wordt over

1) wijcken. 2) overlieijeii. li) ar-sehoinvelinkhejt.

4) met 5) achterdeel.

bewescn wort

,

1 . Door ver-

gelijcking tus-

schen Adam en

Christus.

Niet alleen

door navol-

, ,-
,

ginh,maeroock
gedraghen 1), dats alle te samen, sonder door voort-tee-

uytsonderinghe 2) van yemandt , in haren liugh: 't welck

oorsprongh besmet zijn. En men sal 't begin

van dese besmettingh niet vinden , ten zy

dat wy tot den eersten vader van ons allen,

als tot de fonteyn op-kiimmen. Voorwaer men
moet het daer voor houden , dat Adam niet

alleen geweest zy de voort-teelder , maer oock

gelijck als de wortel der menschelicker natuyr,

en dat daerom in sijn verderf het gheslacht

der menschen met recht is gheschonden ghe-

worden. 't Welck d'Aposlel ons bekent maeckt

door d'onderlinge vergelijckingh die hy tus-

schen Adam en Christus voorstelt. Daerom
ghelijck , segt hy , door eenen mensche de

sonde in de werelt ingekomen is , ende door

alle menschen door-gegaen is , in welcken alle'

1) overgestelt. 2) uytncmingh.
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Bewijs eu

vevsterckiugh

van dees' eerste

reden, iiyt het

getuygnis iIcs

Apostels,

l.Cor. 15.22.

De tweede

versterrkingh.

ghesondiglit hebben : Alsoo is ons door de

genade van Christus de rechtveerdigheyt en het

leven weder-gegeven. Wat sullen de Pelagianen

hier tegen kaeckelen ? dal de sonde Adams door

navolgingh voort gheset is? Hebben wy dan

uyt de gerechtigheydt van Christus geen ander

voordeel , dan dals' ons voor-ghedraghen is

tol een exempel 't welck vvy moeten navol-

ghen ? Wie soude so grooten heiligschennis 1

)

konnen verdragen? Indien 't buyten geschil

is , dat de gerechtigheydt van Christus en

het leven 't vveclk daer uyt ontstaet, onse

gherechtigheydt en leven wordt door mede-

deelingh , soo wort daer uyt besloten , dat

die beyd' in Adam alsoo verloren zijn ge-

weest
,

gelijck alss' in Christus weder gekre-

gen worden : en dat de sond' en doodt alsoo

door Adam in-gekomen zijn
,
gelijck alsse door

Christus werden te niet gedaen. De woorden

en zijn niet duyster , Dat vele door Christus'

gehoorsaemheydt gerechtveerdight worden

,

gelijck alsse door d'ongehoorsaemheydt Adams
lot sondaers gestelt waren. En dal derhalven

tusschen dese twee personen dees' onderlin-

ghe vergelijkingh zij , te welen , dal Adam
ons in sijn verderf verstrickt en te gelijck

met hem verdorven heeft: en dat Christus

ons door sijn genade tot de saligheyt heeft

wedergebracht. lek houd'et daer voor dat

hier toe in so een helder licht der waerheydt

gheen verder of arbeydelicker bewijs van

nooden is. Alsoo betoont hy oock in den

eersten brief tot den Corinthen , wanneer hy
de Geloovige wil verstercken in de hope der

Opstandingh , dal ons in Christus weder toe-

gebracht wort dat leven , 't welck in Adam ver-

loren was. Die beluyght dat wy alle te samen

in Adam zijn gestorven , die geeft oock met

eenen klaerlick Ie kennen, dat wy in d'onrey-

nigheydt der sonde zijn in-ghewickelt. Want
de verdoemenis en soude niet overkomen den

glienen die met geen schuldt der ongerechtig-

heyt besoedelt en waren. Doch men kan de mee-

ningh des Apostels niet klaerder vernemen

dan uyt de bemerckingh van het andere deel,

daer hy leert dat de hope des levens weder-

gegheven is in Christus. En 't is genoeghsaem

bekent, dal dit niet anders en gheschiedt,

dan wanneer Christus in ons sijn kracht over-

stort door de wonderbare mede-deelingh sijner

gherechtigheydt. Gelijck in een sekere plaets

gheschreven stael , Dal , de Geest ons het

leven is om der rechtveerdigheydt wille. Soo

moetmen dan het gheen voor henen is ghe-

seydt , dat wy namenllick in Adam gestorven

zijn, oock in den selven sin uylleggen, te

1) kcrck-rool'.

welen, dat hy sondigende , met alleen heiu-

selven dal jammer en verderf op den hals

gehaelt, macr oock onse natuur in'lselvigh'

ongeluck neder gestort heeft. En dat niet

door een sonde die hem alleen eygen zijn en

ons niet aengaen en soude: maer om dat hy

sijn gantsche zaedl heeft besmet met die vuy-

ligheyt en verrottingh in dewelck' hy ghe-

vallen was. Want het seggen van Paulus, dat

alle menschen van naturen kinderen des toorns

zijn, en soude met waerheyt niet konnen

beslaen , indiense niet aireed' in 's moeders

buyck vervloeckt en waren. En dat aldaer

gesproken wordt van de natuur , niet soo

alsse van Godl geschapen is , maer soo alss'

in Adam is geschonden geworden , dat is

lichtelick af te nemen , \\ant 't en soude geen-

sins betaemlick zijn Godt te maken tot auteur

en oorsaeck des doots. So heeft dan Adam
hem-selven also bedorven , dat de besmetting

van hem over-ghegaen is tol alle syne nako-

melingen 1). Christus de Hemelsche Rechter

beluyght oock klaer genoegh dat alle menschen

boos en verkeert geboren worden, wanneer

hy leert : Dat al wat uyt den vleesch geboren

is, vleesch zy , en dat oversulcx allen menschen

de deur der saligheyt is toegesloten , tot der

lijl toe datse weder-geboren worden,
|

7. En 't en is niet noodigh dat wy om
tot verstandl van dit stuck te komen , ons

veel bekommeren met dit geschil 2) (daer

mede d'Oud-vaders haar selven niet weynigh

gequelt hebben) te welen, of de ziel des

Zoons als een afselsel voortkomt uyt de ziel

des Vaders? om dat de besmeltingh voorne-

melick in de ziel haer sit-plaets heeft. Wy
behooren hier mede te vreden te zijn, dat

de Heere die gaven , daer mede hy de men-

schelicke natuyr vereeren wilde , aen Adam
toe-vertrouwt en te bewaren gegeven heeft.

En dat Adam daerom, doe hy d'onlvangene

gaven verloren heeft, deselve niet alleen en

heeft verloren voor hem-selven , maer oock

voor ons allen. Wie soud' over d'afkomste

der ziele besorghl zijn , wanneer hy hoort dat

Adam de verciersels en gaven , die hy ver-

loren heeft niet minder 3) voor ons als voor

.sich selfs ontfangen hadde? En dat die sel-

vige niet voor eenen mensch alleen gegeven

:

maer de gantsche natuyr des menschen loe-

ghe-eyghent waren? 't En is dan niet vreemt

of ongherijmt , dal de natuyr des menschen

,

nae dat Adam van sijne gaven berooft was,

naeckt en berooyl gelalen wordt , en dat d'on-

reynigheyl, nae dat hy door de sonde be-

smet was geworden tot in de natuyr voort

l) nakomers. 2) dese dispiite. 3) weyiiiger

2. Düor 't ge-

tuyghnis van

alle menschen

,

te weten , dat

wy van natu-

reu zijujcinde-

ren des toorns.

Ephes. 2. 3.

3. Om dat al-

les wat uyt den

vleesche glie-

boren is

,

vleesch zy.

loan. 3 'fi.

(p. 88.)

Tegheu-wer-

dingh. Indien

de sonde voort

gheplant is op

de nakonielin-

geu Adams, so

iiomen de zie-

len der kinde-

ren als afset-

sels voort van

de zielen harer

vaderen.

Antwoort.
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kruypt. So zijn clan van eenen verrotten

wortel verrotte tacken voorts gesproten

,

welcke tacken hare rottigheyt verder voorts

geset hebben tot d'andere spruyten die uyt

hun voort wiesschen. Want de kinderen

zijn also in haren vader verdorven, dals'

ook hare nakomelingen verdorvenlheyt toe-

gebracht hebben : daer by dat ick seggen

wil , dat het begin der verdorvenlheyt alsoo

in Adam zy geweest, dalse door een ghe-

duyrigh af-vloeyen , van d'eerste Voorouders

tot de volgende wort overgestort. Want
deze smet en onreynigheydt en heeft haer

oorsaeck niet in de substanty des lichaems of

der ziele : maer m d'ordonnanty Godts , de-

welcke verordent en besloten heeft, dat de

gaven daer med' hy den eersten mensch

verrijckt hadde , souden beseten en oock ver-

loren worden soo voor hem als voor de sijne.

Een audere De bcspottelick' uytvlucht die de Pelagianen by

'^=™;"''"T!""^'' brenghen , te weten , Dat het niet waerschiin-
Dat de kinde- ,. , ° . , i i

•
i i /-, ''i

rea lure vei- licK en. is , dat dc Kmderen van haer tioat-

joiveiitheyjt gaügh' oudcrs vcrdorventhcyt trecken , de-

vla harrcod- wijlse door de suyverheydt harer ouderen

Vluchtige Ou- vccl meer behooren geheylight te worden

,

'''"*•
wordt lichtelick wederleydt. Want sy en zijn

niet afkomstigh uyt de geestelicke weder-

geboorte , maer uyt de vleeschelicke geboort'

Antwoort. harer ouderen. Derhalven
,
gelijck Augustinus

' i,ib. contra, ggyf (Jeen van bevdcn , noch d'ongeloovidie
Pelag. & CiE- .J ' IJ II -^ •• *

lest.depccc. die schuldigh IS, noch de gheioovige aie vry
orig. e. 39. ghesproken is genereert vry gesprokene , maer

schuldighe : om datse genereeren uyt de ver-

dorvene natuyr.- Voorts dat de kinderen eenigh-

sins ghemeenschap hebben aen de heylig-

heydt harer ouderen, dat is eenen bysonderen

zegen voor Godes volck, dewelcke niet en

verhindert , dat d'eerst' en algemeene ver-

vloecking des menschelicken gheslachts voor

af 1) gae, of de voortocht hebbe. Want de

schuldt is uyt de natuyr : maer de heyligh-

makingh uyt de boven-natuurlicke genade.

i!csciiiijviii<'ii 8. En op dat het niet en schijne dat wij

van d'Kri-son- tot noch toc gcsprokcn hebben van een on-

seker' en twijffelachtige saeck, soo laet ons

d'Erf-sonde beschrijven. Ick en hebbe niet

voor-genomen t'overweghen alle de beschrij-

vinghen , die desen aengaende van de Schrij-

vers gestelt zijn : maer ick sal alleenlick een

eenighe voort brenghen die nae mijn goedt-

duncken alderbest met de waerheyt over

een stemt. So schijnt dan d'erf-sonde te

zijn een erffelicke boosheyt en verdorvent-

heydt van onse natuyr die in alle de deelen

der ziel is uytghebreydt : en ons voor eerst

schuldigh maeckt aen Godes vloeck en gram-

1) heneu.

schap , en daer benelFens oock iu ons voort

brenght, wercken dewelck' in de Schriftuyr

wercken des vleesches ghenoemt worden. En
dit is eygenllick dat 'twelck van Paulus soo

dickwils beteeckent wort met den naem sonde.

Maer de wercken die daer uyt ontstaen , als

daer zijn overspelen , hoererijen , dieverijen
,

vyandtschappen, doodt-slaghen , brasserijen

,

noemt hy daerom vruchten der sonde: alhoe-

wel die oock so in de Schriftuyr doorgaens

,

als mede van hem sonden genaemt werden.

Soo moeten dan dese twee dinghen onder-

scheydentlick waerghenomen werden : te weten,

dat wy , also in alle de deelen onser natuyr

verdorven en verkeert zijnde , aireed' alleen-

lick van weghen soodanigen verdorventheydt

met recht zijn verdoemt en overwonnen voor

Godts vierschaer , den weicken niets behaghen

kan I) dan rechtveerdigheyt , onschult 2) en

suyverheydt. En dit en is gheen verbintenis

voor eens anders misdaet. Want wanneer

geseyt wordt dat wy door Adams sonde

schuldigh zijn geworden in't oordeel Godts

,

soo en moet dat alsoo niet worden verstaen,

als of wy selfs onnoosel en onschuldigh zijnde,

de schuldt droegen van sijn misdaedt: maer

om dat wy alle te samen door sijn overtre-

dingli met den vloeck zijn bekleedt en aen-

gedaen , soo wort hy geseydt ons schuldigh

gemaeckt en verbonden te liebben. Nochtans

en is van hem de stralP alleen op ons niet

ghekomen , maer de besmettingh die van hem
ingedruypt is , heeft oock haer woonplaets in

ons, dewelcke met recht behoort gestraft te

worden. Daerom is 't dat Augustinus , al hoe-

wel hy dit dickwils noemt een vreemde sonde

(op dat hy duydelicker betoonen mochte

datse door generaty en geboort' in ons ver-

spreyt wordt) nochtans te ghelijck beweert,

dats' oock yeder een als eygen toebehoort.

En d'Apostel selfs glietuyglit seer uytdruc-

kelick, dat de doodt daerom tot alle nien-

schen gekomen is , om datse alle gesondight

hebben, dat is in d'erf-sonde verstrickt , en

met de smetten der selver verontreynight zijn.

En daerom zijn oock d'onmondighe kinderen

selfs, terwijl sy de verdoemenis van 's moeders

buyck met sich brenghen , niet door eens an-

ders, maer door haer eygen feyl en ghebreck

daer aen schuldigh en verbonden. Want al ist

datse de vruchten van hare verkeertheyt noch

niet en hebben voort ghebracht , soo hebbense

nochtans 't zaedt daer van in haer besloten : ja

hare gelieele natuyr, is een seker zaedt der

sonde : en daerom moetse nootwendigh ha-

telick en vervloeckt zijn by Godt. Waer uyt

l) aeiishcnnem en is 2) onnooselhcyt.

Twee stuckeii

in Je besclirij-

vingh.

Verklariugh

des laetsteu

stucks, Uat die

sonde alle men-

schen scliul-

dig maeckt des

toorus Godts.

Oock elders

maer vooral c.

3. de jieccalo-

rum merit. &
reiniss. cap. 8.
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dan volgt , dat die verdorventhcvdt der natuyr

eyghentlick by Godt voor sonde gereeckent

wordt , dewijl datter geen verbintenis tot straf

en soude wesen sonder schuldl of misdaedt.

Het andere dat wy hebben waer te nemen

komt hier nu te passé, te weten, dat dese

verkeertheyt nimmermeer in ons stil of ledigh

en is . maer geduyrigh nieuwe vruchten baert;

namelick die wercken des vleesches , die wy
te voren beschreven hebben : niet anders dan

een aenghesteecken oven vlam en voncken

uytblaest , of ghelijck een springhader sonder

ophouden water opwerpt. Daerom die geseyt

hebben dat d'erf-sonde ghelegen is in een

derven en ontbeeren van d'oorspronckelicke

gerechtigheyt , die in ons behoorde te wesen,

al hoewelse vervatten al wat in d'erf-sond'

is , soo en hebbense nochtans niet duydelick

(p. 91.) ghenoegh
|
uytgedruckt de kracht en werc-

kingh der selver. Want onse natuyr en is niet

alleen arm en ontbloot van 't goede : maer

oock so vol en vruchtbaer van allerley qua-

den , datse niet en kan ledigh zijn. Die ghe-

seydt hebben dat d'erf-sonde niet anders en

is als een boose begeerlickheydt, die hebben

een woort gebruyckt dat so vreemt niet en

is , wanneerder maer dit by gevoeght wierde

('t welck van velen niet en wordt toe-ghe-

staen) dat met dese begheerlickheydt besmet

en vervult zy alles wat in den mensch is van

het verstandt tot de wille, en van de ziel tot

het lichaem toe : of om kortelicker te besluy-

ten , dat de gheheele mensch uyt hem-selven

niet anders en is dan boose begeerlickheyt.

9. Daerom hebbe ick geseyt dat alle de

deelen der ziele van de sonde zijn beseten

gheweest , soo haest als Adam vande Fonteyn

der gerechtigheyt is afgeweecken. Want de

laegste
1 ) lust en heeft hem niet alleen verlockt

:

maer oock de schandelicke godtlooshcydt heeft

het kasteel der ziel ingenomen en de hoo-

veerdigheyt is tot het binnenste hert door-

gedrongen : soo dat het ydel 2) en onghe-

rijmt is, datmen de verdorventheyt die daer

uyt is ontstaen, alleenlick betreckt en bepaelt

tot de sinlicke bewegingen, gclijck sy die

noemen: of datmen die de naem gheeft van

een kool vuurs 3), dewelck alleen dat deel

't welck sy sinnelickheyt benamen , tot de

sond' aensteecken . opwecken en trecken soude.

Waer in Petrus Lombardiis sijn grove onwe-
tentheyt geopenbaert heeft , deweicke de sit-

plaets van dese verdorventheydt soeckende en

na-speurende , seght en voor geeft , dat de-

selve na 'tgetuygenisse van Paulus zij het

vleescli , niet wel eyghentlick , maer om datse

1) J'onJerste. 2) blaeuw. :i) swavel-stock en stoocke.brandl.

in het vleesch meer gesien wort. Even als

of Paulus hierbij 1) alleen een ghedeelte der

ziel op het oog had 2) , en niet de gantsche

natuyr die hy stelt tegen de boven-natuyr-

licke ghenade. En Paulus neemt alle twijll'el-

achligheydt wech, wanneer hy leert dat de

verdorventheydt niet en sit in een deel alleen-

lick , maer datter in den mensch niet met all'

en zy , dat vry en suy ver is van de doode-

licke besmettingh der selver. Want als hy
handelt 3) van de gebreckelicke natuyr , so

en verdoemt hy niet alleen d'ongeregelde be-

wegingen der lusten die ghesien worden

,

maer hy beweent oock en dat voornement-

lick . dat het verstandt der blindlheyt , en het

hert der boosheyt onderworpen is. En het

derde Capittel tot den Romeynen en vervat

niet anders d«n een beschrijvingh van d'erf-

sonde. Dit blijckt oock klaerder uyt de ver-

nieuwing en weder-geboort. Want de geest

,

die ghestelt wordt tegen 't vleesch en den
ouden mensch , en beteeckent niet alleen die

ghenade waer door het benedenst' of sinne-

licke deel der ziele verbetert wort , maer ver-

vat oock een volle vernieuwingh van alle de

deelen. En daerom beveelt Paulus dat niet alleen

de grove lusten te niet ghedaen , maer wy oock

in den geest onses gemoets vernieuwt sullen

worden. Gelijck hy oock elders ghebiedt dat

wy verandert moeten worden door de ver-

nieuwingh onses gemoels. Waer uyt dan

volght dat dal deel , in 't welck den adel en

de voortrelTelickheyt van de ziel aldermeest

verschijnt, niet alleen gewondt , maer oock

alsoo verdorven is, dat het niet simpelick

ghenesen , maer oock by na een nieuwe na-

tuyr aentrecken moet. Hoe verre de sonde

beyd' het verstandt en 't hert besit dat sullen

wy terstont sien. Ick hebbe hier alleen kor-

telick willen aenwljsen, dat de geheele mensch
van den hoofde tot de voeten ghelijck als door

een zundt-vloedt also is overloopen gewor-

den , dat geen deel vry en zy van de sonde,

en dat derhalven alles wat van hem voort

komt tot sonde wort toe-gereeckent. Gelijck

Paulus seght , dat alle de gesinlheden of ge-

dachten des vleeschs zijn vyantschap tegen

Godt, en daerom oock doodt en verdoemenis.

10. Laet gaen dan 4) diegene, die hare

sonden op Godt durven leggen , om dat wy
segghen dat de menschen van naturen ver-

dorven zijn. Sy soecken verkeerdelick Godts

werck in hare verdorventheyt, 'twelck sy had-

den bchooren te soecken in Adams natuyr

,

doe deselve noch geheel en ongeschent was.

So is dan ons verderf van de schuldt onses

EpI.fs 4. 17.

IS.

Eplies. 4. 2."!.

Rom. 12. 2.

I) Lj. 2) bcteeckende. 3) disputeert, 4) Lact nu henen g.-i
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Rom. 8. 7.
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vingh n_vtj;lie-
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volgt dat Godt

niet en is Au-
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Sun de: over-
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ke en eyghene

verdorvcntficyt

verdorven •'
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Eodes. 7. 39.

M.ier dese

verdorrcntheyt

cii is gheensins

van Je nature

voort gevloeyt,

niaer sy is een

hoedanigheydt

die de natuyre

tocvallish is.

Ejihcs. 3. .3.

vleesclies , en niet van Gode : dewijl wy om
glieen ander oorsaeck en zijn verloren gegaen

,

dan om dat wy van onsen eersten slaet zijn

verbastert en afgeweecken. Dat oock alhier

yemant niet tegen en morre , seggcnde dat

Godt onse saligheyt beter hadde konnen ver-

sorgen , indien hy Adams val verhindert hadde.

Want dese tegenwerping is van wegen haer'

al te vermetene waanwijsheid 1) by alle

Godtvruchtige herten afschouwelick , en be-

hoort daer beneiïens tot de verborgentheydt

der predestinaty of voor-ordeningh , waer van

hier na ter gelegener plaets gehandelt sal

worden. Laet ons derhalven gedencken dat

wy ons verderf aen 2) de verkeertheydt van

onse natuyr toeschrijven moeten , op dal wy
Godt den Schepper en Veroorsaeker 3) der

natuyr niet en beschuldighen. 't Is wel waer

dat die doodelicke wonde kleeft in de natuyr

:

maer daer is veel aen gelegen , of die daer

in van buyten toegekomen, dan of die daer

in van haren eersten oorsprongh afghcweest

zy. 't Is nu bekent en openbaer datse door

de sond' in de natuyr geslagen is. Wy en

hebben dan niet te klagen als over ons selven ,

'twelck de Schriftuyr oock neerstelick heeft

aengeteeckent. Want den Predicker seght aldus:

Dit hebbe ick ghevonden, dat Godt den mensche

recht gemaeckt heeft , maer sy hebben vele

vonden ghesocht. Hier uyt blijckt dan dat

den mensch alleen sijn verderf moet toe-ge-

schreven worden , dewijl hy uyt de goeder-

tierentheydt Godts een rechten slaet 4) onl-

fangen hebbende , door sijn eygen dwaesheydt

tot ydelheyt vervallen is.

1 1 . Wy seggen dan dat de mensch door

een natuerlicke gebreckelickheyt verdorven is,

maer die nochtans van de natuyr niet en is

voort gekomen , op dat wy daer mede te ken-

nen geven mochten, datse meer is een hoe-

danigheydt die van buyten den mensch toe-

gevallen is , als_ een wesentlick' eygenschap

die van den beginne in hem geschapen zy

geweest. Wy noemense nochtans natuyrlick,

op dat niemant en dencke , datse van een

yeder door een quade ghewoonle behaelt wort

,

dewijlse door een erlTelick recht alle menschen

bevangen heeft. En dit en beweeren wy met

sonder getuyghe. Want d'Apostel leert om de

selvig' oorsaeck , dat wy alle zijn kinderen

des toorns van naturen. Hoe soude Godt op

sijn alder-edelsle creatuyr toornigh zijn , daer

hem 5) oock sijn aldergeringste wercken be-

hagen? Maer hy is meer vertoornt over de

verderving sijns wercks , dan op sijn schepsel

1) curiensheyt, 2) [ ].

5) den welcken.

3) antheiir. 4) opreclitigheydt.

(p. 92.)

I)aeroni ver-

dwijnt der Ma-
nicheeu suffery

self I). Indien derhalven van weghen de ver-

dorventheydt der menschelicker natuyr niet

onhebbelick en wort geseydt dat de mensch
van natuyre 2) voor Godt afgrijselick is, so

en sal oock met ongevoeghlick gheseydt wor-

den dat hy van natuyre 3) boos en verkeert

zy : gelijckerwijs Agustinus sich niet en ont-

siet, ten aensien van de verdorvene natuyr,

natuyrlick te noemen de sonden die in ons

vleesch noodtsaeckelick heerschappy voeren,
|

wanneer het van de genade Godts is ontbloot.

Aldus verdwijnt de dwase beusel-praet 4) der

Manicheen , dewelcke , dewijls' een wesent-

licke boosheydt in den mensch verdichteden , van de twee

den selven oock eenen tweeden schepper toe-
"^^'""^ *

gewesen hebben , op datse niet en souden

schijnen den rechtveerdigen Godt toe te

eygenen d'oorsaeck en oorsprongh des quaedts.

Het II. Capittel.

Dat He mensch als nu van de vryheydt sijn.?

willens berooft, en tot een jammerlicke dienst-

baerheydt gebracht is.

Nademael wy ghesien hebben dat de heer-

schappy der sonde so haest al.sse den

eersten mensch haer selven hadd' onderwor-

pen , niet alleen in 't ganlsche geslacht ge-

woedt en geraest , maer oock alle deelen der

ziele t'eenemael bevangen heeft , soo is nu

overich dat wy naerder overleggen , of wy
van dien tijdl af dat wy tot dese dienstbaer-

heydt gebracht zijn , zijn berooft en ontbloot

van alle vryheydt, en soo wy noch eenigh

deelken daer van hebben . hoe verre de kracht

der selver sich uytstreckt. Maer op dat de

waerheyt van dese saecke 5) ons te lichter

en te klaerder blijcke , soo sal ick ter loops

alhier een merck en wit voor ooghen stellen ,

waer henen het ganlsche Hooft-stuck gestuyrt

en afgeschoten moet worden. En hierbij 6)

sal het beste 7) middel 8) om niet te dwalen

zijn , dat we wel letten op de ghevaren 9) die

ons ten weder zijden over 't hooft hangen.

Want wanneer den mensch alle rechtheid der

natuyre 10) afgeseydt en benomen wort, soo

neemt hy terslont daer uyt oorsaeck tot traeg-

heyt. En dewijl geseydt wordt dat hy van

hem-selven geen macht en heeft tot betrach-

tingh der gherechligheyt , so en vraeght hy

daer na gantschelick niet als of het hem niet

aen en gingh. En oock kan men hem 11) niet

yetvves (hoe weynigh het zy) toeschrijven

,

Een t'saraen-

kuoopingh des

voortgaendcn

Capittels met

de vier navol-

gende. En om
bequamelickej

fondament te

leggen tot den

handel van den

vrycn wille, so

rnyrat hy wech

eeniyhe on-ef-

fentheden of

twee sware pe-

njckeleu, te we-

ten, ledigheydt

en hoovecrdig-

heyt.

Dese twee pe-

rijckelen teec-

kent Aiigusti-

nus aen Epist.

47. & in Taan.

cap. 12.

Het fonda-

ment en A^Xi

korten inhoudt

van den gant-

achen handel.

1) over sijn werck selve. 2) natuyrlicken. :!) natiiyrlicken.

4) marckt. 5) dese qnesty. 0) dit. 7) []. 8) (zijn).

9) indien wy bemercken de perijekelen.

10) all" opvcehtigheydt. U) Meu kan hem oock..
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of men beneemt Gode sijn eer, en hy selfs

wordt verswackt door een roeckeloose ver-

metentheydt. Op dat wy dan op 1) dese 2)

klippen niet en stooten , so sullen wy desen

gangh 3) houden moeten , te weten , dat de

mensch onderricht zijnde, dat by hem niets

goets meer overigh en is , en dat hy door

een seer erbarmelicke nootsakehckheydt van

alle kanten is omset , nochtans wijders onder-

wesen worde te streven nae dat Goede van

't welck hy ledigh , en nae de Vryheydt van

dewelcke hy ontbloot is : en dat hy oock

scherpelicker uyt sijn traegheydt word' op-

gheweckt, dan by de onware onderstellinghe

alsof 4) hy met een seer groot vermoghen 5)

voorsien ware 6). Daer en is niemandt of

hy siet wel hoe noodigh dit laetste zy. Van

het eerste sie ick dat meer menschen twijfelen

dan behoorlick is. Want dit buyten verschil

gestelt zijnde datmen den mensch niet met

allen van 't sijne moet ontnemen , soo moet

opentlick blijcken , hoe veel daer aen gelegen

zij dat hem den valschen roem benomen

worde. Want indien 't den mensch niet toe-

gelaten is gheweest van hem-selven te roemen
,

oock op dien tijdt doe hy door Godes welda-

digheydt met d'alderhooghste gaven verrijckt

was , hoe seer behoort hy dan nu vernedert

te worden , dewijl hy om sijner ondanckbaer-

heydt wil van die uytnemend' heerlickheyt

tot d'uyterste schand' is afghestooten. Op dien

tijdt , seggh' ick , doe hij verheven was in den

hooghsten top van sijnen eeren-staet, en schrijft

de Schriftuyr hem niet anders toe . dan dat

hy geschapen was na Godes beeldt : waer

mede sy te verstaen geeft dat hy gelucksaligh zy

gheweest, niet door sijn eygen goederen,

maer door de gemeenschap met Godt. Wat
resteerter dan nu anders als dat hy van alle

heerlickheydt naeckt en berooyt zijnde , sijnen

Godt erkenne, voor wiens weldadigheydt hy

niet en konde danckbaer zijn doe hy met de

rijckdommen sijner genaed' overstort was? en

dat hy ten minsten als nu door bekentenis

van sijn eygen armoed' hem groot make

,

den welcken hy door erkentenis van sijne

zegeningen niet en hadde verheerlickt? 't En
streckt oock niet minder tot sijn profijt als

het dient tot Godes eer , dat ons alle roem

der wijsheydt en der macht benomen worde :

soo dat die ghene die ons meer als ons toe-

komt toe- meten , te gelijck roovers zijn van

Godes eer en soeckers van ons verderf.

Want wat doet men anders , wanneer men
ons leert door onse eyghen kracht strijden

,

1) aen. 2) (steen-). .?) r.oms. 4) of men ijiiieli versieren dat.

5) (is), fi) [],

dan datmen ons op een rietstock om hoogh'

opvoert, op dat wy so haest die breeckt van

boven neder storten souden ? Al hoewel oock

onse krachten noch al te seer gepresen wor-

den , alsmen die met een rietstock vergelijckt.

Want 't en is maer roock al wat d'ydele

menschen daer van versonnen 1 ) en ghesnapt

hebben. Daerom wordt dit treiïelicke seg-

ghen 2) niet sonder oorsaeck .soo dickwils

van Augustinus verhaelt: dat de Vrye-will'

door haer Advocaten en Voorsprekers meer

de neck gebroken , dan geholpen en vast ge-

set wort. Dit hebbe ick tot een Voor-reden

alhier moeten neder setten om sommiger wille,

dewelcke, wanneer sy hooren dat het men-

schelicke vermogen totten gront toe uytge-

roeyt wordt , op dat de macht Godts in den

den mensch op-gebouwt 3) moclite worden
,

dese gantsche disputaty seer booselick haten

als gevaerlick
,

jae seer onnoodigh zijnde

:

daer nochtans blijckt dats' in 't stuck der

religy nootsakelick en voor ons seer profij-

telick is.

2. Dewijl wy een weynigh voor desen

geseydt hebben dat de krachten der ziele

geleghen zijn in't verstant en in den wille

,

so laet ons nu bemercken wat die twee dee-

len vermogen. Voorwaer de Philosophen oor-

deelen 4) met een groot' eendrachtigheydt

dat de reden haer 3) sit-plaets heeft in't ver-

stant, op datse gelijck een fackel allerley raet-

slagen voorlichten . en als een Koninginne den

wille bestieren soude. Want sy is volgens haer

seggen alsoo met een Goddelick licht door-

drongen 6) , datse seer wel kan raedt ghe-

ven : en met sulck een sterckte voorsien datse

seer wel kan ghebieden en regeeren. Dat ter

contrarien het gevoel of de sinnen slaperig

zijn en qualick siendc , soo dats' altijdt langhs

der aerden kruypen . en in grove dinghen

bekommert en besicli zijn, en nimmermeer

haer selven verheffen tot ware scherpsichtig-

heydt. Dat d'appelijt of lust . indiens' haer

selven onderwerpen wil om de reden te ghe-

hoorsamen , en van de sinnen niet en laet

t'onderbrengen . sich streckt tot de betrach-

tingh der deugden , den rechten streeck houdt

.

en in de wille verandert wort : maer indiens'

haer overgheeft om de sinnen ten dienst te

staen , dats' in sulck een gheval 7) verdorven

wordt , alsoo datse ontaerdt in 8) een boose

begeerlickheydt. En dewijl geheelick na hare

meeningh die krachten daer van ick hier boven

ghesproken hebb', in de ziel haer sit-plaets

hebben , te weten , 't verstandt , 't gevoel of de

In Euanu,
Ioan,tr.ict. 31.

Het tweede

deel deses Ca-

pittels , verha-

lende de gevoe-

lens van ande-

re. 1. "t Ghe-

voelen der Phi-

losophen, hier

en in de navol-

gende seetie.

In 't eerste

Boeck enp. 1 '>.

sect. 7. 8.

1) versiert. 2) spreuck. ti) getimmert. 4) ghcvoelen.

5) [ ]. 0) droneüen. 7) snleken kas. 8) vcr.ierdt tot.
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sinnen , en den appetijt of' den wille (welcke

benamingh nu door een gewoonlick gebruyck

aengenomen is) soo beweerense dat liet ver-

standt begaeft zy met de reden ,
een seer goede

Regeerster om wel en glielucksaligh te leven
,

so maer 't verslant sich houdt in sijne weerdig-

(p. n.) heydt en sijn natuyrlicke kracht in't werck
|

stelt. En dat de benedenste beweginghe van

het 1) verstandt 2), diemen noemt het ghe-

voel of de sinnen , waer door het verstandt

tot dwalingh wech geruckt wort, sodanigh

is datse door 3) de hoede 4) en tucht der

Rede 5) geteml en allenghskens verdreven

kan worden. Voorts stellen sy de will' in

het midden tusschen de reden en de sinnen,

als die vry en haer eygen vooght is , 't zy

datse de reden ghehoorsanien , 't zy dats' haer

selven van de sinnen wil laten meesleepen 6).

De dooi-ho- 3. Sy en ontkennen wel somtijts niet (als

ven (Ier Phiio- Jewelcke door d'ervaringh 7) selve over-
^"^ ""'

tuyght zijn) , dat het seer swaer en moeye-

lick valt voor den mensch om hem-selven

te buyghen onder de heerschappy en 't ghe-

sach van de reden : dewijl hy nu eens 8)

door de lock-asen der wellusten gekittelt,

dan weer 9) door een valschen schijn des

goets bedrogen , en dan 1 0) wederom door

onmatige driften en ghenegentheden swaer-

lick gheschuddet , en ghelijck als met koorden

en peezen 11) (soo Plato seydt) hier en daer

iie verscheydentlick wech geruckt wordt. Waer-
* om oock Cicero seydt dat die voncrkens die

de natuur ghegeven heeft , door de verkeerde

meeninghen en quade zeden terstondt uyt-

ghebluscht worden. Sy bekennen oock , wan-

neer soodanighe siekten eenmaal de herten

der menschen hebben ingenomen , dat deselve

soo gheweldigh woeden , datse niet lichteiick

en konnen ghedwongen en ingetoomt worden:

sy en ontsien sich oock niet die sieckten te

vergelijcken by onstuymige paerden ,
dewelcke

de reden uytghedreven , of den voer-man

afgeworpen hebbende, sonder reghel en maet

baldadig 12) zijn. Maer nochtans houden sy

dit voor vast en als buylen verschil, dat de

deughden en ondeugden zijn in onse macht.

Vide apud Want staet het, segghense , in onse keuren
Arist. lib. 3. verkiesingh dit of dat te doen : soo staet het

oock in onse keur sulcks niet te doen. En

wederom : Indien het niet doen in onse keur

staet, Ergo oock het doen. Nu het schijnt

dat wy door een vrye verkiesingh doen die

dingen die wy doen en ons onthouden van

die dingen van dewelcke wy ons onthouden.

Lib. 1

Leg. Lib

Tusciil Quscst,

Etiiic. eai). 5.

1) des. 2) (onderste bewegingh). 3) (des redens).

4) disciplyn. 5) [ ]. 6) wech rncken. 7) ervarenthevt.

5) als n>i. 9) als nii. 10) als nu. 11) scunwen

12) boortdroncken.

Indien wy dan yet goets doen wanneer 't ons

belieft , soo is het oock in onse macht dat

na te laten: indien wy eenigh quaedt be-

drijven, wy konnen dat oock vermyden. Jae Seneca passim,

sommigh' onder hun zijn tot soo een dertele

vermetentheydt uytgebarsten , datse geroemt

hebben. Dat het wel der Goden geschenck

is dat wy leven , maer dat het van ons eygen

komt dat wy wel en heylighlick leven. Hier

uyt zijn ook ghekomen de woorden die Cicero

ghebruyckt in den persoon van Cotta : Om Cicero Lib. 3.

dat een yeder hem-selven de deught ver- ''';"ƒ""''' "^"

krijght door sijn eyghen vlijt , soo en isser

nooyt yemandt onder de wijse gheweest die

Godt daer voor danck geseydt heeft. Want

wy worden , seght hy , van weghen onse

deught ghepresen , en wy roemen in de

deught : het welck niet en soude geschieden
,

indien wy die hadden door de gave Godts

en niet van ons selven. En een weynigh

daer na , Dit is het oordeel en ghevoelen van

alle menschen , datmen de Fortuyn en het

gheluck moet begeeren van Godt, maer dat

een yeder de wijsheyt nemen moet van hem-

selven. Dit is dan de somma en 't kort be- .

R^n korten

1,1 1 11 ni '1 L iuhondt van 't

grip van het ghevoelen aller Philosophen
, ghevoelen aller

dat de reden des menschelicken verstandts Philosophen.

genoeghsaem is tot goede regeeringh : en dat

de wille die onder de reden staet van de

sinnen wel wordt gheterght en gheport tot

het quaedt , maer dewijls' een vrye keur en

verkiesingh heeft , datse niet en kan worden

verhindert de reden als haren leydtsman in

alle dingen te volgen.

4. Wat belanght de Leeraers en Schrij- s.Degevoe-

vers der Christelicker Kerk, al hoewel onder TheoWanten

,

hen niet een en is gheweest, of hy heeft be- aengaende den

kent dat de eesontheydt van de reden in den dienstbaren en111 1 r I I
vryen wille.

mensch door de sonde swaerlick gewondt , en

dat de wille met boose begeerlickheden seer

bevangen is : soo zijn nochtans vele van hen

veel meer dan behoorlick was aen dit 1) het

gevoelen der Philosophen seer naby gheko-

men 2). Onder welcke Christelicke Leeraers

d'oudtste nae mijn goedt-duncken , de krach-

ten des menschen daerom so seer verheven

hebben, eersteliek op datse, doende een rond'

en duydelicke belijdenis van des menschen

onmacht, teghen haer niet en souden ver-

wecken den schimp en 't ghelach der Philo-

sophen , met dewelcke sy als doe den strijdt

hadden: op dats' oock ten tweeden den

vleesche , 't welck van sich selfs veel te traegh

is tot het soede, eheen oorsaeck en souden Dewelcke

",
1 . .1 eensdeels uyt

geven om daer in noch meer te vertraghen.
je Phiioaophy,

Op datse dan niet en souden leeren 't gheen eensdeels uyt
^ de Theology

t' samen ghe-

1) genaerdcrt tot het. 2) [].
smeedt zijn.
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Homil. de pro-

dil. ludic. Ho-
mil. 18. iu Ge-

uesin.

Diiilog, 3. con-

tra Pelag.

Daerom zijua'

of vitlsch, of al

te stijf en raym
uyt-gesprolien,

of verwert, of

verscheyden en

tegen malkan-

deren strijden-

de.

in het gemeen oordeel der menschen vreemt

en ongerijmt mochte zijn , soo hebbense ge-

poogt de leere der Schriftuyr met de leeringen

der Philosophen halfs weeghs te vereenigen.

Doch evenwel zijnse voorneraelick hier toe

bewogen geweest door het tweede, te weten,

datse gheen deur en souden open setten voor

des menschen nalaligheyt
,
gelijck blijcken kan

uyt haer eyghen woorden. Chrysostomus seydt

in een sekere plaets aldus : Dewijl Godt het

goed' en quade gestelt heeft in onse macht

,

soo heeft hy ons een vrije willekeur geschonc-

ken. Hy en treckt oock d'onwillighe niet

,

maer hy omhelst de gewillighe. Item , Dick-

wils wort een quaet niensch, indien hy wil,

verandert tot een goet mensch : en die goet

is, valt dickmael door luyheydt af, en wordt

quaedt. Want de Heer heeft onse natuyr met

eenen vryen wille begaeft : hy en leydt ons

oock geen nootsakelickheydt op , maer hy

gheeft bequame remedien by de hant , en laet

voorts de geheele saeck afhangen van 1) 't

goetduncken des krancken. Item , Gelijck als

wy nimmermeer en konnen doen yet dat goet

is , 't en zy dan dat wy door Godes ghenade

gheholpen worden, alsoo en sullen wy oock

de gunst en genade van den Hemel niet ver-

krijghen , 't en zy dat wy het onse daer toe

brenghen. Hij hadde te voren gheseydt, Dat

wy daer toe oock wat moeten by brenghen

,

op dat het niet gheheel en kome van de

hulpe Godts. Daerom heeft hy alomm' dit

woort veel in de mondt en penn', Laet ons

het onse by brenghen , de rest sal Godt ver-

vullen. Hier mede komt over een 't segghen

van Hieronymus : Wij moeten 't begin , maer

Godt moet het volbrenghen gheven : wy
wy moeten toe-brengen 't gheen wy kon-

nen , en Godt moet voltrecken 't geen wy
niet en konnen. Voorwaer ghy siet datse

met sulck segghen 2) den mensch in d'oef-

feningh der deught , meer dan behoorlick is

hebben toegheschreven : want sy meenden

datse de traegheydt die ons aengheboren is

door gheen ander middel en konden uytdrij-

ven , dan met ons wijs te maken dat wy
alleen uyt sloöigheydt en luyigheydt sondi-

ghen. Doch met wat vaerdigheydt 3) sulcks

van hen verricht zy , sullen wy hier na be-

mercken. Dit is gewis en 't sal terstondt

blijcken , dat die redenen die wy aireede ver-

haelt hebben t'eenemael valsch zijn. Voorts

al hoewel de Grieksche boven all' andere en

sonderlingh Chrysostomus geen maet en heb-

ben gehouden in 't verheffen van de macht

der menschelicker wille , so zijn nochtans alle

1) berusten op. 2) met die Spreucken. 3) bchendigheydt.

d'oude Leeraers, uytgenomen alleen Augus-

tinus , in dit stuck so verscheyden , of wanc-

kelbaer , of twijflelmoedigb , datmen by-nae

niets sekers uyt hare Schriften en kan verhalen.

Daerom en sullen wij oock niet
|

poghen 1)

om eens yeders gevoelen omstandigh 2) en

ten vollen aen te teeckenen : maer wy sullen

uyt yeders schriften hier en daer soo veel

uytlesen] als tot verklaringh van desen handel

sal schijnen noodigh te zijn. Die daer nac

ghevolght zijn, zijn allengskens d'een nae

d'ander geduyrighlick tot erger vervallen (ter-

wijl een yeder voor hem-selven socht te

behalen eenen lof der scherpsinnigheydt in

het beschermen en voorstaen van 's menschen

natuyr) tot dat de saeck in sulcken verloop

is gekomen , dat de gemeene man heeft ghe-

meent , dat de mensch alleen ten aensien van

het sinnelicke deel verdorven zy , en dat de

reden t'eenemael , en de wille ten meerendeel

in hem gesont en ongeschent is. Ondertus-

schen was dit in den mont van allen , Dat

de natuyrlicke gaven in den mensch verdor-

ven , maer de boven-natuyrlicke van hem
wechghenomen waren. Doch daer en is nauw-

licks een geweest onder hondert , dewelck'

een weynigh gesmaeckt hadde of verstont

werwaerts sulck segghen henen wilde. Voor-

waer wat my belangt , wanneer ick duydelick

wilde leeren hoedanigh daer zy de verdor-

ventheyt van onse natuyr, soo soud' ick

er 3) lichtelick vrede mede hebben , om 4)

dese woorden daer toe te ghebruycken. Maer
daer is seer veel aen gelegen dat met aen-

dacht overwoghcn worde, wat de mensch

vermach die in alle de deelen van sijn na-

tuyr verdorven , en boven dien van de boven-

natuyrlicke gaven berooft is. Soo hebben

dan die geen die haer selven voor Discipe-

len van Christus uyt-gaven , van dese saeck

al te veel ghesproken op sijn Philosoophs.

Want de naem vrye will' of vry goetdunc-

ken is altijdt in gebruyck geweest onder de

Latijnsch' Oudt-vaders, ghelijck als of de

mensch als noch stondt in sijn gheheel : en

de Griecksche hebben sich niet gheschaemt

een veel hooveerdiger woordt te gebruycken :

te weten , het woordt autexousion , waer mede

sy hebben willen te kennen geven , dat de

mensch sijn eyghen selfs vooght en meester

is. Dewijlse dan alle te gelijck oock selfs tot

den gemeenen man toe dit gevoelen hebben

,

dat de mensch met een vry goet-duncken be-

gaeft is, en sommigh' onder hun, die boven

andere hebben willen schijnen uyt te steecken

,

niet en weten hoe verre dit strekt ö) , soo

1) arbeyden. 2) pertineutelick. 8) [ ]. i) te vrcdeu ziju-

5) wordt uitgestreckt.

(p. 94.)

Siet de 12.

sectie van dit

Capittel.

ludeKerck'

heeft d' al te

groote liefde

tot de werclt-

licke Philoso-

phy, de kennis-

se Godts en on-

scs selfs ver-

duystert.
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Op (lat de

gevoelens der

Ouden te beter

moghen over-

woghen wor-

den, soo moet

de beschrijving

van den vryeu

wille ghestelt

worden : waer

in 8y lieden

gheensins met

mallcanderen

over een en ko-

men.

Origen. lib.

S.deprincipiis.

Refertura

Lombardo lib.

2. dist 24.

sect. 6.

Degrat&lib.

urb. üialog. de

lib. arbit. lib.

2. sentent. dist.

24. sect. 5.

Part. l.quaest,

83. art. 3.

laet ons eerst de kracht en beteeckenis van

dit woordt overweghen ,
en daer na uyt d'een-

voudigheyt der Schriftuyr bewijsen wat de

mensch van hem-selven vermach tot het goed'

of quade. Dit woordt vrye goedtduncken

wordt wel in de schriften van alle Leeraers

dickwils ghevonden , maer daer zijnder wey-

nighe die beschreven hebben wat het zy.

Nochtans schijnt Origenes dit , daer in sy

alonim' met malkanderen over een quamen

ghestelt te hebben , als hy seght, dat vry

goetduncken is een kracht van de reden om
goet en quaet te onderscheyden : en een kracht

van de will' om goet en quaet te verkiesen.

Augustinus komt oock met hem over een

,

wanneer hy leert dat het vrye goedtduncken

is een kracht van de reden en van de wille

,

waer door het goede verkoren wort als de

genaed' haer by staet : en het quade wanneer

de ghenaed' haer verlaet. Bernardus spreeckt

duysterder 1), terwijl hy scherpsinnighlick spre-

ken wil , en seght dat het vrye goedtduncken

is een eenstemmigheyt ter wille van de onver-

liesbare 2) vryheidt des willes, en l' onvermlj-

delick' oordeel der reden. De beschrljvingh die

Anselmus doet en is oock niet klaer genoegh
,

dewelcke leert dat het vry goetduncken is een

vermoghen om in sijn rechten staet te blijven 3)

om haer selfs wille. Daerom hebben Pe-

trus Lombardus en de School-leeraers meer

behagen gehadt in de beschrljvingh die Augu-

stinus doet , om datse duydelicker was en oock

de genade niet uyt en sloot : want sy saghen

dat de wille door haer selfs haer selven niet

en konde helpen sonder de genade. Evenwel

voeghen se oock selve hier allerlei aen toe

,

of voor sooverre sy dit voor juister hielden , of

dienstigh achtteden ter naedere verklaringhe 4).

Voor eerst komense hier in over een dat het

woort goedt-duncken principalick behoort tot

de reden , wiens ampt is onderscheyt te maken

tusschen goet en quaedt , en dat het by-woor-

deken vry, eygentlick de wille toe komt,

dewelck' op beyde zijden kan gebogen wor-

den. Derhalven dewijl de vryheyt eyghentlick

past op den wille , soo seght Thomas dat het

seer wel voeght, als het vrye goet-duncken

genoemt wordt een macht om te verkiesen

,

die wel bestaet uyt een vermengingh des ver-

stants met de lust of wille , maer nochtans

meer helt en neygt nae den lust. Nu ver-

staen wy waer in , volghens haer segghen

,

ghelegen zy de kracht van 't vrije goedt-

duncken , te weten , in de reden of 't ver-

1) duysterlicker. 2) van wegen d'ouverlieselicke.

3) rechtmatigheydt te houden. 4) Evenwel brengen sy oock

het hare daer toe, om dat sy 't ofte voor beter hielden, of

oordeelden dienstigh te zijn tot naerder verklaringh.

standt en in de wille. Nu is noch overigh

dat wy kortelick besien hoe veel sy aen yeder

van dese twee 1) toeschrijven.

5. Sy plegen gemeenlick de middel-matige

dingen , dat is die dinghen die tot het Koninck-

rljcke Godts niet en behooren te stellen onder

des menschen vrye keur en raet: maer de

ware gereclitigheydt aen 2) Godes sonder-

linge genaed' en de geestelicke weder-ghe-

boorle toe te schrijven. Als de Schrijver van

het 3) boeck over 4) de Roepinghe der Hey-

denen dit wil aentoonen 5), so telt hy drie-

derley wille : voor eerst den ghevoelicken of

den sinnelicken wille , ten tweeden den dier-

licken of natuyrlicken wille , ten derden den

gheestelicken wille : en van dese leert hy dat

de twee eerste willen in den mensch vry

zijn , en dat de laetst' is een werck van den

Heyligen Geest. Of dit waerachtigh zy, sal

te sijner plaets verhandelt -worden. Want mijn

voornemen is nu alleen 6) de ghevoelens van

andere kortelick te verhalen , maer niet te

weder-legghen. Hierom is 't dat de schrijvers

,

wanneerse van de vrye-will' handelen niet en

vraghen wat die vermach in burgerlick' of

uyterlicke wercken
,

. maer voornemelick wat

die vermach in 't gehoorsamen van Godes Wet.

lek houde het daer voor dat dese tweede

vraegh' alsoo de voornaemst' is , dat ick noch-

tans oock ghevoel dat d'eerste niet gantsch

en moet worden vergheten. En ick vertrouw'

dat ick van dit mijn ghevoelen seer goede

reden sal voortbrengen. Daer is oock in de

scholen ghevonden en aengenomen een dis-

tincty of onderscheydingh , dewelcke driederley

vryheydt optelt : d'eerst' is van dwingende

nootwendigheyt 7) , de tweede van sonde

,

de derde van ellendigheyt. Van dese seggense

,

dat d'eerste (naraelick de vryheydt van dwangh

en nootsaeck) 8) in den mensch van naturen

alsoo kleeft dals' in geenderley wijs' hem kan

ontnomen worden, en datd'andere twee door de

sonde zijn verloren. Dese onderscheidinghe 9)

neem' ick geern aen , uytgenomen alleen , dat

nootsakelickheydt en bedwangh aldaer ver-

keerdelick in een worden gesmolten : alhoewel

op eene andere plaetse sal blijcken 1 0) , hoe

groeten verschil daer tusschen dese twee 1 1

)

zy, en hoe noodigh hetzij hier op te letten 12).

6. Indien dit aengenomen en toe-gestaen

wordt, soo sal buyten alle twijfïel zijn, dat

de mensch geen vrye will' en heeft tot goede

wercken, ten zy dat hy door de genade worde

geholpen , en dat door de bysondere ghenade
,

1) yeder stuck. 2) []. 3) des. 4) van. 5) vertoonen.

6) "als nu. 7) nootsakelickhcyt. 8) nootsakelickheydt.

9) diatincty. 10) tusschen dewelcke nochtans. 11) [ ].

12) aenghemerckt te worden, (dat sal blijcken op een ander

plaets).

Ilocdanighc

dingen d'Oude

Leeraers, maer

insonderheydt

de School-lee-

raers stellen

onder dë vryen

wille.

Lib. 1 . cap. 2.

Van de 12.

sectie tot de 18.

Hoe meniger-

ley vryheyt de

will' heeft vol-

gens haer seg-

gen.

Lomb. lib. 2.

dist. 25.

Der Sehoü!-

sche Theolo-

ganten swarig-

hedeu in 't ver-

klaren van dese

questy.
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I,ib.2.dist.26

scct. 7. 8.

Boeck cap. 3

sect. 10. ene. 7.

scct. 9.

(p. 95.) claer
|
mede d'uytverkoorn' alleen door de we-

der-gheboorte begaeft worden. Want ick en

vraegh nae die uytsinnighe niet , dewelcke

snappen en voor-geven , dat de ghenaed' allen

nienschen te gelijck en sonder onderscheyt

wort voor-gestelt. Maer dit en blijckt noch niet

of de mensch gantscli en gaer berooft zy van

alle macht om goet te doen , dan of hy noch

eenige , al hoewel gheringhe en swacke macht

daer toe heeft : dewelcke door haer selven

wel niets en kan uytrechten : maer door de ge-

nade geholpen zijnde, oock selve 1) haer deel

heeft in het werck. Wanneer de Meester der

sententien, Lombardus 2) dit vraeg-stuck wil

ontknoopen en verklaren , soo leert hy dat ons

tweederley genade van nooden is , om bequaem

ghemaeckt te worden tot het verrichten van

een goet werck. d'Eerste noemt hy de werc-

kende ghenade, dewelcke te weghe brenght

dat wy het goede krachtelick willen: d'andere

noemt hy de mede-werckende genade , de-

welcke den goeden wille des menschen volght

siet in dit om die te helpen. In dese verdeelingh mis-

haeght my dit , te weten , dat hy de krach-

tighe begeerte tot het goede Godes ghenade

toe schrijvende, te kennen geeft, dat de mensch

nu aireede uyt sijn eygen natuur het goed'

eenighsins begeert , alhoewel niet krachtelick.

Ghelijck oock Bernardus , al hoewel hy be-

weert dat de goede wil is Godes werck ,
noch-

tans den mensch dit toe-eygent, dat hy door

sijn eygen aendrift 3) en ziels 4)- beweging

De libero ar- sulcken goeden wille begheert. Maer dit ver-

'*• schilt seer veel van het gevoelen van Augus-

tinus , aen 5) wien nochtans Lombardus wil

schijnen dese verdeelingh ontleent te hebben.

In het tweede lidt en staet my de onseker-

heydt 6) niet aen , uyt dewelck' een verkeerde

siet de 27. uytlcgging is voortghekomen. Want sy hebben
;!ctie van dit daerom ahemcent dat wv met de tweede ehe-
"'"'*"'

1 /-. 1 1 11/1
nade Godts medewercken, om dat het (haers

bedunckens) in onse keur en macht staet

d'eerste ghenaed' of te niet te doen door 7)

die te verwerpen , of te bevestighen , door 8)

die gehoorsamigli te volgen. Het weick de

Schrijver des Boecks van de beroepingh der

Heydenen aldus uytdruckt, Dat het staet in

de vryheyt en macht der gener die 't oordeel

der reden gebruycken van de genaed' af te

wijcken : soo dat het loon en pnjs-weerdigh

zy, niet afgeweken te hebben, en dat het

werck 't welck niet gedaen en kan worden

dan door de mede-vverckinge des Heyligen

Geestes , toe-gereeckent worde aen 9) de ver-

diensten der gener door welckers will' het

Capittel.

Lib. 2. cap. 4.

1) selfs. 2) []. .!) drift. 4) [].

6) twijffelaehtigheydt. 7) niidts. 8

;,) van.

nits. 9) [].

hadde konnen uyt 1) blijven. Dese twee hebb'

ick als in 't voor-by gaen willen aen teecke-

nen, op dat ghy Leser nu mocht sien , hoe

verr' ick verschill' van de suyverste School-

leeraren. Want mijn ghevoelen is van 't ghe-

voelen der nieuwer Sophisten soo veel wijder

verscheyden , als sy namelick verder van d'

oudtheyt af-gheweken 2) zijn. Nochtans ver-

staen wy uyt dese verdeelingh eenighsins op

wat wijs' en manier sy den mensch een vrije

wil toege-eygent hebben. Want Lombardus

verklaert eyndllick dat wy een vrye wil heb-

ben, niet in sulcken sin, als ofwy even veel

vermogens hadden om goedt en quaedt te doen

of te bedencken: maer alleen om dat wij vry

zijn van dwangh. Welcke vryheydt niet en

wordt verhindert al is het dat wy boos zijn

en dienst-knechten der sonde , en niet anders

en kunnen doen dan sondigen.

7. Soo sal dan (nae hare meeningh) de

mensch geseyd worden een vrye will' te hebben

in desen sin, niet om dat hy heeft een vrye keur

soo wel van het goed' als van het quade : maer

om dat hy quaedt doet willens en niet door

dwangh. Dit is wel gantsch recht : maer waer

toe was het dienstigh een soo geringe saeck

met sulcken hooveerdigen tytel en naem op

te proncken ? Het is jae een schoone vry-

heydt dat de mensch wel niet en wordt ge-

dwongen de sonde te dienen : maer ondertus-

schen sulck een ghewilligh dienstknecht is,

dat sijn wille door de boeyen der sonde vast

gehouden wort. Ick ben voorwaer een vy-

andt van woorden-strijt , daer mede de Kerck

te vergeefs en sonder reden wort ghequelt

:

maer ick houd' het daer voor datmen Godt-

vreesentlick schuwen moet alsulcke woorden

dewelck' eenighe ongherijmlheydt met sich

brengen : voornemenllick van dinghen daer in

het dwalen schaede en verderf veroorsaeckt.

En ick bidd' u seght my doch hoe veel zijn-

der ,
dewelcke wanneerse hooren dat aen 3)

den mensch een vrye will' wordt toeghe-

schreven , niet terstondt daer uyt en besluy-

ten dat hy sijn verstandt en wil in sijn handt

heeft , en sich selfs door sijn eyghen kracht

buvgen en neygen kan naer 4) beyde zijden ?

Maer (mochte yemant seggen) dit gevaer 5)

sal wech genomen zijn , indien het gemeene

volck van de beteeckenisse deses woorts neer-

stelick onderricht wordt. Doch ick antwoorde
,

dewijl het vernuft des menschen van selfs

helt en genegen is na het onware ()) , soo sal

het veel eer dwalingh trecken uyt één woor-

deken , dan waerheyt uyt een lange verkla-

Lib. Z. sent.

dist. 26.

Bcsluvl, dat

sulck een klcy-

ne saeck soo

groot niet en

hadde moeten

geacht werden.

Teghcn-wer-

ping der gener

die de nieuwe

woorden in de

Kercke behou-

den.

A ntwoort.

1) achter. 2)

fl) valschejt.

ghetrcden. S) []. 4) ten. B) perij.-k-'"-
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Eea auder'

aatwourt. JJat

de Vaders (iii-

souJerhevtAu-

gustiiuis) al

huewel sy 't

" wourt (goet-

duuckeu) be-

Uoudea liüb-

bi;Q, uochtaüs

liebbea ver-

doemt de Lee-

reder Kettei'eu

vau deu vryea

wUledaermede
sy de gheuade

Güdts vvecUua-

weu.

Lib l.cont.

laliau. Hum.
53. ia loan.

Ad Auast. E-

jjist, 141.

Deperf. lust

c. 4. Bacb. ad

Laureut. cap.

SO.

J,ib. 3. ad

lïüiiif. cap. 8.

I,ib. 1. ad

Bouit. cap. 'S.

Ibid.

Lib. 3. cap. 7.

Lib. de verb.

Apost.serm 2.

Lib. de spir.

& lit. cap. 30.

(p. 96.)

ringli. Waer van wy in dit selvighe woordt

(vrye wil) een seeckerder proef-stuck hebben

,

dan wel ware te wensclien. Want nae dien

•by nae alle de nakomelinghen d'uylleggingh

die d'Oudt-vaders daer van gedaen hebben

voor-by gaen , en op de waerachtighe beduy-

dingh des woorts blijven staen, soo zijnse tot

een verderffelicke verraelentheydt opgestegen.

8. Indien wy door d'authoriteyt en 't aen-

slen der Oudt-vaderen bewogen worden : dese

hebben het woordt : vrye will', wel geduyrigh

in den niont, maer sy verklaren oock met

eenen hoe veel sy houden van deses woorts

kracht en nuttigheydt. En voornemelick doet

dit Augustinus , dewelcke sich niet en ontsiet

te segghen dat de wille des menschen knechte-

lick 'I) en slaef-achtigh is. Hyiswel, gelijck

in een sekere plaets te sien is , verstoort op

de gene die de vrije will' verloochenen , maer

hy wijst oock aen de voornaemste reden van

sijn stoorniss', als hy seght : Alleenlick dat

niemandt en bestae het vrye goedt-duncken

des willes alsoo te versaken dat hy de sonde

soude willen verontschuldigen. Doch 't is niet

te minder seker dat hy op een ander plaets

bekendt dat de wille des menschen sonder

den Heylighen Geest niet vry en is , dewijlse

staet onder 't ghebiedt van de begheerlick-

heden die haer verstricken en overwinnen.

Item , dat de natuyr hare vryheydt heeft be-

ginnen te derven , zedert dat de will' door de

sonde daer in sy gevallen is , is overheert

geworden. Item , dat de mensch sijn goet-

duncken qualick gebruyckt hebbende , hem-
selven te samen met sijn goedt-duncken ver-

loren heeft. Item , dat de vrye will' ghevangen

wegh geleydt is , soo datse geen vermogen
heeft tot de gerechtigheyt. Item , dat dat niet

vry en sal zijn , 't welck door de genade

Godts niet is vrij gemaeckt. Item , dat Godts

gherechtigheydt volbracht wordt, niet wan-
neer de Wet ghebiedt , en de mensch als

door sijn eyghen krachten werckt : maer wan-
neer de Heylige Geest hem bystant doet : en

des menschen niet vrye , maer van Godt vry

gemaeckte will' sich gehoorsaemlick aenstelt.

En van dit alles geeft hy kort bescheyt als

hy in een andere plaets schrijft en seyt , Dat
de mensch , doe hy gheschapen wierdt wel
groote

I

macht des vryen willes ontfanghen
heeft, maer dat hy die door de sond' heeft

verloren. Derhalven nae dat hy elders hadde
betoont dat het vrye goedt-duncken door de
genade wort opgerecht , soo bestraft hy hef-

telick die ghene dewelck' haer selven dit

toe-meten sonder de ghenade. Hoe durven

i; dicnstbaer.

dan, segt hy , d'elendige mensehen proncken
en pralen , of met haer vrye will', eerse vry

gemaeckt worden : of met hare krachten in-

diens' aireede vry ghemaeckt zijn? Sy en

bemercken oock niet dat selfs in den naem
des vryen goet-dunckens het woort vryheyt
klinckt en geluyt slaet. Nu daer de Geest

des Heeren is , daer is vryheydt. Indiense

derhalven zijn dienstknechten der sonde , wat
beroemense sich van haren vryen wille ? Want
van wien yemandt overwonnen is, diens dienst-

knecht is hy oock geworden. En is 't datse

vry gemaeckt zijn , wat stoffense van haer

selven a!s van haer eyghen werck? Sijnse

soo seer vry dats' oock niet en willen zijn

dienstknechten des genen die daer seydt; son-

der my en kondt ghy niet doen? Jae wat
sullen wy hier toe segghen , dat hij oock in

een ander plaets 't gebruyck van dit woort

met een schimpscheut 1) schijnt uit te

lacchen , wanneer hy seyt , dat de will' wel

vry is , maer nochtans niet vry ghemaeckt

,

datse vry is van de gherechtigheydt, en een

dienstknecht der sonde. Welck gesegde 2)

hy oock elders wederom herhaelt en uyt-

leght , alwaer hy leert, dat de mensch vry

is van de gherechtigheyt , alleen door 't goedt-

duncken sijns willes : en dat hij vry wort

van de sonde alleen door de genade des

Salighmakers. Die ghetuyht dat des men-
schen vryheydt niet anders en is dan een

vrymakingh of losbindingh 3) van de gerech-

tigheydt, die toont wel, hoe geesligh hij met
het ghebruyck van dit woort : [vryheydt] den

spot drijft 4). Indien derhalven yemant dit

woort in sijnen rechten sin wil gebruycken

,

die en sal daerover door mij 5) niet ghe-

quelt worden: maer dewijl ick oordeel' dat

het sonder groot ghevaer 6) niet en kan

worden behouden , en dat het ter contrarien

gedijen sal tot groot voordeel van de Kerck

indien 't wech gheruymt wort, soo en soud'

ick het niet willen gebruycken , en soud' oock

wenschen dat andere , soose my raedt vraegh-

den , sich daer van onthielden.

9. Ick sal misschien schijnen mijn eyghene

sake seer aenmerckelicken geschaedt te heb-

ben 7) , dewijl ick hebb' bekent dat alle de

Kerkelicke Schrijvers , uytghenomen Augusti-

nus , so twijfïelachtigh en veranderlick van

dese saeck ghesproken hebben , datter niets

sekers uyt hare schriften en kan worden ge-

trocken. Want sommighe sullen dit even eens

duyden en uytleggen , als of ick haer getuygh-

2. Cor. 3. 17.

luau. 15, 5.

De corrept.

&grat.cap. 13.

Lib. 1. ad

Bonif. cap. 3.

1) met eeu jouw. 3) sprcuck. 3) outlossiiigh.

4) schijnt voorwaer den blooten tytcl van dien acrdig te

bespotten. 5) daerom , wat mij belangbt. 6) perijckel.

7) niy selven groot achter-deel toegebracht ie hebben.

Maer al hoe-

wel d'oudcLec-

raers (behalven

Augustinus)

also gesproken

hebben vau des

nier)schen vrye

«ill' nae dijn

val, datter niet

sekers uyt hare

schriften en

kan getrocken

worden, so heb-

bense nochtans

in dese twijffel-

achfigheyt van

spreken, het

menschelicke

vermogen niet

met all' of seer

weynigh ach-

tende, dë gaut-

scheu lof van

alles goets den

Heyligen Geest

toegeschreven.
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nis daerom hadden willen verwerpen , om dals'

alle te samen strijden teghea mijn gevoelen.

Maer ick en hebb' geen ander ooghmerck

ghehadt dan dat ick eenvoudelick en ter goe-

der trouwen hebb' willen najaghen i) het

belangh 2) van alle Godtvruchtighe herten

,

deweick altijdt in onsekerheyt sullen oniswe-

ven , indiense heyl verwachten van het gbe-

voelen [deser Oud-vaders] in desen strijt 3) :

want nu eens 4) leerense den mensch , als

dewelcke van den macht des vryen willes

berooft is , sijnen toevlucht nemen tot de

ghenaed' alleen : dan 4) wederom wapenense

den mensch of schijnen hem te wapenen met

i^ijn eyghene krachten. Nochtans kanmen lich-

telick aentoonen 5) , dats' in sodanigen twijf-

felachtige wljse van spreken , de menschlicke

macht niet met allen of immers seer weynigh

achtende , den gantschen lof van alle goedt

den Heyligen Geest opgedragen hebben : in-

dien ick alhier alleenlick wil inlijven sommige

van hare uytspraken 6) door dewelcke sulcks

duydelick wordt geleert. Want wat brengen

doch anders mede dese woorden van Cypri-

anus, dewelcke van Augustinus soo dickwils

gemeldet worden : Wy en moghen van geen

dingh roemen : want geen dingh en komt ons

toe , behalven alleen dat de mensch by sich

selven t'eenemael vernietight zijnde, leere ge-

geheel op Godt te staen en te berusten?

Wat wil doch dit seggen van Augustinus en

Eucherius , wanneerse betuyghen dat Christus

IS den boom des levens , tot den w elcken soo

wie sijn handt uytstreckt , die sal leven ; en

dat het goedl-duncken des willes is den boom
der kennisse 7) van goedt en quaedt, van

den welcken soo wie , de genade Godls ver-

latende , sal gheproeft hebben , die sal den

doodt sterven ? Wat willen oock de woorden

van Chrysostomus daer med' hy beluyght dat

yeder mensch niet alleen van naturen een

sondaer , maer oock geheel en al sonde zy ?

Indien wy niets goedts en hebben van ons

selven , indien de mensch van den top des

hoofts tot de voeten toe niet anders en is dan

sonde , indien hem selfs niet gheoorlooft en is

te beproeven 8) hoe veel de macht des goedt-

dunckens vermach ; hoe sal het dan nu ghe-

oorlooft zijn den lof van het goede werck tus-

schen Godt en den mensch te deelen? Ick

konde veel meer diergelicke uytspraken 9) uyt

ander' Oudt-vaders mededeelen 10): maer op

dat my niemandt en verwijte dat ick alleen

uylkippe die redenen die tot mijn saeck die-

1) betrachten. 3) voordeel. 3) wacliteu uacr het nevoclcu

dci' selvcr in dese saeck. 4) als nu. 5) doen blijckcn.

6) spreui-keu. 7) des weteiischai)s. 8) bcsoecken.

9) sin-eucken. 10) verhalen.

nen, en behendighlick overslae 't gheen my
teghen gaet , soo onthoud' ick my van soo-

danige mededeelingh i). Evenwel durf ick

dit segghen en versekeren , al is 't datse

somtijdts al te veel doens hebben met het

verheffen van den vryen-wille , datse noch-

tans dit wit en ooghmerck hebben ghehadt

,

te weten , den mensca t'onderwijsen dat hy

sich van 't vertrouwen op 2] sijne eygene

macht afwenden en sijn sterckte alleen in den

eenighen Godt hebben en stellen soude. Nu
gae ick over 3) tot d'eenvoudige verklaringh

van de 4) waerheyt in het beschouwen 5)

van des menschen natuyr.

10. Doch ick moet hier wederom herhalen

het geen ick gheseydt hebb' in't begin deses

Capittels, te weten , dat yeder een hoe meer 6)

hy door 't gevoelen van sijn ellend' , armoede
,

naecktheydt en schande 7) verootmoedight en

verslaghen is , oock soo veel te meer ghe-

vordert is 8) in de kennisse sijns selfs. Want
men heeft niet te vreesen, dat de mensch

hemselven te veel mocht ontnemen , als hy

maer dit leert dat de vervulling van sijne

gebreckelickheden in Godt moet gesocht wor-

den. Maer hy en kan , boven 't geen hem
toekomt , selfs niet een sier naer sich 9)

nemen , of hy verderft hem-selven door een

ydele vermetentheyt, en wort schuldigh aen

eene grouwelicke Godtloosheydt 10), dewijl hy

de Goddelick eer tot sich 1 1) treckt. En voor-

waer soo dickwils als dese boose begeert' onse

herten bevanght, dat wy verlangen te heb-

ben yet dat ons eygen goet zy, te weten,

dat meer in ons dan in Godt zy ghelegen
,

soo laet ons gedencken dat dese ghedachte

ons wort in-geblasen van den selven raets-

man die ons' eerste Voor-ouders daer toe-

ghebracht heeft datse wilden zijn als goden

wetende goedt en quaedt. Indien 't een duy-

velsch woordt is het welck den mensch hoo-

veerdigh maeckt in hem-selven , soo laet ons

dat selvige geen plaets verleenen : 't en zy

dat v.'y lust hebben om raedt te halen van

onsen vijandt. 't Is wel soet, soo veel eygen

machts te hebben , dat ghy meught staen en

berusten op u selven : maer op dat wij niet

verlockt en worden tot sulck een ydel ver-

trouwen , soo moeten ons daer van af
|

schric-

ken soo veel swaer-wichtighe uytspraken 12),

waer door wy strengelick ter ne'er ghevelt

worden
,

ghelijck daer zijn dese : Vervloeckt

is de man , die op eenen mensche vertrouwt

,

ende vleesch [iof] sijnen arm stelt , en wiens

herte van de Heere afwijckt. Item, Hy en

Het lactste

deel van dit ca-

pittel voorstel-

lende d'eenvou-

dighe Leere der

waerhejdt in't

bemercken van

des menschen

niituyr.

Waer van den

grondt en het

fondament dit

is, te weten

,

dat de meuseh

sijne verdor-

ventheydt ken-

nende en be-

kennende , als

dan eerst sich

selfs late voor-

staen dat hy in

de kennisse

sijns selfs ghe-

vordert heeft.

(P. 97.)

Dit wort be-

vestigt, l.inet

spreuckcu dor

Schrifture.

lerein. 17. 6.

Psalm 147. 10.

1) verhael. 2) []. 3) voorts. i) der. 5) aengaende

de bemcrckingh. 6) [ ] 7) (meer). 8) heeft. «) heoi.

10) Kerckroof. 11) hem. 12) spreuckeu.
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les. 40. 29,

30, 31.

lacob. 4. 6.

lesa. 44. 3.

Deaulve 55. 1.

2. Door ge-

tuygaissen vao

d'oude GoJts-

geleerdc.

Hoiuil. de

perf. Ëuang.

Epist. 56. ad

Diosc. De vera

hurailitate.

Siet liet se-

vendc capittcl

vao dit Boeck

sect. 4. ea het

12. cap. van 't

3. Boeck sect.

6. 7.

heeft gheenen lust aen de stercklc des peerdts

:

hy en heeft gheen welghevallen aen de bee-

nen des mans. De Heere heeft een wel-ghe-

vallen aen die die hem vreesen : die op sijne

goederlierenheydt hopen. Item , Hy glieeft

den moeden kracht, ende hy vermenighvul-

dight de sterckte dien die geene krachten en

heeft. De jonge sullen moede en mat worden

,

ende de jonghelingen sullen ghewisselick val-

len. Maer die den Heere verwachten , sullen

de kracht vernieuwen. Welcke redenen alle

te samen dienen om ons te leeren , dat wy
niet en sullen steunen op eenige de minste

waen van ons' eyghene sterckt, indien wy
Godt tot een vriendt willen hebben , die de

hoveerdige wederstaet , en den nederigen sijn

ghenade geeft. Daer beneffens moeten wy
oock wederom ghedencken aen dese beloften

:

Want ick sal water gieten op den dorstighe

,

ende stroomen op het drooghe. Item , Ghy
alle die dorstigh zijt komt tot de wateren.

Welcke beloften te kennen geven , dat geen

andere en worden toe-gelaten om de zege-

ningen Godts t'ontfangen , dan die door 't

gevoelen van hare armoed' uytdroogen. Men
moet oock niet voorby gaen sodanige belof-

ten
,

ghelijck als dees' is by .lesaia : De Sonne

en sal u niet meer wesen tot een licht des

daeghs , ende tot eenen glants en sal u de

Mane niet lichten : maer de Heere sal u wesen

tot een eeuwigh licht , ende uw' Godt tot

uwe cierlickheyt. Voorwaer de Heer' en neemt

de glants 1) Van de Son of van de Maen
niet wech van sijne dienstknechten : maer

dewijl hy self 2) alleen heerlick in haer wil

blijcken 3) , soo treckt hy haer vertrouwen

verr' af oock van die dinghen , deweicke

nae haer meeningh d'uytnemenste schijnen te

wesen.

1 1 . My heeft voorwaer altijdt wel aen-

gestaen 't seggen van Chrysostomus , Dat

d'ootmoedigheyt zy 't fondament van onse

Philosopliy , en noch veel meer 't geen Au-
gustinus seght ; Gelijck dien Orateur ghe-

vraeght zijnde, welck' het eerste was in de

Leere der wel-sprekentheyt : geantwoort heeft,

de Voordracht i) : welck het tweede , de Voor-

dracht 4): welck het derde, de Voordracht 4).

Alsoo soud' ick oock, indien ghy my vraegh-

det van de stucken der Christelicker Religy,

lust hebben voor d'eerste , tweede , en derde

rèys' en altijdt t'antwoorden d'Ootmoedigheyt.

En hy spreeckt van soodanigen ootmoedig-
heyt, niet waerdoor de mensch bekennende
dat hy yels goedts heeft in hem-selven', sich

nochtans van hooveerdy en grootsheyt'' ont-

1) de klaei-heydt.

4) Uytspraeck.
") [ ] 3) ghesicu worden.

houdt , maer waerdoor hy hem-selven er-

kendt voor sulck eenen die' gheen ander toe-

vlucht en heeft dan in d'ootmoedigheyt, ge-

lijck hy betuyght in een andere plaets : Niemant,

segt hy, en vleye sich-selven
1 ) ; dat hy een

Satan is , dat heeft hy van hem-selven , dat

hy gelucksaligh is, dat heeft hy" alleen van

Gode. Want wat hebt ghy doch van 't uwe
anders dan sonde? Neemt tot u de sonde

dewelck u eygen goet is : want de gherech-

tigheydt behoort Gode toe. Item , Wat heeft

men soo een hoogh vermoeden van de macht

der natuyre ? Sy is gewondt
,
gheschonden

,

gequelt en verdorven. Sy heeft noodigh eene

ware bekentenis van 'schuit en niet een on-

waer pleydooy om sich van schuit vry te pley-

ten 2). Item , Wanneer yemandt bekent dat hy

in hem-selven niet met allen en is , en van hem-
selven geen hulp hoegenacmt 3) en heeft: so zijn

de wapenen in hem verbroken en d' oorloghen

ter neder gheleydt. En 't is noodigh dat alle de

wapenen der godtloosheydt verbryselt , ver-

broken en verbrandt worden : dat ghy bloot

en onghewapent blijft, en geen hulp en vindt

in u selven. Hoe swacker ghy zijt in

u selven , des 4) te meer wort ghy van den

Heer' ondersteunt 5). Alsoo wil hy oock,

schrijvende op den tseventighsten Psalm, Dat

wy onse gherechtigheyt sullen vergheten , op

dat wy Godes gherechtigheydt bekennen moch-

ten : en hy bewijst dat Godt ons sijne ghe-

naed' in sulcker voeghen aenprijst , op dat

wy souden weten dat wy een enckel niet zijn.

Dal wy staen alleen door de barmhertigheydt

Godts , dewijl wy van ons selven niet anders

en zijn dan quaedt. Laet ons dan alhier van

weghen ons recht met Godt niet twisten

,

even eens als of dat geen 't welck Gode toe-

geschreven wort , aen 6) onse saligheydt wierd'

ontrocken. Want gelijck als onse nedrigheydt

is s?j//e hoogheydt : alsoo vindt 7) oock de

bekentenis van onse geringheyt , sijne mede-
dogentheyt tot een hulp bereyd. Ick en 8) eysch

niet dat de mensch van sijn nietigheyt niet

overtuygt zijnde , van selfs wijcke : en dat hy
sijn gemoedt afwende van sijn vermoghen

indien hy eenigh heeft, op dat hy tot ware

ncdrigheyt moge gebracht worden : maer dat

hy de sieckte van eygen-liefd' en twist-gierig-

heydt (waer door hy verblindt zijnde van

hem-selven hooger gevoelt dan betaemlick is)

afgheleydt hebbende , sich selfs in den waren

spieghel van de Schriftuyr recht besie en

ondersoecke 9).

Homil. in

loan. 4'J, 8.

Lib. de nat.

& grat. cap.

52. 53.

In l'salm 45.

c. 13.

1) flatteere sich, 2) Sy heeft een ware belijdenis van doen,

en niet een leugenachtige verschooningh. 3) altoos,

4) soo veel. 5) op-ghenomen. 6) []. 7) heeft. 8) (ver).

9) ondertaste.
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ilct funda-

iiicut ghcleydt

zijnde, op dat

liy inochte be-

tooiië hoc veel

meuso den ver-

stande, als den

wille des meu-
schcn nae den

val moet toe-

schrijven:sobe-

tuyght Iiy van

die bcydeu in 't

gemeen (en dat

nae 't seggheu

vanAugnstinus

en de School-

leeraren)datde

fiatiivrlieke ga-

ven verdorven,

en de boven-

natujrlieke

t'eenemael ver-

loren zijn.

(p. 08.)

loan. 1. 5.

12. Hel I) bekende gesegdc 2) dalse uyt

Augustinus ghenomen hebben , staet my wel

aen , te welen , Dat de natuyrlicke gaven in

den menscli door de sonde verdorven zijn

,

en dat liy van de boven natuyrlicke gaven is

berooft gheworden. Want sy verstaen door

dit laetste lidt so wel het licht des geloofs

als de gherechligheydt , dewelcke ghenoegh-

saem souden zijn om het Hemelsch leven en

d'eeuwige geluck-saligheydt te verkrijghen.

Soo is hy dan , doe hy hem-selven uyt het

Koninckrijck Godts uyt-wierp , met eenen oock

berooft gheworden van de gheestelicke gaven

,

daer med' hy tot de hoop der eeuwiger salig-

heyt voorsien was gheweest , waer uyt dan

volght , dat hy alsoo ballingh is uyt Godes

njck , dat alle die gaven , die tot het gheluck-

salighe leven van sijn ziel dienstigh waren

,

in hem zijn uytgeblascht , tot dat hy deselve

door de genade der weder-gheboorte wederom
krijght. Onder dese zijn het geloove , de lief-

de Godts , de liefde tot den naesten , d'oeffe-

ningh der heyligheyt en gerechtigheyt. En
dewijl Christus ons alle dese dingen weder

geeft, soo wordense ghereeckent voor dinghen

die buyten de natuyr en van elders tot ons

gekomen zijn : en daerom besluyten wy dats'

in den mensch zijn vernietight geweest. Weder-

om de gesontheyt des verstants en d'oprech-

ligheydt des herten waren oock te ghelijck

wech ghenomen. En dit is de verdervingh

van de natuyrlicke gaven. Want al hoewel

datter noch eenigh verstandt en oordeel te

samen met de will' in den mensch overig

blijft soo en sullen wy nochtans niet segghen

dat het verstandt gaef en gesont zy , dewijl

het swack en met veel duysternissen bedeckt

is. En de boosheyt van de will' is oock meer

dan genoeg bekendt. Aenghesien 3) dan de

rede , waerdoor de mensch tusschen goedt en

quaedt onderscheydt maeckt , en 4) waer door

hy verstaet en oordeelt, een natuyrlicke gave

is , so én heeft die niet t'eenemael konnen

uyt-gewischt worden : maer sy is ten deele

verswackt , en ten deele verdorven gewor-

den , soo datse schijnt te zijn een onooghe-

lijcke bouwval 5). In desen sin seght Joan-

nes
,

I

Dat het licht schijnt in de duysternisse

,

ende de duysternisse en heeft het selve niet

begrepen : met welcke woorden dese twee
dinghen klaerlick worden uytgedruckt , te we-
ten, dat in des menschen verkeerde en ver-

basterde natuyr noch eenighc voncxken lich-

ten , dewelcke bewijsen dat hy een redelick

wesen 6) zy , en van de domme beesten ver-

schilt
, dewijl hy met verstand!, begaeft is : en dat

1) Die. 2) spreuck. 3) Gemerckt. 4) [].
5) ongbesien vervallen werck. 6) dier.

nochtans dit licht door een seer grov' onwc-

tentheyt wordt verstickt , soo dat het niet

krachtelick en kan door- 1) breken. Alsoo en

is oock de wille, door diense van des men-

schen natuyr niet en kan afghesondert wor-

den , niet vergaen : maer sy is door boose

begeerlickheden verstrickt geworden , so datse

niet goets en kan begeeren. Dit is wel een

volle beschrijving, maer die nochtans wijdt-

loopigher moet verklaert worden. Op dat dan

d'uyteensettingh van mijn ghevoelen 2) voort

gae , naer dat eerst' onderscheydt, waer door

wy des menschen ziel hebben afgedeelt in't

verstant en den wille : so laet ons ter eerster

plaets de kracht des verstandts ondersoecken.

Des menschen verstandt alsulcken eeuwigen

blintheydt op te leggen , dat ghy in 't selve

geen kennisse met allen van eenige dingen en

soudt overigh laten , dat en strijdt niet alleen

tegen Godes Woort , maer oock tegen de be-

vindigh van het gemeen gevoelen. Want wy
sien dat in des menschen verstant ingeplant

is ick en weet niet wat begheert' en ver-

langhen om de waerheydt t'ondersoecken, na

dewelck hy nimmermeer en soude streven

,

indien hy niet voor henen eenige reuck daer

van en hadde vernomen. Dit is dan aireed'

eenig gesicht van 's menschen verstant, dat

hy natuerlick door de liefde der waerheydt

getrocken wordt , op dewelcke de domme bee-

sten gheen acht en slaen , daer mede bewij-

sende datse hebben een grof ghevoel sonder

reden. Al hoewel dese begheerte soodanigh

alss' is beswijckt , al eerse haren loop 3) be-

gint te nemen : overmidts sy terstondt tot

ydelheydt vervalt. Want het verstandt des

menschen en kan van wegen sijne stompig-

heyt den rechten wegh niet houden in de

naspeuringh der waerheyt , maer loopt m 't

wild' heen door verscheyden dwahngen , en

ghelijck als in de duysternis tastende , stoot

het sich slagh op slagh 4) tot dat het eyndt-

lick al dwalende verdwijnt. En alsoo de waer-

heydt soeckende , maeckt het bekent en open-

baer, hoe onbequaem het zy om deselve na

te snulTelen en op te doen. Daer beneffens is

het met een ander' ydelheydt swaerlick be-

vangen : te weten , dat het dickwils niet en

onderscheydet , nae de ware kennis van welcke

dinghen datmen voornementlick behoort te

trachten. En daerom quelt het sich door een

belacchelicke neus-wijsigheydt met d'onder-

soecking van dingen die onnoodigh zijn en

van gheender waerden : Wat belanght dingen

die seer noodig zijn geweten , of t' en be-

merckt die niet, of 't keert sich slordigh en

1) voort-. 2) d' ordre van mijn propoost. 3) eonrs.

4) uu en dan.

Daer beuef-

feus neemt hy

voor die twee

in 't bysondcr

te verklaren.

Eerstelick on-

dersoeckende

de kracht des

verstandts, van

dese sectie tot

de 26. En hy
brenghttereer-

ster plaets te

voorschijn ee-

nig' algemeene

dingen: te we-

ten, 1 . Dat het

menschelicke

verstant eenige

scherpsinnig-

heyt heeft: de

welcke noch-

tans doortwee-

derley ydelheyt

verswackt is.
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Wijders

,

streckt sich dit

vei'stantuyttot

aerdsche eu he-

melschc sakeu.

Hoe veel het

verstandt ver-

uiach om te

verkrijgben de

keunisse vaa

aerdtsche din-

gen, dat wordt

vertoont in de-

se sectie en in

de vier navol-

ghende, te we-

ten, 11, 15,

16, 17.

En voor eerst,

80 veel belangt

die middel-ma-

tige of aerdsche

dinghen , daer

blijven in den

mensch noch

ecnige krach-

ten des ver-

standts. Want
alle menschen

omhelseu aUo
de burgerlicke

regeering en

iiuys-beley-

ding, datseniet

alleen verstaen

dat alle verga-

deringbeu der

menschen door

wetten bes taen:

maer oock de

gronden en be-

ginselen descr

dingê niet haer

verstaul begrij-

pen , en d'au-

theurs eu toe-

standers van

diS"ordre ver-

werpen.

selden daer na toe : dit is immers so dat het

naeuwlicx t'eeniger tijt sijne neersticheyt met

ernst daer Toe aen leyt. En dewijl de Hey-

densche Schrijvers alomm' over dese boos-

heyt en verkeertheyt klaghen , soo wordense

by na alle te samen bevonden haer selven

daer mede verstrickt te hebben. Derhalven

nae dat Salomo doorgaens in sijnen Predicker

verhaelt hadde die hanteringen ,
in dewelcke

de menschen, so haer dunckt, groote wijs-

heydt plegen , soo verklaert hy nochtans dats'

ydel zijn en niet om 't lijf en hebben.

13. Nochtans en is het pooghen des ver-

standts niet altijdt also te vergeefs , of het ver-

richt somtijdts yets , voornemen llick wanneer

het sich bemoeyt met dese lagere 1) dinghen.

Het en is oock soo plomp niet , of het smaeckt

med' een weinig van de dingen die boven

zijn , al hoewel het met meerder sloffigheydt

besich is in't ondersoecken 2) van dien : en

dit alles doet het met een ongelijck vermo-

gen. Want als het sich selfs verheft boven

dit tegenwoordighe leven , dan wort het prin-

cipalick overwonnen van.sijn swackheyt. Op
dat wy derhalven te beter mogen bemercken

hoe verre dat het nae de trappen sijner

macht vordert in een yegelicke saeck , soo is

noodigh dat wy ons een onderscheydingh voor

ooghen stellen. Dit zy dan d'onderscheydingh
,

te weten, datter is een verstandt en kennis

van aerdtsche en wederom een verstandt en

kennis van hemelsche dinghen. Aerdtsche din-

gen noem' ick die dingen , dewelck sich tot Godt

en sijn Rijck, tot de ware gerechtigheyt, tot

de gelucksaligheyt des toekomenden levens

niet en opheffen 3) ; maer een overeenko-

mingh en aensien hebben met het tegenwoor-

dighe leven , en eenighsins binnen sijne palen

besloten zijn. Door hemelsche dinghen ver-

stae ick de suyvere kennisse Godts , de wijse

der warer rechtveerdigheydt , en de verbor-

genlheden des hemelschen Koninckrijcks. On-

der d'aerdtsche dinghen behooren : de rcgee-

ringh van steden en landen , de huysregee-

ringh , allerley hantwercxkonsten en vrije-kon-

sten. Onder de hemelsche zijn de kennisse

van Godt en van sijnen Goddelicken wille

,

en een regel om het leven daer na te fatsoe-

neeren en aen te leggen. Van d'aertsche

moet men dit bekennen , dewijl de mensch van

naturen is een wesen 4) dat geselschap soeckt

,

dat hy oock door een natuyrlick ingeven

ghenegen is om dat gheselschap te voeden

en t'onderhouden : en daerom sien wy dat in

de gemoederen van alle menschen zijn alge-

meen' indruckselen van eenighe burgerlick'

1) dese benedenste. 2) onderlastcn. 3j en bcrcycken.

4) dier.

ordeningh en eerbaerheyt. Hiervan daen komt
't 1 ) datter niemandt en wort gevonden die niet

en verstaet dat alle vergaderinghen der men-
schen door wetten moeten t'samen gehouden

worden , en die de beginsels van die wetten

met sijn verstandt niet en vat. Hier uyt is ont-

staen dat soo wel alle de Heydenen , als yeder

mensch in't bysonder geduyrighlick in de wet-

ten hebben toegestemt en over een gedragen :

want de zaeden der wetten zijn eenen yege-

licken in-geplant sonder toedoen eens mees-

ters of wet-gevers. En- hier legen en doen

niet die on-eenigheden en strijden die terstondt

ontstaen , terwijl sommigh', en by namen de

dieven en moordenaers, alle recht en billig-

heydt willen hebben vernietight , en dat de

grendelen der wetten los ghemaeckt zijnde,

alleenlick de boose begeerte woeden sal in

plaetse van 't 2) recht ; eenighe wederom ('t

welck een al te gemeen gebreck is) meenen

onrecht te zijn dat gheen het welck van

andere als recht en billick bevestight wort:

en daer en tegen beweeren te wesen prijse-

lick 't gheen van andere wordt verboden.

Want de dieven en moordenaers en haten de

wetten niet om datse .niet en weten dat de-

selve goet zijn en heyligh , maer door een al

te hitsige begeerlickheydt rasende , soo strij-

dense teghen de klare reden : en 't gheen sy

door de kennis van haer verstandt voor goet

kennen , dat vervloeckense na hare boose lust

en sinlickheydt. Wat d'andere belanght, ha-

ren strijdt is soodanigh dat door den selven

het eerste begrip 3) der gerechtigheyt niet

en wordt wech genomen. Want al hoewel

de menschen onder malkanderen twisten aen-

gaende de hooft-stucken der wetten , so stem-

men sy nochtans met den anderen in een
|

sekere somma der gerechtigheyt over een.

Waer in voorwaer sich openbaert de swack-

heydt des menschelicken verstandts , 't welck

oock dan kreupel en wankelbaer is , wan-

neer het schijnt den rechten wegh te volghen.

Nochtans blijft dit vast , dat in alle menschen

een zaedt der burgerlicker ordeningh zy in-

gheplant. En dit is een groot bewijs dat gheen

mensch voor de inrichtingh van dit aardsche

leven 4) van het licht der reden berooft is.

1 4. Nu volghen beyde de fraaie 5) en

handtwercks-konsten , om dewelcke te leeren,

dewijl in ons allen eenighe bequaemheydt is, venuoghen om

soo blijckt daer in oock de kracht des men- ^'''S'^ konsten

schelicken verstandts. En al hoewel alle men-

schen niet gheschickt en zijn om die alle te

samen te begrijpen, so is dit nochtans een

seker proef-stuck van een gemeen vermoghen

(p. 99.)

Ten tweeden

,

hectt des men-

schen verstandt

1) Hier uyt geschiedt. 2) in de stede des. 3) dat eerste

begrijp. 4) in de ghestaltenisse deses levens. 5) letter.
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Dcch dusda-

nige macht om
te vcrstaen is

alsoo een alge-

meen goet , dat

evenwel dever-

scheyden gaven

die een ycgelic-

kea iu'tbyson-

der mede ghe-

deelt zijn, Gods

ghenade meer

dan glienoegli

aeiitooncn.

't Ghebruyck

en de nuttig-

heydt van dese

kcuniss'cn van

dit verstaudt

omtrent aerdt-

8chedingen,be-

staet hier in,

dat wy beken-

nen dat hetver-

stant des raen-

schc, al hoewel

het van sijn

rechten staet is

afghevallen
,

niet te min als'

noch met seer

treffelioke ga-

ven Godts ver-

ciert is.

in allen . datier by na geen mcnsch en wordt

ghevonden , dewelck' in sijn konst niet en be-

toont dat hy eenigh verstandt en kennis heeft.

De mensch en heeft oock niet alleen kracht

en veerdigheyt om te leeren , maer oock om
in een yeghelicke konst yets nieuws te ver-

sinnen 't zy tot vermeerderingh , 't zy tot ver-

cieringh van 't gheen hy van andere gheleert

heeft. En ghelijck Plato hier door t'onrecht be-

woghen wierdt te seggen , Dat alsulck leeren

en begrijpen niet anders en is als een sich

herinneren 1 ) , alsoo worden vvy hier door

met seer goede reden ghenoodtsaeckt te be-

kennen dat het beginsel en zaedt daer van

het menschelicke vernuft is aengeboren. Dese

bewijsen toOnen 2) dan klaerlick dat aen 3)

de menschen van naturen in-geplant zy een

algemeen begrip der reden en des verstandts.

Nochtans is dit goet 4) algemeen in dien sin

dat toch 5) een veder daer in voor sich sel-

ven moet erkennen de bysondere ghenade

Godts 't sijnwaerts. Tot vvelcke danckbaer-

heyt wy genoeghsaem op-geweckt worden door

den Schepper der nature self, wanneer hy

sommige laet dvvaes geboren worden , in de-

welck hv ons eens sien laet 6) met wat voor

soort 7) gaven des menschen natuur verciert

zy , indiense door sijn licht met en wordt

overgoten: te weten, dat sulck licht en ver-

standt alsoo natuyrlick is in alle menschen,

dat het met eenen nochtans t'eenemael zy een

genadigh geschenk sijner weldadigheydt tot

yeder een in 't bysonder. Wijders de uytvin-

ding van de voorseyde konsten , of de konst om
se in 8) gheschickt' ordeningh 9) aan andere

voort te leeren, of oock 10) die innerlicker

en deghelycker 1
1

) wetenschap (dewelck alleen

by weynighe gevonden wort) en is wel geen

bondigh bewijs van een gemeene scherpsin-

nigheyt by allen : niet te min dewijl die son-

der onderscheyt beyde den Godtsaligen en

godtloosen gegeven wordt , soo wortse met

recht onder de natuyrlicke gaven gerekent.

15. Dien volgens soo dickwils als wy de

Heydensche Schryvers 1 2) komen te lesen, moe-

ten wy door dat licht der waerheyt , 't welck

in haer een wonderlicke glants geeft , ver-

maent worden, dat des menschen verstandt,

al hoewel het van syn rechten staet 13) af ge-

vallen en verdorven is , nochtans als noch met

uytnemende gaven Godts bekleet en verciert

zy. Indien wy Godes Geest houden voor den

eenighen oorsprongh der waerheyt, so en

sullen wy de waerheydt by wien die oock ge-

sien wordt , niet verwerpen noch verachten

:

I) ghedenckcn. 2) betuygen. 3) [ ]. 4) (alsoo). 5) dat.

C) voor oogen stelt. 7)[1- 8) [ ], 9) (om die). 10) [ ].

II) voortreiTelicker. 12) Schribcnten. l.'i) oprechtigheydt.

indien wij immers~den^ Heyligen Geest geen

smaetheyt en willen aendoen. Want de gaven

des Geestes en worden niet kleyn gheacht

sonder hem met schimp en smaet te bejege-

nen. Ende wat ? Sullen wy versaken dat de

waerheyt den ouden rechts-geleerden versche-

nen is , dewelcke met so groeten gerechtig-

heydt de burgerlicke tucht en ordeningh heb-

ben in 't licht gebracht^? Sullen wy segghen

dat de Philosophcn blindt zijn geweest so in

keurige waernemingh 1), als in hun 2) kon-

stige beschryvingh der | nature? Sullen wy
seggen dat die geen verstandt ghehadt en heb-

ben , dewelcke , doordien se de redeneerkonste

uytghevonden hebben 3) , ons met reden heb-

ben leeren spreken? Sullen wy voor-geven

dat die uytsinnigh waren , dewelcke de me-

decijn-konst te voorschijn halende , ons met

haer verstandt voordeel toegebracht hebben ?

Wat sullen wy segghen van alle wis-kon-

stighe 4) leeringen ? Sullen wy meenen datse

zijn sufferyen van eenige dwase hoofden ? Jae

wy en sullen de schriften der Ouden belan-

gende dese dinghen niet kunnen lesen dan met

een seer groote verwonderingh : en wy sul-

len ons daer over verwonderen , om dat wy
die 5), gelijcks' in der daet zijn, als uytne-

mend 6) moeten erkennen. Sullen wy nu yets

prijselick of treffelick achten, waervan wy
Godt niet en souden bekennen te zijn den

autheur en oorsprongh ? Schaem-root moeten

wy worden van weghen soo een groot' on-

danckbaerheyd , tot dewelcke de Heydensche

Poëten niet en zijn vervallen , want sy heb-

ben beleden dat de Philosophy , en de Wetten,

en alle goede Konsten waren vonden van de

Goden. Dewijl het dan blijckt, dat die men-

schen die in de Schriftuyr natuyrlicke ge-

noemt worden , so verstandigh en scherpsin-

nigh gheweest zijn in d'ondersoeckingh van

dese lagere 7) dinghen , soo laet ons door

sulcke exempelen leeren, hoe veel goederen

Godt overich ghelaten heeft in de mensche-

licke natuyr, na dat de selvighe van 't ware

goedt berooft is geworden.

i6. Laet ons evenwel ondertusschen niet
Daema, de-

vergeten dat dese dingen seer voortrettelicke aen sommigen

gaven zijn van Godes Geest , dewelck' hy tot ghcgheven tot

gemeen profijt des menschelicken geslachls jef^menlche-

uvtdeelt, aen wien h}' wil. Want indien Be- Hckc gesiachts.

zaleël en Aholiab de wiisheyt en weten- ^''"^i ^^- 2-

11- 1 11111 ^" •'^' ""•

schap die tot het maken des tabernakels ver-

eyscht wierdt , hebben moeten ontfangen van

den Geest Godts : soo en is 't niet wonder

dat de kennisse der dingen, die in 't leven

1) die uytgelesene bemercking. 2) die. 3) de konst van

rcden-cavelen ghemaeckt hebbende. 4) wis-konsten en.

5) (voor uytnemende). 6) []. 7) benedenste.
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Sonitijdts

oock den goiit-

loosen, ia den

welckeii die ga-

ven niet reyn

en bestendigh

en blijven voor

Godt.

(p. 100.)

Lib. 3. dist.25.

In somma,
daer is noch

yetwes in des

menschea na-

t uyr overigh :

uiacr dat alles,

wat het oock

?.y, moet der ge-

naden Godts

toegheschrcven

worden

.

der menschen d'aklerheerlicksle zijn ,
geseydt

wordt ons door Godes Geest te worden mede-

gedeelt. En niemant en heeft alhier te vra-

gen , wat voor een ghemeenschap de godt-

loosen , die van Godt t'eenemael vervreemt zijn,

hebben met den Heyligen Geest ? Want dat

Godes Geest geseydt wort alleen te woonen

in de gheloovighe, dat moet verstaen worden

van den Geest der heylighmakingh . waer door

wy Gode tot tempelen toegeheylight worden.

En nochtans desnietteghenstaende vervult

,

beweeght en sterckt hy alle dingh door de

kracht sijns Geestes, en dat naer eens yege-

licken gheslachts eyghenschap, die er 1)door

de wet der scheppingh voor bepaelt is 2).

Indien ons de Heere door den arbeyt en dienst

der ongeloovighen heeft willen helpen in de

kennisse der natuyrlicker dinghen, in de re-

deneerkonst 3) , in de wis-konsten en in andere

van gheüjcken slach, soo laet ons dien ge-

bruycken , op dat wy , indien wy Godes ga-

ven , ons in dese mannen 4) van selfs aen-

gheboden , versuymen , niet gestraft en worden

na dat ons' onachtsaemheyt verdient. Maer

op dat niemandt en dencke dat de mensch

seer rijck en gelucksaligh zy , wanneer hem

so een groqt vermogen , om de waerheyt in

d'eerste beginselen en leer-stucken deser we-

relt te begrijpen, wort toegeschreven: so moet-

men met
|
eenen dit hier by voeghen , te we-

ten , dat het gheheele vermoghen om de dingen

te begrypen en de 5) wetenschap die daer

uyt volght , een vergancklick en verdwijnend'

dingh is voor Godt , wanneer daer gheenen

vasten grondt der waerheydt by en is. Want

Augustinus (wiens gevoelen
,
gelijck geseyt is

,

de Meester der Sententien en de Schoolleeraers

hebben moeten onderteeckenen) leert met alle

waerheydt dat
,

gelijck de genadigh' en boven-

natuyrlicke gaven den mensch na den val

zijn ontnomen , alsoo oock dees' over-geble-

vene natuyrlicke gaven zijn verdorven gewor-

den. Niet dat die door haerselven kunnen wor-

den verontreynight , voor so veel alsse van

Godt afkomsligh zijn : maer om datse den on-

reynen mensch onreyn zijn geworden, soo dat

hy daer uyt geenen lof en verkrijght.

17. Dit zy de somma van alles: dat in

het gantsche menschelicke geslacht gesien

wordt, dat de reden een eygendom is van

onse natuvr , deweick' ons onderscheydet van

de domme beesten, gelijck als die door haer

gevoel van all' onbewuste C) dingen verschil

len. Want al ist dat sommige menschen dwaes

of bot geboren worden , so en wort nochtans

1) hem. 2) is toe-ghe-eygent. .3) konst der reden cavelingh.

4) in hen-lieden. 5) die geheelc kracht om te verstaen

en die. fi) onlevelicke.

door dat gebreck d'algemeene ghenade Godts

niet verduystert : ja wy worden veel meer
door bemercking hiervan 1) vermaent dat het

overigh' in ons met recht aen 2) Godes ge-

nade moet toegeschreven worden : want indien

hy ons niet en hadde gespaert , soo soude

den afval met sich gesleept hebben den on-

dergangh van de gantsche natuyr. En dat som-

mige door hare scherpsinnigheydt uytsteken

boven andere, sommige door haer kloeck oor-

deel uytmunten, sommige wederom een wac-

kerder verstandt hebben om dees' of die konst

te leeren , door .3) dese vorscheydenheydt

bindt 4) ons Godt sijn genade op 't herte 5)

op dat niemandt 6) als ware't 7) sijn eyghen

goedt aen sich selve toeschrijve 8) 't gheen

uyt Godes loutere mildigheyt is voortge-

vloeyt. Want van waer komt het dat d'een d'Eerstc reden.

heerlicker is als d'ander, anders dan op dat

de bysoudere genade Godts in de gemeene

natuyr soud' ontdeckt worden , dewelcke veel

menschen voor by gaende , roept en betuygt

datse aen niemanden is verbonden. Doet hier

noch by dat Godt den mensch bysondere

geestesbeweginghen instort 9) na gelegentheyt

van eens yeders beroepingh. Waer van ons De tweede

veel exempelen voorkomen in 't Boeck der '''^''^"'
,

r> 1 T 1 111/^ exempelen.

Rechteren , alwaer gheseyd wordt dat de Geest ludic. fi. 34.

des Heeren die heeft vaerdig ghemaeckt 10),

die hy riep om het volck te regeeren. Som-

ma , in all' uytnemende daden is een byson-

der' ingevingh. Alsoo zijn Saul na gevolght i.Sam. lo. c.

die stercke mannen welckers herten Godt ghe-

raeckt hadde. En als hem sijn opnemingh en

inhuldigingh tot het Koninckrijck voorseydt

wierdt, soo sprack Samuel aldus: Ende de

G heest des Heeren sal veerdigh worden over

u , ende ghy sult met hen propheteeren , ende

ghy sult in eenen anderen man verandert

worden. En dit streckt sich uyt tot den ge-

heelen loop 11) der regering: gelijck als daer na

vertelt wort van David , dat de Geest des i.Sam.ic.i.3.

Heeren veerdigh wert over David , van dien

dagh af ende voortaen. Maer dit selvige wordt

in een andere plaets gheleert oock aengaende

bysondere aendrijvinghen 12). Ja by Homerus Odyss I8,i37.

wort geseydt dat de menschen wijs en ver-

standigh zijn niet alleen nae dat Jupiter een

yeder uytdeelt, maer oock na dat hy haer

dagelicks dryft 1 3). En voorwaer , dewij! dick- De dcrdere-

wils bedwelmt en versuft blijven staen die ghe- '''^"•

ne dewelcke de verstandighst' en scherpsin-

nighste waren, so betoont ons d'ervaringh

dat de verstanden der menschen zijn in

1) van dien. 2) []. 3) in. 4) recommandeert. 5) [].

6) (aich selven). 7) []. 8) aen en trecke. 9) roeringen

in geeft. 10) aengcdaen. 11) cours. 12) roeringen.

l.S) beweeght.
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II et andere

deel der dispu-

taly sprekende

van de kracht

dernienachelie-

ker rede of ver-

stawdigheydt

,

omtrent hemel-

scheengheeste-

licke dinghen:

van dees 18.

sectie tot de 26.

En dewijl de

geestelicke din-

ghen in drie

hooft-stucken

bestaen, te we-

ten, in het be-

grip en vcr-

standt van de

kennisse Gods,

tn 't verstandt

der aenneniin-

gc tot kinderen

en in dekennis-

se vau Godts

wille : soo wort

hewesen door

seer vaste be-

wijs-redenen
,

en met een seer

schoone gelijc-

kenisse ver-

klaert, dat de

mensehen om-
trent dese drie

hooft-atnckcn

blindt zijn.

Godes handt en goel-dun(-kcn , op dal liy

die t'allen oogenblick regeerc : Daerom wordt

geseydt dBt hy 't verstandt der verstandighen

wech neemt , so datse dwalen daer geen wegh

en is. Maer wy sien nochtans in dese ver-

scheydenheydt eenigh' overblijvende teeckenen

van Godes beeldt, dewelckc 't gantsciie men-

schelicke geslacht van andere creaturen on-

derscheyden.

18. Nu moeten wy verklaren wat des

menschen verstandt en reden vermach , wan-

neer het komt tot Godes rijck en die ghees-

telicke wijsheydt : dewelcke voornemelick in

drie dinghen bestaet , te weten , in de ken-

nisse Godts, in sijn Vaderlicke gunst t'ons-

waert , waer in onse saligheyt gelegen is , en

in de schickmgh onses levens na den regel

der Wet. In dese twee eerste, en eygentlick

in het tweede zijn d'alder-vernuftighst' onder

de menschen blinder dan de mollen. lek en

ontkenn' niet dat hier en daer sommige din-

ghen by de Philosophen worden gelesen, die

verstandelick en bequamelick gesproken zijn

,

maer sy smaken en riecken evenwel altijdt

nae eenighe duyselige 1) inbeeldingh. De Heer

heeft haer wel, gelijck boven geseyt is
,
ge-

geven een kleene smaeck van sijne Godtheydt

,

op dats' hare godtloosheydt met den deck-

mantel der onwetenheyt niet en souden be-

kleeden : en heeft haer somtijts aengedreven

om sommighe dinghen te spreken , op datse

door de belijdenis der selver mochten worden

overtuyght : maer sy hebben die dinghen diese

sagen alsoo gesien , datse door soodanigh aen-

schouwen geensins tot de waerheyt gericht

en wierden, ick late staen datse daer toe

geraeckt souden zijn. Even gelijck een voor-

bijgaend 2) wandelaer die midden op het velt

is , het schijnsel des blixems wijdt en breet

siet voor een oogenblick des tijdts : maer met

sulck een bijnae 3) verdwijnend' aenschou-

wen, dat hy wederom door de donckerheydt

des nachts overvallen wordt , eer hy een voet

versetten kan: soo verr' isl'er af dat hy door

soodanigh behulp op den wegh gheleydt soude

worden. Daer beneffens met hoe veel onge-

schickt' en seltsame leugenen zijn die drup-

pelen der waerheydt, daer mede sy hare

boecken als by gheluck besprenghen , wel

verontreynight? In somma sy en hebben selfs

niet eens geroocken die sekerheydt van Godes
goetwilligheydt t'onswaert, sonder dewelcke

des menschen verstant nootwendigh met een

onmalighe vreese 4) moet vervult worden.

•Wij besluyten derhalven dat des menschen

1) wervel-sieoke, 2) passanten, 'i) soo een haest

4) ontsteltenis.

reden en vernuft noch dichter bij komt 1),

noch en streeft , noch en mickt naer dese

waerheydt; dat het soude verslaen wie de

ware Godt zy , en hoedanigh hy t'onswaert

wesen wil.

19. Maer dewijl wy, door een valsche

inbeeldinghe 2) van onse scherpsinnigheyt

droncken zijnde , ons selven seer noode laten

wijs maken , dat de selvigh' in Goddelicke

saken t'eenemael blindt en ongevoelick is:

soo sie ick voor best aen datmen dit meer

met getuygenissen der Schrifture , dan met

redenen bewijse. Dit leert ons .Toannes seer

heerlick in die plaets die ick onlanghs hebbe

by ghebracht , wanneer hy schrijft dat het

leven van den beginne geweest zy in Godt

,

te weten , dat leven 't welcke het licht der

menschen was: dat dit licht schijnt in de

duysternis, en dat het van de duysternis niet

en wort begrepen. Hy geeft wel te kennen

dat des menschen ziel door den glants 3) van

't Goddelicke licht wort bestraelt, soo datse

te geener tijde t'eenemael of van een kleene

vlamm' , of ten minsten van een glinsterken

van dien berooft is : maer datse nochtans door

die verlichtingh Godt niet en begrijpt. Waer-

om
I

dat ? om dat hare scherpsinnigheyt , soo

veel de kennisse Godts belangt , loutere duy-

sternis is. Want als de Geest de menschen

noemt duysternis , so berooft hy haer eens

vooral van alle vermogen des geestelicken

verstandts. Daerom beweert hy dat de geloo-

vige , dewelcke Christus omhelsen , niet uyt

den bloede , noch uyt den wille des vleesches,

of des mans, maer uyt Godt geboren zijn.

Als of hy seyde , dat het vleesch soo hoo-

ghen wijsheydt niet en kan vatten, dat het

Godt en 't geen Godes is soude begrijpen .

't en zy dat het door Godes Gheest verlicht

werde. Gelijck Christus betuygbt heeft, dat

de bekentenis die Petrus van hem dede , was

een bysondere openbaringh Godts.

20. Waer't dat wy geloofden ('t geen buy-

ten twijffel moet zijn) dat onse natuyr gebreck

heeft van al dat gheen "t welck de Hemelsche

Vader door den Geest der weder-gheboorte

sijn Uytverkorene toebrenght , soo en soud'

alhier geen oorsaeck van twijfel wesen. Want

alsoo spreeckt het geloovighe volck hy den

Propheet: Want by u is de fonteyn des

levens : in u licht sien wy het licht. Dit sel-

vige getuyght den Apostel als hy seydt:

Ende nieiiiandl on ' kan seggen Jesus den

Heere [fe zijn ,] dan door den Heyligen Geest.

En Joannes de Dooper het onverstandt sijner

Discipelen siende , roept uyt : Een mensche en

1) niet en naerdert, 2) opiny. .S) klaerhe.\t.

Daer na, door

getnyghnissen

der Srhriftiire,

waer nyt af ge-

nomen wordt.

l. Jlat Adanis

kinderen met
eenigh licht bc-

gaeftzijn, maer

datse daer door

Godt niet en

konncn begrij-

pen,

loau. J . 4, .5.

(p. 101.)

Pe tweede

reden.

Mallh. Ifi.lT.

2. d'Aenne-

uiinge tot kin-

deren wort niet

van natnren,

maer van den

Hemelsche Va-

der door den

Gheest der we-

dergeboort' in

den Uytverko-

rene verzegelt:

Daerom en be-

grijpt het ver-

standt door de

wedergeboorte

glieensins die

dingen die? onse

solighcydt bc-

treffen : gelijck

blijckt nyt ver-

scheydenplaet-

scn der Heyli-

sev Sehrifture.

Psalm 30. 10.

] Cor. 12. 8.

Innn. •!. 27.
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kan geen dingh aennemen , soo het hem uyt

den Hemel niet gegeven en zy. En dat hy

't woort geven of gave verstaet van een

bysondere verlichtingh en niet van een ghe-

meene gifte der natuyr ,
dat blijckt daer uyt

,

dat hy klaeght dat hy door soo veel woor-

den , daer med' hy Christus sijncn Discipelen

aenghepresen hadde, by hen-lieden niet met

allen en was i) gevordert. lek sie, seght

hy , dat de woorden niet en vermoghen om
de verstanden der menschen van Goddelicke

saken t'onderwijsen , ten zy dat Godt door

sijnen Geest het verstandt en de kennis ver-

leene. Jae oock terwijl Moses den volcke

verwijt hare verghetentheydt , soo gheeft hy

nochtans met eenen te kennen . dats' in de

verborghentheden Godts niet en konden wijs

Dent. 29.3,4. ziji anders dan door sijn genade. Uweoogen,

seght hy , hebben gesien die teeckenen en

groote wonderen: Maer de Heere en heeft

u-lieden niet ghegeven een herte om te ver-

staen , noch oogen om te sien , noch ooren

om te hooren. Wat soud' hy doch meer

seggen , alwaar 't dat hy ons blocken en

stocken noemde, in't bemercken van Godes

wercken? üaerom ist dat de Heere als een

levem. SI. 7. bysondcre ghenade voor den Propheet belooft

,

Dat hy den Israeliten een hert sai gheven

,

op dat hy van hen bekent werde : daer mede

te kennen gevende , dat des menschen ver-

standt geen meerdere 2) wijsheydt heeft in

gheestelicke saken dan 3) het door sijne ver-

lichtingh onlfanght. Dit heeft oock Christus

door sijn sternm' klaerlick bevestight doe hy

loan. 6. 41. scydc , Dat niemandt en konde tot hem ko-

men , dan die dien 't van sijnen Vader soude

ghegheven zijn. En wat? Is hy selve niet het

levendighe beeldt sijns Vaders, in het welck

ons uytghedruckt wordt den gheheelen glants

Dit sclvighe sijncr heerlickhey t ? Soo en heeft hy dan niet

TeTu'hr'^do'or b^*'^'" konneu betoonen hoedanigh ons ver-

seer "vaste be- mogen zij om Godt te kennen, dan wanneer
wijs-redenen.

jjy getuyght dat wy gccu oogen en hebben

om sijn beeldt te sien, daer 't ons nochtans

so opentlick wort voor-gestelt. En wat? Is

hy niet daerom in de werelt gekomen , opdat

hy den menschen den wille des Vaders be-

De eerste be- kent soudc maken? En heeft hij oock den
wijsieaen.

j^^^^ opgcleydcn last niet ghetrouwelick vol-

bracht? Gewisselick 't is alsoo : maer daer en

wordt door sijn prediken niets uytgerecht , 't en

zy dat d'inwendige Leer-meester , namelick de

Gheest', den wegh open en klaer make tot

het herte. Soo komen derhalven de menschen

tot hem , om dat sy 't van den Vader ge-

hoort hebben en van hem ghelecrt zijn. Wat
is doch dat voor een wijse van hooren en

1) is. 2) soo veel. S)

ieeren? Te weten, wanneer de Heylighe

Gheest door een wonderbaer' en bysondere

kracht ooren maeckt om te hooren en herten

om te verstaen. En op dat ons dit niet nieuw
en duncke , soo brenght hy voor den dagh i^**- ^*- ^^

de prophety van Jesaia, in dewelck' hy de

weder-oprecbting der Kercke belovende , be-

tuyght dat die van Godt sullen geleert wor- ^°*"- ®' '*^-

den , dewelcke tot de saligheyt sullen worden

vergadert. Indien Godt aldaer yets bysonders

van sijn Uytverkoornen voorseyt , so is klaer

en blijckelick dat hy niet en spreeckt van

alsulcken slag van leeringh die oock den godt-

loosen en onheyligen ghemeen is. Soo en

hebben wy dan nu niet meer te doen dan

dat wy vast houden , dat den ingangh tot

het Koninckrijcke Godts voor niemandt open

staet dan voor den ghenen den welcken de

Heylighe Gheest door sijne verlichtingh een ^.'^ tweede

nieuw verstandt ghemaeckt heeft. Alderklaerst
''"'''* "^ ™'

spreekt Paulus , dewelcke tot dese dispuyt

met voor-bedachten raedt ghetreden zijnde

,

nae dat hy de gantsche wijsheydt der men-

schen van dwaesheydt en ydelheydt beschul-

dight, en oversulcks t'eenemael vernietight i- Cor. 2. u.

heeft , so besluyt hy eyndlick aldus , Dat de

natuyrlicke mensche .en begrijpt niet de din-

ghen die des Gheestes Godts zijn. Want sy

zijn hem dwaesheydt , ende hy en kanse niet

verstaen, om datse geestelick onderscheyden

worden. Wien noemt hy doch natuyrlick?

te weten , den ghenen die daer steunt op 't

licht der nature. Die, segg' ick, en begrijpt

niet met allen van 1 ) de geestelicke verbor-

ghentheden Godts : en waerom doch ? om dat

hy se door slofligheydt in de windt slaet?

Ja, al doet hy sijn best, soo en vermagh hy

doch niet : de reden is om datse gheestelick

onderscheyden worden. En wat is doch dat

te seggen ? om dat se , voor des menschen

scherpsinnigheydt gantsch en gaer verborghen

zijnde, te voorschijn ghebracht worden alleen

door d'openbaringh des Gheestes: soo dat die

voor sotheyt gerekent worden ter plaetsen

daer de Heyhghe Geest sijn licht niet en

gheeft. Hy hadd' oock te voren als zijnde 2)

boven 't begrijp der oogen, der ooren, en

des herten ghestelt 2) die dinghen die Godt

bereydt heeft voor de ghcne die hem lief

hebben. Jae hy hadde betuyght dat des men-

schen wijsheydt was gelljck als een voor-

hangh waer door 't verstandt verhindert wordt De derde bc-

dat het Godt niet en kan sien. Wat willen
^'''tL" T.'20.

wy doch meer ? De Apostel verklaert dat de

wijsheydt deses werelts van God tot dwaes-

heydt ghemaeckt is: en sullen wy haer scherp-

sinnigheydt toeschrijven , waer doorse tot Godt

1) in. 2) []. 8) verheven.
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De vierde

bewijs-rcdeii.

De llcylighe

Schrifture ey-

gheiit Gode al-

leen toe d'eere

VïUi ons' aeii-

ueiiiiugh tot

kindere en van

ouse saligheyt.

Soo is dan het

menschelit^ke

vernuft blindt

in Heinelsche

dingen, 't enzy

^ dat het verlicht

wcrdc.

Bphes. 1. 17.

18.

(p. 102.)

Weder-leg-

gingh van een

Kettersche te-

gen-werpingh.

Psalm 119. IS.

lacob. 1. 17.

Ii.an. 14. 20.

en tol de secreten des Hemolsclien Koninc-
krijcks soude kunnen door-dringhen? Wech

,

wech, verre zy van ons alsulcken uytsinnig-

lieyt.

^1. 't Geen liy nu 1) alhier op die wijs

aen 2) den mensen ontneemt , dat schrijft liy

elders in sijn ghebedt Gode toe. Op dat,

seght liy, de Godt van onsen Heere Jesus Chris-

tus
,
de Vader der heerlickheyt , u geve den

geest der vvijsheydt , ende der openbaringe

,

in sijne kennisse : Nu hoort ghy , dat alle wijs-

heyt en openbaringh een gave Godts zy. Wat
seght hy voorders ? [Namelick] verlichte oogen
uvves verstandts. Gewisselick indien de men-
schen eene 3) nieuwe openbaringh noodigh 4)
hebben , soo zijnse van haer selven blint

:

daer na volght , Op dat ghy moogt weten
welcke zy de hope van sijne roepinghe &c.

\

Soo belijdt hy dan dat de verstanden der

menschen niet bequaem en zijn tot soo groo-

ten kennisse datse hare roepingh souden ken-

nen. Dat alhier eenigh Pelagiaen niet tegen
en roepe , dat Godt dees' ongevoelickheyt of'

ongeleertheydt des verstants te huipe komt,
wanneer hy door de Leere sijns woorts des
menschen verstant daer henen stuyrt en
richtet

, daer toe het , sonder leydtsinan , niet

en konde geraecken. Want David hadde de
Wet

, in dewelcke vervat was alle wijsheyt

diemen kan begheeren : en nochtans versoeckt
hy, als daer mede niet verghenoeght zijnde,

dat hem d'oogen mochten worden op gedaen

,

op dat hy de verborgentheden der selviger

Wet begrijpen mochte. Met welcke woorden
hy gewisselick te verstaen geeft , dat de Sonn'
over daerd' op gaet, wanneer Godes woort
den menschen verschijnt : maer datse daer
uyt weynigh voordeels trecken

, tot dat hen
d'oogen ofte gegeven , ofte geopent worden
van hem , dewelcke daerom den Vader der
lichten genoemt wort, om dat alomm' alwaer
hy door sijnen Geest niet en schijnt, alle

dinghen met duysternis bevanghen worden.
Also waren oock d'Apostelen wel van den
alderbesten Meester naer behooren en ten

vollen geleert : maer 5) indiense nochtans den
Geest der waerheyt niet en hadden noodigh 6)
gehadl, die hare herten soud' onderwijsen
in de selvige Leere diese te voren ghehoort
hadden, soo en soude hen-lieden niet bevolen
zijn gheweest den selven te verwachten. In-

dien wy bekennen dat ons die dinghen ont-
breken

, dewelcke wy van Godt bidden en
versoecken en dat oock Godt in het geen
hy ons belooft , onse behoeftigheydt aenwijst

:

soo sal een yeder nu moeten belijden , dat

1) derhalven. 2) []. 3) []. 4) van doen.
G) van doen.

5) [].

hy slechts I) soo veel vermach om Godes
verborgentheden te verstaen , als hem door
de ghenade der verlichtingh mede gedeelt

wort. Wie sich self meer verstandts toe-

schrijft, die is dies te blinder, om dat hy
sijn blindtheyt niet en bekent.

22. Nu is noch overigh dat derde stuck

aengaende de kennisse vanden regel om den

loop onses 2) levens wel aen te leggen

,

welcke regel van ons met recht genoemt
wort de kennisse van de wercken der ghe-
rechtigheydt. Waer in het menschelicke ver-

standt wat scherpsinniger schijnt te zijn , dan
in de boven-ghemelde dingen. Want d'Apostel

getuyght, dat wanneer de Heydenen die de
Wet niet en hebben , van natuyre de dingen

doen die der Wet zijn , dese de Wet niet

hebbende , zijn haer selven een Wet. [Jk]
die betoonen het werck der Wet geschreven

in hare herten , hare conscientie mede getuy-

gende, ende de ghedachten onder malkanderen
[//aer\ beschuldighende , ofte oock ontschul-

digende. Indien de Heydenen de gerechtig-

heyt der Wet in hare herten van natuyren

hebben in-ghedruckt , soo en sullen wy voor-

seker niet seggen dat sy in den wegh des

levens t'eenemael blindt zijn. En daer en is

niet dat de menschen meer in den mont heb-

ben, als dat de mensch door de Wet der

natueren (van dewelcke d'Apostel aldaer

spreeckt) genoeghsaemlick in den rechten

loop 3) des levens wort onderwesen. Maer
laet ons overleggen waer toe dese kennisse

der Wet den menschen in-gegeven zy : dan

sal terstondt blijcken hoe verre sy daer door

tot het wit en perck der reden en der waer-

heydt gheleydt worden. Dit wordt oock open-

baer uyt de woorden van Paulus, indien

yemant op 4) de schicking en de beteeckenis ü)

der selver wel let 6). Hy hadd' een weynig
te voren geseyt. Dat die gene, die tegen de
Wet ghesondight hebben , door de Wet wor-
den gheoordeelt : en dat die , dewelcke sonder

Wet hebben ghesondight, sonder Wet ver-

gaen. En dewijle dit hadde mogen schijnen

ongherijmt te zijn, dat de Heydenen souden

verloren 7) gaen sonder eenigh voorafgaend'

oordeel, so voegt hy terstont daer by , dat

hare conscientie hun is in de plaets van een

Wet : en dat deselve derhalven genoeghsaem
was om haer rechtveerdelick te verdoemen.
Soo is dan dit het eynde van de Wet der

natuyre, te weten, dat door deselve den

mensch benomen mochte worden alle voor-

wendingh van onschuldt. En dese Wet en

sal niet qualick aldus beschreven worden
,

Ten derden,

hetmenschelic.

ke verstandt is

onwetende vau

de ware ken-

nisse der God-

dclicker Wet

:

't welck bewe-

scu wordt door

't ghctuyghnis

des Apostels.

Roni. 2. 14.

Door een re-

den gheuonicn

nvt het sclfdc

getnyghnis.

Uyt de bc-

merckiugh van

het eynd' en de

beschrijviugh

der wet der na-

tnyren.

') []• 2) den train des.

6) waer neemt. 7) [ ].

S) cnnrs. 4) [ ]. 5) gcslnlt.

1t
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Waei' iiyt

blijckt dat Pl'a-

to bcJroghen

wort., (leweicke

scght, dat alle

sondeii gedacti

worden uyton-

wntentlieyt.

li\ Pi'otaKora.

Themlstins

komt naerder

tot de waev-

lieyt, dewclrke

meent dat het

vcrstandt feylt

wanneer het de

particuliere oft

hy sondere din-

gen wil bedenc-

ken.

P.iraphr. in .S.

Iiib. de anima,

pap. 4fi.

Hit en hondt

niet altijt regel.

Dals' is een wetenschap en kennis inde con-

scicntienly . tusschcn recht en onrecht ge-

noeghsaenihck onderscheydende , om de men-

schen den deck-mantel der onwetentheyt te

benemen, dewijlse door haer eygen self

ghetiiyghnis overtuyght en bestraft worden.

De mensch neemt voor sich-selven altijdt de

vrijheyt 1), dat hy int bedrijven des quaets

sijn verstandt geerne, soo seer als mogelick

is, van het besef 2) der sonde 3) af keert.

Daer door schijnt Plato bewoghen te zijn om
te meenen , datmen niet en sondighl dan door

onwetentheyt. En dit sonde wel bequamelick

van hem ghesproken zijn, by-aldien 4) des

menschen gheveynstlieydt in't bedecken der

sonden maer 5) soo vee! vorderde en ver-

moght dat de conscienly haer selven niet

scbuldigh en kende voor Godt. Maer dewijl

de sondaer , al hoewel hy 't onderscheydt

tusschen goedt en quaedt 't welck hem inghe-

druckt is , soeckt t'ontgaen , nochtans steedts

daer toe te rugge ghetrocken wort , en met

hem-selven alsoo niet en kan door de vin-

gheren sien , dat hy niet somtijdts , "tzij 6)

hy wil of niet, ghedwongen soude worden

sijn ooghen open te doen : .soo wordt val-

schelick en ter quader trouwen geseydt dat

hy alleen door onwetentheyt sondight.

23. Themistius spreeckt meer na waer-

heyt , dewelcke leert dat het verstandt seer

selden feylt , wanneer 't een saeck of de

natuyr van dien in't algemeyn beschrijft en

aenmerckt : maer dat het dwaelt als het ver-

der voort-treedt : namelick , als het komt tot die

bysondere saecke dewelcke 7) onder 't alge-

meyne begrepen wordt. Als by exempel

:

indien men in't algemeyn 8) vraeght van den

doodtslagh, yeder een sal versekeren dat de

doodtslagh sonde zy : en evenwel sietmen dat

die gene die na den doodt sijns vyandts staet

,

daer over redeneert 9) als of het een goede

saeck waer. Een overspeelder sal overspel

,

in '.t alghemeen aenghemerckt , verdoemen

:

maer hem-selven liefkoosen in't overspel dat

hy voor sijn particulier begaen heeft. Dit is

dan ^'onwetentheyt , wanneer de mensch ko-

mende tot een bysondere 1 0) saeck, dien reghel

en dat oordeel vergeet, hetwelck hy over

deselve saeck onlanghs te voren in't alge-

meen gestreken hadde. Waer van Augustinus

seer schoon handelt 11) in sijn uytleggingh

op 't eerste vers vanden seven-en-vijftigstc

Psalm. Al hoewel oock dit niet altijt en ge-

schiet. Want de leelickheydt van de sond'

t) glieeft hern-selvcn soo veel toe. 2) ghevoelen.

."!) (altijdt). 4) wacrt dat. 5) [ ]. (!) waer.

7) het partienlier 't welek. 8) (en gros henen). 9) van

vaedtslaeght. 10) part'cnlievc. Il) diseonrccrt.

ontroert somtijts de conscienly des menschen

also , dat hy sich door eenen valschen schijn

des goets niet en bedrieght , maer wetens en

willens sondigt. Uyt suicken onsteltenis ko-

men dese woorden : lek sie wel wat het

beste is en val er met myn ziel by . maer

toch doe ick het slechtste 1). Daerom dunckt

my dat Aristoteles seer wijslick onderscheydt

ghemaeckt heeft tusschen incontincntia en

intemperantia, [beyde dese woorden beteecke-

nen onmatigheytj. Waer incontinentia regheert,

daer seght hy dat de kennis van de saeck

in't particulier voor het verstand benevelt 2)

wert 3) door de ontroeringhe der smnen 4),

soo dat de mensch het quaedt in sijn eygen

daedt niet en bemerckt, 't welck hy wel be-

merckt in gelijcke
|
daden in't alghemeyn : en

als de hartstochten gestilt zijn 5) , dat als

dan berouw terstont daer op komt m-strijc-

ken. Maer dat intemperantia door 't ghevoel

der sonde niet nyt-ghebluscht of gebroken

en wordt , maer in t tegendeel in de ghedane

keuse H) des quaedts hertneckelick voort gaet.

24. Voorders wanneer ghy hoort van een

alghemeyn oordeel 't welck de mensch heeft

bij d'onderscheydingh van goedt en quaedt

,

soo en denckt niet- dat het in alle dingen

ge.sont en gaef zy. Want indien de herten

der menschen met een onderscheydend in-

sicht 7) van recht en onrecht begaeft zijn

alleenlick tot desen eynde. op datse geen

decksel van onwetentheyt en souden voor-

wenden, so en is het niet noodig datse de

waerheyt in alle dingen sien : maar 't is meer

dan genoegh datse van deselve tot op die

hooghte 8) kennisse hebben , datse also niet

en konnen ontgaen , of sy moeten , door het

ghetuyghnis van hare conscienty overtuyght

zijnde, aireede beginnen te verschricken voor

de vierschaer Godes. En ist dat wy ons ver-

standt en reden willen toetsen aen de Wet,

deweick een voorbeelt 9) is van de vol-

maeckte ghereehtigheydt, soo sullen wy be-

vinden in hoe veel stucken dat wy verblint

zijn. Voorwaer de voornaemste dinghen in

d'eerste tafel , als daer zijn 't vertrouwen op

Godt, den lof der deught en ghereehtigheydt

die men hem moet toeschrijven, d'aenroepinge

sijns naems , d'onderhoudingh van den waren

rus£-dagh , en worden van ons verstant niet

begrepen. Wat ziel isser ooyt geweest, de-

welcke sich op natuyrlick verstant verlatende ,

oock maer 10) gheroken heeft, dat in dees'

Mcdea by

Ovidius.

Lib. Kthh

7. rap. ;i.

(p. in.s.)

Tliemistiiis

dwaeldt oock

daer in, dat hy

leerdt dat het

verstandt seer

selden dwaeldt

omtrent d'alge-

tneene dingen.

d'Eerste re.

den.

Indien het

verstandt ghe-

bracht worttot

den reghel der

Goddeliekcr

Wet, so blijekt

aldaer deblint-

hcydt des sel-

ven.

Soo ten aen-

sien van de eer-

ste tafel.

I) Tck sie en prijse dat beter is: enbe(r.iehte dat erger is.

3) []. 3) (benomen). 4) d'ontroerde gosinthoydt.

.j) d'ontroerde ghcsinthcyt gestilt is. 0) d'opgenomen ver-

lesinghe. 7) tnssehen-scheydingh. 8) daer en toe

!)) pxempelaer. 10) eens.
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Als tcii acn-

ftipn vande

weeUe tafel.

en diorglieliclce sLuckcn d'oprochic Godcs-

dienst zy gelegen? Want als d'onheyligc men-

schen Godt dienen willen, al is't datse hon-

dert-mael van haer' onnutte beusel-praet 1) te

rugghe gheroepen worden , soo vervallense

nochtans wederom daer na toe. Sy bekennen

wel dat Godt geen behagen heeft in d'oiïer-

handen , 't en zy dan d'oprechtigheyt des

herten daer by konie , betiiygend' also daer

mede dats' vets van den gheestelicken Godls-

dienst begrijpen , maer sy verderven nochtans

terstont den selven door hare leugenachtighe

versinsels 2). Want men sal hen nimmermeer

konnen wijs maken dat het al waerachtigh is

wat de wet daer van voorschrijft. Sal ick dan

beweeren dat het verstandt , 't welck geen

vermoghen heeft om door sich selven wijs te

zijn , of den vermaningen gehoor te geven

,

meteenige scherpsinnigheyt begaeftis? Inde

gheboden van de tweede tafel heeft het wat

meerder kennis, 3) aangesien dat deselve

naerder komen tot d'onderhouding van de

burgerlicke gemeenschap onder de menschen.

Al hoewel het bevonden wort oock hier in

somtijts te feylen. Want by d'aldertreffelickste

verstanden wordt dit voor ongerijmt ghehou-

den , datmen een onrechtveerdige en al te

strenghen heerschappy verdraeght, wanneer

men die op eenigerley wijse kan afschudden,

't Menscbelicke vernuft en heeft oock daer

van geen ander oordeel dan dat alsulcken

lijdelljkheydt 4) voort komt uyl een slaefach-

tigh en veracht gemoedt: en dat wederom

d'afwerping van dien den eerlicken en edelen

herten wel voeght. By de Philosophen en

wordt oock evghcn ' wraeck voor geen feyl

gehouden. Maer de Heere verdoemt sulcken

al te hoogen herte , en hy beveelt den sijnen

de lijdsaemheydt 5) die by de menschen soo

fjuaden naem heeft. En in d'ondersocckingh

der gantscher Wet , en wordt onse scherp-

sinnigheydt de sonde der begeerlickheydt in't

minste niet gewaer. Want de natuyrlicke

mcnsch en laet sich nimmermeer soo verre

brenghen dat hy de sieckten van sijnc be-

gheerten en lusten soude bekennen. Het licht

der natuyren wordt vcrstrickt eer het komt

tot den eersten ingangh van desen afgrondt.

\yant als de Philosophen d'ongeregelde be-

wcginghcn , des gemoets onder d ondeugh-

dcn lellen so verstaense alsulcke beweginghen

dewelcke sich uytwendigh vcrtoonen en door

grove teeckenen voordoen. Maer de boose

begeerten die het gemoedt soetelick kittelen ,

vorden van hun in de windt geslagen.

25. Daerom gelijck Plato voorhenen met

1) mni-fkt. 2) gliedichtsels. 3) (ten). 4) vordrneghsaem-

lipydt. 5) vcrJraf^lisapmlievt.

recht bestraft is, om dat hy de schuldt van

alle sonden op d'onwetentheyt heeft gescho-

ven . alsoo moet oock verworpen worden 't

goet-duncken der gener dewelcke voor-gheven

dat in alle sonden voor-bedachte boosheyt en

verkeertheyt aenwesigh sou zijn 1). Want
wy bevinden al te veel hoe dickwils dat wy
slruyckelen als wy meenen wel te doen. Ons
verstandt v/ordt met soo veel soorten van

mis-slaghen overvallen, 't is aan 2) soo veel

dwalinghen onderworpen , 't stoot sich aen

soo veel hinder-palen, 't wort met soo veel

enghten benaeuwt , dat het verre is van een

vaste 3) stuyr en beleydt. En hoe nieligh het

in alle de stucken 4) des levens zy voor den

Heere , dat betoont Paulus , wanneer hy ont-

kent dat wy bequaem zijn yets te denken uyt

ons selven als uyt ons selven. Hy en spreeckt

niet van de will' of de ghesintheydt , maer hy

ontneemt ons dit oock dat wy niet en moe-

ten meenen, dat wy met ons verstandt kun-

nen bedencken , hoe dat yets behoorlick moet

ghedaen worden. Is dan alle kloeckheyt,

scherpsinnigheyt, verstant en neerstigheyt al-

soo verdorven , dat het niets dat oprecht is

voor den Heere en kan bedencken of over

legghen? Dit schijnt ons al veel te hard 5)

te zijn
,

(overmits wij 6) swaerlick konnen

verdragen 7) , dat wy berooft worden vande

scherpsinnigheyt der reden, een seer dierbaer

gheschenck in onsen oogen) maer de Heylige

Geest houdt het voor seer gantsch recht, als

dewelcke weet dat alle gedachten der wijsen

ydel zijn , en duydelick verklaert , dat all' het

dichten van 's menschen hert alleen quaet is.

Indien al dat t welck ons verstandt begrijpt

,

beneerstight . voorneemt , betracht , altijt

quaedt is , hoe soud' ons doch in den sin

konnen komen yets voor te nemen dat Gode

behaegelich mochte zijn , deweick alleen be-

hagen heeft in heyligheyt en gerechtigheyt?

Aldus kan men .sien dat de reden onses ver-

stants, werwaerts die sich oock mochte wen-

den , der ydelheyt deerlick zy onderworpen.

Dese swackheydt bevondt David in hem-sel-

ven, doe hy badt dat hem verstandt mochte

ghegeven worden om de gheboden des Heeren

ten rechten te leeren. Want die begheerigh

is een nieuw verstandt te verkrijgen , die

geeft te kennen dat het sijne dat hy aireede

heeft niet ghenoeghsaem en is. Hy en doet

dit oock niet alfeenlick eenmael . maer hy

herhaelt deselve bede by na tlen-mael in

eenen Psalm. Met weicke gedurighe 8) herha-

lingh 9) hy genoeghsacm aenwijsl hoe groo-

1) tusschen komt. 2) []. R) scker. 4) de doelen.

5) hert. G) als dewelcke. 7) lijdpn S)
[ ].

9) vcrhael 't een op 't ander.

Men moet

derhalven de-

sen middel weg
houden , dat-

men allesondcn

der onwet'ïnt-

hcydt niet en

wijle, en dal-

men oonk niit

en oordeele dat

in alle sonden

voor-bedachte

boosheydt

plaeta heeft.

Ten anderen,

wat het men-

srhelieke ver-

nuft oock sonde

mogen teghen-

wcrpcn, dat de

krachten onses

verstandts van

der. rechten

spoor seer wijt

afzijn : jae dat

al dat het welck

ons vernuft be-

denckt , drijft

en onderwint,

quaedt is voor

Godt.

Psalm 94. n.
Gencs. 0. .3.

en 8. 21.

Psalm 119.34.

Ten derden,

d,it M y t'elcken

oogenblick een

ghesladige be-

stieringh van

doen hebben
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Phil 1. 4.

10.

Cull. 1. 9.

(p. lOJ..)

Eyudelick
,

tlatdcscgeuade

del' verlichting

feu loutere ga-

ve Godts is,

ons soo nodigh

als het licht der

Souneu deu

oogcn.

Alle 'twelck

niet uyt-ghe-

druckte Schrif-

tnyr-plaetsen

bevestigt wort.

Lib. 3. de

pecc. mcr. i.^

Remiss. rap. 5.

Psalm 119.10.

Psalm 51. 12.

In dces' en

in de navolgen-

de sectie ïïordt

de will' onder-

socht.

ten noot hem dringht om sulcks ie versoec-

ken. En 't gheen hy bidt voor hem-selven

in't bysonder, dal pleeglit Paulus oock 1)

te bidden voor de Gemeynlen in't ghemeen.

Daerom oock wy, seght hy , van dien dagh

af dat vvy het ghehoorl liebben , niet op en

houden voor u te bidden , ende te beghee-

ren dat ghy mooght vervuU worden met de

kennisse van sijnen wille, in alle wijsheydt

ende gheestelick verslant : Op dat ghy mooght

wandelen weerde
|

lick den Heere, &c. En
laet ons soo dickwils als wy hooren dat hy

dese saeck houdt voor een weldaedt en ge-

schenck Godts
,
gedencken dat hy met eenen

betuyght datse niet en stael in het vermogen

des menschen. En Augustinus heeft dit ghe-

breck des verstandls om te begrijpen die din-

gen die Godes zijn so seer bekent , dat hy

de ghenade der verlichtingh immers soo noo-

digh acht voor het verstandt, als het licht

der Sonnen voor d'ooghen. En daer mede
niet vergenoeght zijnde , so voegt hy dese

verbeteringh daer by, Dat wy selven d oogen

open doen om 't licht te sien : maer dat

d'oogen onses verstants gesloten blijven , in-

diense van Godt niet geopent en worden. De
Schriftuyr en leert oock niet dat onse ver-

standen alleenlick eenmael 2) verlicht worden,

op datse voorts 3) souden sien uyt en door

haer selven , want het geen ick so stracks 4)

uyt Paulus by ghebracht hebb', dat moet ver-

staen worden van den gheduyrighen voort-

gangh en wasdom der verlichtingh. En dit

wort duydelick aengewesen van David , met

dese woorden : Ick soecke u met mijn ghe-

heel herte, en laet my van uwe gheboden

niet afdwalen. Want al hoewel hy weder-

gheboren was, en oversulcks in de ware

Godtsaligheydt niet weynigh gevordert hadde

,

soo bekendt hy nochtans dat hy t' elcken

oogenblick een gheduyrige bestieringh noo-

digh 5) heeft , op dat hy van de wetenschap

die hem ghegheven was niet af en weecke.

Daerom versoeckt hy elders dat in hem ver-

nieuwt mocht worden dien oprechten Geest

,

den welcken hy door sijn schuldt verloren

hadde : want de selvighe Godt moet ons weder
gheven dat geen , 't welck hy in den beginne

ghegeven hadde , en voor een tijdt van ons

genomen \\as.

26. Nu moeten wy de will' ondersoecken

in dewelcke de vryheydt des goedt-dunckens

voornementlick gestelt wordt. Want wy heb-

ben voor henen ghesien dat de verkiesingh

meer den wille dan den verstande toekomt.

1) [ ]. 2) op cenen dagh. ;!) daer nae.

4) onlanghs. 5) van doen

Voor eerst dan 1), op dat het geen 't welck

van de Philosophen geleert en door een ge-

mecne toestemming aenghenomen is, alsof

namelick 2) alle schepselen door een natuyr-

lick ingheven het goede begeeren en na-jagen
,

niet en schijne te behooren tot de ongeschon-

den staat 3) der wille: soo laet ons opmerc-

ken , hoe 4) de kracht des vryen goet-dunc-

kens niet en moet gesocht 5) worden in

sodanigen begeert' en lust die meer uyt drift

en neyginghe 6) der natuyr als uyt de over-

legginghe 7) des verstandts voortkomt. Want
de School-leeraers belijden oock selven dat

het vrye goetduncken niet en werckt 8), dan

wanneer de reden sich wendt nae het tegen-

deel , waeronder sy verslaen 9) , dat die din-

gen die der begeerlickheyt of den wille voor-

gestelt worden , soodanigh moeten zijn datse

keuse opleveren 10); endatdeoverleggmghel 1)

der reden moet voor afgaen , om aen 1 2) de

verkiesingh den wegh te bereyden. En voor-

waer indien ghy er op let 1 3) hoedanigh dese

natuyrlicke treek en begheerte zy, die de

mensch heeft tot het goede , soo sult ghy

bevinden dat hy deselve ghemeen heeft met

d'onredelicke beesten. Want die begeeren oock

dat het haer wel gae , en waer sich eenigen

schijn van goet , waer door haer ghevoel en

sin gheprikkelt 14) wordt, 15) voor doet,

daer laten sy' sich daer door boeyen en ver-

locken 1 6). En wat den mensch belanght , die

en verkiest oock 17).. nae d'uytnementheydt

van sijn onsterlTeHcke natuyr , door sijn rede-

lick verstandt niet 't gheen hem waerlicks

goedt en prolijtelick is , om dat met neerstig-

heydt na te jaghen 18), hy en beraedt sich

oock niet met de reden, hy en leydt sijn

verstandt niet te werck : maer volght de lust

en neyghinghe 19) van sijn natuyr, gelijck

een beest , sonder reden en sonder beraedt.

Dit en gaet dan de vryheydt des goedt-dunc-

kens niet aen , of de mensch door de roer-

selen 20) van sijn natuyr gedreven wort om
hel goede te begh«eren : maer dit behoorter

toe, dat hy het goede door de gave 21) reden

onderscheyde , en , 't selve bekendt hebbende,

verkiese , en verkosen hebbende , navolghe en

er naer grijpe 22). En op dat niemandt hier

in eenigen twijlfel of swarigheydt behoude

,

soo staet te bemercken dat in 't voor-gestelde

seggen een 23) dubbele valscheydt is. Want

ïc-n eerslui,

betoont by. dat

het natuyrlick

verlaugheii en

bcgheereu des

goets, 't welck

allen schepse-

len ingheplant

is, niet met all'

en doet om de

vryheydt van

de wille te be-

wijsen.

Tbenias, part.

1. (juaest. 83.

art. 3.

Reden.

I) []. 2) te weten, dat. 3) d'oprechtigheydt. 4) waer-

uenien, dat. 5) aengenierckt. 6) ghenegentheydt. 7) be-

raedt slagingh. 8) heeft te doen. 9) als dewelcke dit ge-

voelen hebben. 10) staen ondev de keur en verkiesingh.

II) beraetslagingh. 12) [ ]. 131 bemerckt. 14) beroert.

15) (opent en). 16) volgen en vallen sy henen. )7)(9elf9).

18) te verkrijgen, lü) ghenegentheydt. 20) bcwegingh.

21) d'opreclite 22) vervolgh' eu ua-jaghe. 23) [ ].

.Maer alhier

moet aenghe-

nierckt worden

tweederlcy

valscheydt der

Sophisten : in

bel woordt be-

geerte en eoedt.
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Ten twecJen,

iiica ir.oel dit

ghücusins jirij-

scu dut de

school-lecraers

dcruci'stcrglie-

imden Godts

toe-schrijvende

dat wy krach-

telick willen,

daer mede te

vei'staen ghe-

ven, dat de ziel

wel macht

heeft om van
' sclfs naer het

ïoede te stre-

ven, maer dat

die macht te

swack is dan

datse tot een

vaste ghesint-

heydt komen
sujude, of de

nccrstigheyt en

liet ))oogheu

stfude kounen

opwecken.

'Eu tegeu de-

se Sohool-lee-

'\aera worden

ghestclt uytge-

druckte ghe-

tnyguissen der

gantscherHey-

liger Schrifture

daer door sy

wederlcyt wor-

den.

Kom. 7.15.18.

Gal. 5. 17.

dese begeert uf lust, waer med' een yeder

schepsel begeert 't geen hem goet is, en is

geen eygen bewegingh van de will', maer een

natUYi'licke neygingh I): en dit goet en is

niet een goedt het welck de naem draeght

van deught of gerechtigheydt, maer het is

een goet van slaet en condily : te weten , op

dat de mensch welvarende zy. Eyndtlick al

ware 't oock dat 3) de mensch op 't alder-

seersle begeerde te verkrijgen dat goet is,

so en tracht hy nochtans daer na niet. Als

by exempel, daer en is niemandt of hy heeft

behagen in d'eeuwige gelucksaligheydt , en

nochtans en isser niet een die daer na streeft

dan door d'aendrijvingh des Heyligen Geestes.

Dewijl dan de natuyrlicke treek en begeerte

des menschen tot sijn welvaert niet met allen

en doet om de vryheyt des goet-dunckens te

bewijsen , te weten , niet meer dan de ney-

ginghe 3) die de metalen en steenen hebben

tot de volmaecktheyt hares wesens : soo laet

ons nu ondersoecken 4) of de will' in andere

saken alsoo t'eenemael aen allen zijden is ge-

schonden en verdorven, datse niet dan quaet

voort brcnght : dan of se noch cenigh deelken

ongequetst behoudt, daer uyt goeden be-

geerten mochten ontstaen.

27. Die het aen een voorafgaende ge-

nade Godts 5) toeschrijven 6) , dat wy krach-

telick kunnen willen , die schijnen wederom

in 't teghendeel te kennen te geven, dat de

ziel eenigh vermoghen heeft om van sich selfs

te streven naer het goede, maer dat sulck

vermogen niet sterck genoegh en is om een

vaste ghesintheydt te maken , of de neerstig-

heyt en het poogen op te wecken. Daer en

is oock gheen twijffel aen of dese mcening,

die van Origines en sommigh Oudtvaders haren

oorsprongh heeft , is van de School-leeraers

in 't ghemeen aenghenomen : wani sy plegen

op den mensch, zijnde noch, gelijck sy spre

ken, enckel en louter naluyrlick toe 7) te

passen en toe te eygenen de woorden van

Paulus luydend' 'aldus: Want het gene ick

doe , dat en kenne ick niet. Want het ghene

ick wil dat en doe ick niet , maer het gene

ick hate dat doe ick. Want het willen is

[^oe]^^ by my, maer het goet tQ doen dat en

vinde ick niet. Doch op deze wijse wort het

gheheele betoog, dat 8) die Paulus aldaer

voert 9) ter quader trouwen pmgekeert.

Want hy handelt van den Chrislelickcn strijdt

(daer van met weyniger woorden gemeldt

wordt in den brief lot den Galaten) den welc-

•ken de gheloovighen in den krijgh lusschen

1) ghcnegentlieydt. 2) of schoon. 15) ircnegeiithoyt.

i) bemercken. 5) der eerster genaden (iodt.s dit. fi) (te

weten). 7) [J. 8) den gchcclen handel die. 9) drijft.

't vleesch en den geest gcduyrigh in sich

ghevoelen. Nu de Geest en komt niet voort

van de natuyre , maer van de weder-geboort.

En dat d' Apostel van de weder-gheborene

spreeckt , blijckt daer uyt , dat hy gheseydt

hebbende , dat in hem niet goets en woont

,

terstondt tot een uytleggingh daer by voeght,

dat hy sulcks verstaet van sijn vleesch. Daer-

om belijdt hy oock dat hy die niet en is die

het quade doet , maer dat het is de sonde die

in hem woont. Wat bedoelt \ ) doch dese ver-

beteringh : in
]
my, dat is , in mijn vleesch '?

"t Geit even soo veel als of hy seyde: daer

en woont gheen goedt in my uyt of van mijn

selven : want daer en is gheen goet in mijn

vleesch te vinden. Hier op volght nu de

manier van verontschuldigingh : Ick selfs en

doe het quaet niet , maer Je sonde die in my
woont. Welcke wijse van verontschuldigen

den weder-geborenen alleen eyghen is , die

met het voorneemste deel der ziele staen naer

het goede. Daer benelfens het besluyt dat

daer nae volght verklaert dit gantsche stuck

openthck. Want ick hebbe, segt hy, een ver-

maken in de Wet Godts na den inwendighen

mensche: Maer ick sie een andere Wet in

mijne leden , welcke strijdt teghen de Wet
mijnes gemoedts. Wie soud' in hem-selven

sulcken strijdt hebben , anders dan die gene
,

die door Godes Gheest weder-gheborcn zijnde
,

d' overblijfselen sljns vlecschs om-draeght?

Daerom heeft Augustinus siju uytleggingh die

hy 't eeniger tijdt gedaen hadde , doe hy

meende dat Paulus dese woorden sprack van

des menschen onweder-gheborene naluyr, als

valsch en onghevoeghlick zijnde, verbetert.

En voorwaer indien wy dit aennemen, te

weten, dat de menschen sonder de ghenade

Godts hebben eenige al hoewel geringhe be-

wegingen tot het goede , wat sullen wy den

Apostel antwoorden dewelcke segt, Dat wy
onbequaem zijn selfs om yets te dencken ?

Wat sullen wy Gode antwoorden die door

Moses verkondight , Dat al het dichten van

's menschen hert alleenlick boos 2) is? De-

wijlse dan door het qualick verstaen van een

eenige plaets gestruyckelt hebben, soo en

hebben wy op haer ghevoelen niet te letten 3).

Laet veel meer by ons gelden dit woordt van

Christus: Wie sonde doet, die is der sonden

dienstknecht. Wy zijn alle sondaers van na-

tuyren , en worden derhalven vast ghehouden

onder 't jock der sonde. Indien de gheheele

mensch leydt onder der sonden heerschappy,

soo moet voorwaer de wille selfs . die de voor-

naemste sit-plaets der sonden is , met seer

Hum. 7. IS.

(p. 1U5.)

.20,22,23

I.ibadBonif.

l.cap 10. \in
Retract lib. 1

.

c. 15.23,20.

1) wil sich. 2) qnaet. 3) passen.

Nae dien de

gehtele mensch

onder de heer-

schappy der

sonde leyt, $00

volght dat de

wille selfs, die

dcvoornaenistc

sit-plaets der

sondeu is, met

seer naeuwe

banden is ghe-

houden : en dat

wy niets evgeus

en hebbc'ndan

de sonde,

loai). S. .'M-.

l-hilip. 3 l-'-



i ;k) HET TWEEDE BOECK II 3. 1.

Psalm 119.

De verb.

Apost. sei'ni.

10.

Het verstant

en de wille vnu

den gantschen

mcnsch is ver-

dorven.

enge I) banden verslrickt zijn. Indien oock

eenige will' gingh voor de genade des Gees-

tes, so en soude voorvvaer niet kennen be-

staen dit woort van Paulus , te weten , dat

het Godt is , die in ons het willen werckt. Wech
dan met al datgene 2) ; 'twelck sommige 3) ghe-

snatert hebben van des menschen eyghen voor-

bereydingh : Want al is 't dat de gheloovighe

somtijdts bidden dat haer hert gheschickt

worde tot de ghehoorsaemheydt van Godes

Wet (gelijck David doet in veel plaetsen) soo

moet nochtans bemerckt worden dat oock dese

begeert' om te bidden van Godt komt : het

welck uyt sijne woorden kan worden afghe-

nomen. Want dewijl hij bidt en wenscht dat

in hem een reyn hert geschapen worde, soo

en schrijft 4) hy ghewisselick het begin van

dese scheppmgh niet aen sich selven toe 5).

Daerom sal by ons veel meer gelden het

segghen van Augustinus, Godt sal u voor-

komen in allen , voorkomt ghy oock somtijdts

sljnen toorn. Op wat wijse ? Bekent dat ghy

sulcks alles van Godt hebt : dat al het goedt

dat ghy besit van hem is voort ghekomen

,

en dat al het quaet dat in u is , van u self

sijn oorsprongh heeft. En een weynigh daer

nae : Wy en hebben geen dingh van ons

selven, uytgenomen alleen de sonde.

Het III. Capittd.

Dat uyt des menschen verdorven e natuyr niet

voort en komt dan het geen verdoemeliek is.

Maer de mensch en kan in beyde de

deelen sijner ziel niet beter ghe-

kent 6) worden , dan wanneer hy met alsulcke

namen wordt ghenoemt 7) , als hem van de

Schriftuyr toe-ghe-eygent worden. Indien hy
gheheel en al af-gheschildert wordt door dese

woorden van Christus: Het gene uyt het vieesch

geboren is
,

\dat\ is vieesch : (gelijck lichte-

lick bewesen kan worden) soo wort hy over-

tuyght dat hy een seer rampsaligh dier zy.

Want het bedencken des vleeschs is de doodt:

volgens het getuygenis van Paulus : Daerom
dat het bedencken des vleeschs vyantschap is

tegen Godt : want het en onderwerpt sich der

Wet Godts niet : want het en kan oock niet.

Is het vieesch alsoo verkeert , dat het met
sijn gantsche ghesintheydt krijgh voert teghen

Godt? Dat het met de gherechtigheydt der

Goddelicker Wet niet en kan over een komen?
Dat het eyndtlick niet en kan baren , dan

stoflTe des dools? NeemI nu dat in de natuyr

1) naeuwe. 2) [ J. 3) vele. 4) neemt.

5) der Scheppingh sich selven niet aen. 6) bekent.

7) tj'telen te voorschijn komt.

des menschen niet en is dan vieesch : en treckt

daer uyt eenigh goedt , indien ghy kondt.

Maer, sult ghy seggen , het woort vieesch

beteeckent alleen het sinnelicke , en niet het

bovenste deel der ziele. Doch dit wordt uyt de

woorden van Christus en des Apostels overvloe-

digh weder-leydt. De Heere beweert, dat de

mensch moet weder-geboren worden
, om dat

hy vieesch is. Hy en leert niet dat hy na

den lichame moet worden herboren. Eene ziel

nu 1) en wordt niet herboren 2), wanneer
alleen een gedeelt van dien verbetert, maer
als deselve gheheel vernieuwt wordt. En dit

wort bevestight door de verghelijckingh die

in de voor-ghemelde twee plaetsen is gestelt.

Want de Geest wort alsoo met het vieesch

vergheleecken , datter niets tusschen beyden

en wort gelaten. Daerom wordt al dat, het

welck niet gbeestelick en is in den mensch,

na dese reeckeningh vieesch genaemt. En wy
en hebben niets dat Geest zy dan door de

weder-gheboorte. lin derhalven soo is vieesch

al 't geen wy hebben van de natuyr. Maer
in dien anders van dese saeck eenighen twijffel

mocht zijn, deselve wordt ons ontnomen door 3)

Paulus , wanneer hy den ouden mensch be-

schreven hebbende , van den welcken hy ge-

seyt hadde , dat die verdorven was door de

begeerten der dwalingh , ons ghebiedt ver-

nieuwt te worden in den Geest onses ge-

moedts. Hier siet ghy dat hy d'ongheoorloofd'

en boose begheerlickheden niet alleen en stelt

in het sinlicke deel der ziele , maer oock in

het verstant self: en dat hy derhalven be-

geert dat het sal vernieuwt worden. En hy
hadde voorwaer een \Neynigh te voren ons

soodamgen beeldt der menschelicker natuyr

afgemaelt , in het welck ons vertoont wiert

dat wy in yeder deel verdorven en verkeert

zijn. Want daer en is geen twijffel aen of

het geen hy schrijft van de Heydenen , te

weten , Dat ghy niet meer en wandelt gelijck

als de andere Heydenen wandelen in de ydel-

heydt hares gemoedts , verduystert in het ver-

stant , vervreemt zijnde van het leven Gtodts
,

door de onwetenheydt die in haer is , door

de verhardinghe hares herten , dat past oock

op alle degene , dewelcke de Heer noch niet en

heeft vernieuwt en ghefatsoeneert na d'suiver-

heydt sijner wijsheydt en gherechtigheydt 4).

't Welck oock klaerder wordt uyt de verge-

lijckingh die lerstont daer by wort gevoeghl:

wanneer hy de geloovige vermaent datse van

Christus also niet en hebben gheleert. Want
wy besluyten uyt die woorden , dat de ge-

nade van Christus d'eenige remedy is , waer

Teghenwer-

pingh.

Antwoort.

Dit woordt

vieesch raeekt

niet alleen het

sinuelickemaer

oock het bo-

venste deel der

ziele ut' desver-

standts.

't Welck door

seer sterekebe-

wijsenderHey-

ligher Schrif-

ture vast ghc-

maeckt wort.

Ephcs. 4. 23.

Ephes. 4. 17.

18.

1) En hy. 3) (na de ziel). 3) van. 4) oprechtigheyt.
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door wy van de blindtheyt en van de cjuaden
,

die daer uyl ontstaen , verlost worden. Want

alsoo heeft oock Jesaia voorseydt van het

lesa. fin. 1. Koninckrijck van Christus ,
als hy beloofde dat

de Heere een eeuwigh licht soude zijn voor

sijn Kerck, en dat ondertusschen duysternis

(|i. mo.) d'aerde, en
|
donckerheydt de volckeren be-

decken soude. Dewijl hy getuyght dat het

licht Godts alleen in de Kerck sal op gaen :

soo en laet hy voorwaer buyten de Kerck

niet anders dan duysternis en blindlheydt.

lek en sal van stuck tot stuck niet herhalen ,

al wat al-omm' voornemelick in de Psalmen

en Propheten teghen des menschen ydelheyt

gesproken wort. 't Heeft een groot gewight

Psalm C2. 10. dat David schrijft , Indien hy teghen d'ydel-

heydt wordt gewogen, dat hy ydelder zijn

sal als d'ydelheydt selfs. Sijn verstandt wordt

door een swaren pijl doorschoten, wanneer

alle de ghedachten , die daer uyt voort ko-

men , als dwase , onnutte , dolle en verkeerde

gedachten uytgelachen worden.

Htt heit scifs 3. Even so swaer is oock 't oordeel
wordt oock itt

'j^gi(,j, Qygj. gXj^ ijprt gestreken wordt , wan-
Jeselve verdor- J

i i i
•

i r i i

veuthcyt in-ge- necr t ghcscydt wordt bedriechlick en boos

wentelt.
jg ^ijn bovcn alle dingen. Maer dewijl ick my

lerem. 1/. 9.
^^^ korthcydt bencerstigc , so sal ick te vreden

zijn alleen met eene plaetse : dewelcke noch-

tans wesen sal ghelijck eenen seer klaren

spiegel , waer in wy de geheele beeltenisse

van onse natuyr aenschouwen mogen. Want

als d'Apostel d'opgeblasenthcydt des mensche-

licken gheslachts ter neder vellen wil , so ge-

Kom 3. 10. bruyckt hy dese getuygenissen : Daer en is

niemandt rechtveerdigh , oock niet een : Daer

en is niemandt die verstandigh is , daer en

is niemant die Godt soeckt. Alle zijn sy af-

gheweecken , te samen zijn sy onnut ghe-

worden : daer en is niemandt die goet doet,

daer en is \ooc]c\ niet tot een toe. Hare kele

is een gheopent graf: met hare tonghen plegen

sy bedrogh : slangen fenijn is onder hare lip-

lesa. 5u. 7. pen : Welcker mondt is vol van vervloeckinge

ende bitterheydt : Hare voeten zijn snel om

bloet* te vergieten : Vernielinge ende elendig-

heyt is in hare weghen : Ende den wegh des

vredes en hebben sy niet gekent. Dese blick-

sems schiet hy uyt niet teghen sonmiige

menschen , maer tegen 't gantsche gheslacht

der kinderen Adams. Hy roept oock uyt niet

tegen de verdorvene zeden van een eeuw' of

twee , maer hy beschuldight de voortduy-

rende 1) verdorventheydt van de natuyr.

Want sijn voornemen in die plaets en is niet

. de menschen blootelick te beslrallcn op datse

sich bekeeren , maer veel meer deselve t'onder-

1) geduyrit;!»

En ovcrsulcx

en kuu als nu

richten dats' alle te samen bevanghen l)zijn

met een ellendigheydt daer geen redden aen

en is, en uyt dewelcke sy niet en kunnen

opstaen , 'ten zy datse daer uyt gctrocken

worden door de barmhertigheyt Godts. En

dewijl dit niet en konde bewesen worden , of

het moest eerst openbaer zijn dat de natuyr

in sulcken nederlaegh' en verderf ghcvallen

is , soo heeft hy dese ghetuygenissen voort

gebracht, waer mede betoont wordt dat onse

natuyr meer dan verdorven zy. Dit moet dan
*',,..

1 1 I
•

. II eu Kim ius nu
vast bhjven, dat de menschen met alleen }„ geen mensch

door de schuldt van een quade ghewoont soo- gevonden «or-

danigh zijn, alss' alhier beschreven worden, ^^
°J™^p','t "JJj

maer cock door de boosheydt der natuyr: kennis, ot vac-

dewijl het argument des Apostels andersins ^e Godts.

niet en kan bestaen , daer med' hij bewijst

,

d;.t de mensch gheen saligheydt heeft dan

van de barmhertigheydl Godts : overmidts hy

in sich selven verloren is en geen hulp en

heeft. Ick en sal alhier gheen moeyt' aen-

wenden om te toonen dat dese bewijsplaetsen

[uit het O. Testament] hier naer behooren

[door Paulus] zijn aenghehaelt 2) , op datse

niet en schijnen min ghepast 3) te zijn ghe-

bruyckt. Ick sal even eens handelen , als of

dese getuygenissen alder-eerst door 4) Paulus

ghesproken en niet uyt de Propheten genomen

waren. Eerstelick beneemt hy den mensch de

rechtveerdigheyt , dat is den staet der rccht-

heydt 5) en suyverheyt: daer na beneemt

hy hem 't verstandt en de kennis. En het 6)

ontbreken van 7) verstandt wort bewesen

door des menschen afval van Godt : want

Godt te soecken is d'eerste trap der wijsheydt.

Derhalve sy 8) die van Godt te rugge gaen 9),

moeten iioodsakelick met 1 0) dit ghebreck be-

hebt zijn 11). Daer na seght hy, datse te

samen afgheweken en gelijck als verrot ge-

worden zijn : datter niemand' en is die goet

doet: daer op verhaelt hy de schelmstucken,

daer med' alle die gene 12) hare leden ver-

ontreynigen 1 3) , die eenmael lot boosheyt

zijn 'los gelaten. Ten ketsten getuyght hy

datse ledigh zijn van de vreese Godts, nae

welckers reghel onse ganghen hadden moeten

gherichtet worden. Indien dit zijn d'erlïelicke

goederen des menschelicken gcslachts ,
so wort

te vergeefs yets goets gesochl in onse natuyr.

Ick bekcnn' wel dat alle dese schelmstucken

niet te voorschijn en komen in een yeder

mensch : maer men mach nochtans niet loo-

chenen dat dit veel-hoofdig monster in een

yegelicks hert verborgen leyt. Want gelijck

1) ovevvallc-u. i) gctiiyghnisseu wel ten iiroiiooste toege-

past zijn. 3) ontijdelick. 4) vau. 5) d'opreclitighcyt.

C) dit. 7) des. 8) Maer. 9) (dien). 10)[]. 11) over-

komen. \i) []. 13) (die gene).
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il.

Togeü-wer-

jiing, Sommi-
ghe Heydenen

zijn niet treffc-

licke gave ver-

ciert gheweest.

Eu Jerhalveii

üii moet men
gheensins mee-

neii dat des

incnsohcn na-

tuyr in 't geheel

verdorven is.

Antwoordt.

De verdorveut-

heydt en is in

tieu nietgesiiy-

vert, maer al-

leen inwendig

bedwongen eu

ingetoorat.

Roni.3. 10,&c

een lichaem als het aireede d'oorsaeck en stolTe

der kranckheydt onghemerckt 1) in sich 2)
voedet en koestert, al is 't dat de sniert er

van 3) noch niet seer gevoelt en wort

,

niet en sal geseydt worden gesont te zijn

:

alsoo en sal oock de ziel terwijlse vervult is

met soodanige sieckten der ondeughden niet

gesondt geoordeelt worden. Al hoewel dese

ghelijckenis in alle deelen niet over een en
komt 4). Want al hoewel het lichaem eenigh

gebreck heeft , soo is nochtans de kracht des

levens daer in overigh : maer de ziel een-
mael o) in dien verderflicken poel ghesoncken
zijnde, en is niet alleen sieck door sijn 6)
ondeughden, maer oock van alle goet t'eene-

mael ontbloot.

3. Hier ontstaet nu 7) wederom op 8)
nieuw by naedeselve questy die voor henen
is beantwoort. Want daer zijn tot allen tijden

eenighe gheweest dewelck' haer gantsche leven

langh door de leyding der natuyr na de deugt
gestaen hebben. En ick en vraegh nu 9) daer-

na niet of er toch oock niet 1 0) veel ghebreken
en struyckelinghen in hare zeden kunnen wor-
den aengewesen , want sy hebben evenwel
door d'oefFeningh der eerbaerheydt een proef-

stuck ghegeven dat er in hare natuyr eenighe
suyverheydt was. Wat voor weerde alsulcke

deughden hebben voor Godt , al hoewel wy
daer van wijtloopiger sullen spreken, als wy
handelen van de verdiensten der wercken

,

moet nochtans te deser plaets oock worden
gheseydt , soo veel als tot verklaringh van
het onderhavigK betoog 11) sal van nooden
zijn. Soo schijnen dan die exempelen ons
t'onderwijsen , dat wy 't daer voor niet en
moeten houden dat de natuyr des menschen
t'eenemae! verdorven is: dewijl door haer'

mgeven sommige niet alleen met uytnemende
wercken uyghemuntet, maer oock door een
ghestadighe eenheydt 12) des levens haer sel-

ven seer eerlick gedragen hebben. Doch alhier

moet ons in den sin komen, dat de ghenade
Godts in die verdorventheyt der natuyr noch
eenighe plaets heeft , niet om de verdorvent-
heydt wech te nemen , maer om deselve te

bedwinghen en in te houden. Want indien de
Heere de toomen en breydels los ghelaten
hebbende , de herten van een yeder sich 1 3)
het gaen vermeyen in allerley begeerlickheden,
soo en souder onghetwijfelt niet een sijn

,

deweicke metter daet niet en soude betoonen
,

dat op hem seer waerachtelick passen alle die

quaden om welcke 14) Paulus de gantsche

I) []. 2) (besloten). 3) []. 4) draeght. B) [].
6) van. 7) []. 8) (een). U) []. 10) al selioon.

II) desca teghenwoordigheu handel. 12) gheduyrigli' een-
parigheydt. 13) []. 14) van welckers weghen.

lïfdeu van

dees' antwoor-

de.

(p. 107.)

natuyr verdoemt. Want wat? Wilt ghy u
selven uytsonderen uyt het getal der ghener
welckers voeten tot"' bloelstorting veerdigh

,

welckers handen door rooveryen en dootsla-
gen

I

verontreynight
, welckers kelen den ope-

nen graven gelijck, welckers tongen bedriegh-
hck

,
welckers lippen fenijnigh

, welckers werc-
ken onnut, onrechtveerdigh, verrot en doode-
lick zijn: welckers gemoedt sonder Godt,
welckers innighste niet dan boosheden , welc-
kers oogen tot listen en lagen , en herten tot

spotterny opgeheven , in somma welckers dee-
len te gader tot ontallicke schel mstucken ge-
past en bequaem gemaeckt zijn? Indien een
yegelicke ziel alle soodanige monsters onder-
worpen is (ghelijck den Apostel vrymoedelick
verklaert) soo sien wy voorwaer walter uyt
worden soude, waer' 't dat de Heere des
menschen boose begheerlickheden na haer
eygen drift liet omsweven. Daer en is geen
rasend' beest 't welck soo bysterlick gedreven
wordt

: Daer en is geen stroom , hoe snel en
geweldigh hy zy, wiens vloet so krachtigh
uytstort en overloopt. De Heer' heelt die

sieckten in sijne Uytverkorene op die wijse
die wy terstondt sullen voorstellen : in andere
doet hy niet meer dan dat hy die bedwinght
door het aendoen van eenen toom, alleenlick

op datse niet en souden uytbreken , voor so
veel als hy siet noodigh en oorbaerlick te zijn

tot onderhoudingh aller dinghen in 't algeraeyn.

Hier uyt komt het dat sommige door schaemt

,

sommige door vreese van wetten weder-houden
worden datse niet voort en schrijden 1) tot

menigherley vuyiigheden , al hoewelse haer'

oureynigheydt ten groeten deele niet en be-
decken. Sommighe staen eenighsins na een
eerbaer leven, om datse dat voor profijtelick

aensien. Sommige geraken boven den gemee-
nen trein en sleur op datse door hare Maje-
steyt andere in gelioorsaemheydt houden sou-

den. Alsoo bedwinght Godt door sijn voorsie-

nigheydt de verkeertheydt van de natuyr, "e^gtkiï'ck'eQ

datse tot de daedt niet uyt en berst: maer ondcughdeiick

hv en suyvertse niet inwendieh. * geieeft hebben,
•'.

j~.
•'

, , .o alle te samen
4. Ue swarigheydt en IS nochtans als noch ineenengraedt

niet wech £;henomen. Want wy meeten seg- stellen en ondi»^

gen, of dat Camillus_ en Catilina malkanderen ITZrZt
in inborst 2) gelijck zijn , of dat wy in Caraillus seggen dat die.

een exempel hebben, dat des menschen na- di'= '" iieughdc

. • r .
• 1 1 • 1 1 1

uyt ghemunt
tuyr, indiense met neerstigheydt in de deught hebben, betoo-

geoellent wort, niet gantsch en gaer van het "en.iatdemen-

goede 3) ontbloot en zy. Ick bekcnne voor-
;^;^.f ^f.j

"„^

waer dat die voortrellelicke gaven in Camillus bióotenisvan

Godes gaven geweest zijn , en met recht RO'^t'x^y'ï*. '"-

• r 1 1
••

, f\ • 1 diensemaerge-
prijselick schijnen te wesen , so sy 4) in haer oeffent wordt.

In-reden.

Ofmeumoetde
Heydenen die

1) gaen. 2) zeden. 3) goethcyt. 4) is 't dats'.

Sic August,

lib. 4. contra

lulian.
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selvcn gewecrdeerl worden. Maer hoe sullen

die doch in hem bevvijsen zijn van een natuyr-

lick' eerbaerheyt? Moeten wy niet weder-

kecren tot het gemoet, en aldus rcdeneeren

,

dat indien 1) een natuyrlick mensch 2!) door

suick eene suyverheyt van 3) zeden boven

ander' uytghebloncken heeft 4) , denatuyrdan

oock S) gheen ghebreck en heeft van macht
1. Auiwüort. om de deught te betrachten. Maer wat sullen

baos''gcbTct'eü! ^^
T scggcn indien sijn gemoet boos en ver-

draeyt is geweest, 't welck veel meer wat

anders ghesocht heeft dan suyverheyt 6)?

En soodanigh is het ontwijiïelick gheweest

,

indien ghy althans toegeeft 7) dat er sprake

was van 8) een natuyrlick mensch 9). Wat
voor een vermogen der menschelicker natuyr

sult ghy my in desen deel' aenprijsen , in-

diense bevonden wordt oock in den hoogh-

sten schijn van suyverheyt 10) altijdt tot

verdorventhevt gedreven te worden? Gelijck

ghy dan een mensch van weghen sijn deugt

niet en moet prijsen, wiens ondeugden u onder

den schijn II) der deught bedriegen , also en

moet ghv oock den wille des nienschen niet

toeschrijven een vermoghen om het goede te

begeeren, so langh als se 12) aen hare ver-

2. Antwooi-t. keertheyt gehecht blijft. Al hoewel 13) de

™"ziu™ia'-
" ïildersekerste en lichtst' ontknoopingh van dese

mceuegavcder qucsty eygcnlick dese 1 4) is : dat dese gaven in

nature, maer Camillus niet en zijn gemeene gaven der nature,

iiadeu Godis.'''
"^^^r bysondcrc genaden Godts

,
dewelck' hy

verscheydentlick en nae een sekere maet den

menschen , die andersins onheyligh zijn , uyt-

deelt. Daerom en ontsien wy ons niet in

onse ghewone tael 1 5) te seggen , dat dees'

een welgeboren mensch is , en dat d'ander

een boose natuyr heeft. En evenwel en laten

wy niet na dese beyd' in te sluyten onder

d'algemeene bepalingh 16) der menschelicker

boosheydt : maer wy geven te kennen , wat

voor een bysondere genade de Heere den

eenen toegebracht heeft, dev/elck' hy den

i.sam. 10. 6. anderen niet en heeft willen schenken. Als

hy Saul tol een Koningh maken wilde , so

heeft 'hy van hem gelijck als een nieuw' en

ander man gemaeckt. En dit is de reden

waerom Plato , over een stemmende met de

fabel van Homerus, verklaert, dat de kinde-

ren der Koningen geboren worden verciert

en begaeft met eenigh sonderlingh leecken

,

* om dat Godt het belang 17) des menschelicken

geslachts beooghende 18), dickwils met een

hooghe en mannelicke natuyr begiftighl den

• 1) reden-caveleu r ludicn hy. 2) (zijnde). 3) alsulckcn

opvcchtigheydt der. 4) (dat oversaicks). 5) []. 6) oprccli-

tis^lii-yt. 7) toc-staet. 8) hy. U) (was). 10) oprcchtigheydt.

II) du gedaeule. 12) de scllst'. 13) (dit). lt)[].
l.ï) gciiicciie spracck. IC) condily 17) voordeel.

IS) sücckeode.

ghenen dien hy tot de kroon en de heer-

schapppy verordent En uyt desen winckel is

afkomstigh al dat gheen 't welck de Historiën

van de groote en machtiglie Vorsten verkon-

diirhen. Dit selve ehevoelen moetmen oock

hebben van andere ghemeene menschen. Maer

dewijl een yeder hoe meer hy uytstak , oock

soo veel te meer altijt gedreven wierdt van

sijn eygen eergierigheyt (door weicke smelt'

alle deughden verontreynight worden, soo

datse voor Godt all' haer aengenaemheydt

verliesen) so moetmen van geender weerden

houden al het gheen 't welck' in d'onheylighe

menschen prijsweerdigh schijnt te zijn. Hier

by komt noch dat er het voornaemste deel der

suyverheyt aen ontbreeckt, so er geen 1)

yver en is om d'eere Godts te verklaren

,

van welcken yver ledigh zijn alle die ghene

die Godt door sijnen Gheest niet en heeft

weder-geboren. En niet te vergeefs wort by

Jesaia geseydt : Dat de Geest van de vreese

Godts op Christus rust : want wy worden

daer mede gheleert dat alle die , die van

Christus vervreeml zijn , ook de vreese Godts

niet en hebben, die daer is 't beginsel der

wijsheydt. Wat aenbelangt de deughden , die

ons door eenen ydelen schijn bedriegen , de-

selve sullen wel voor 't wereltlicke gericht en

door 't ghemeyn gerucht der menschen ghe-

presen worden : maer sy en sullen voor de

hemelsche vierschaer van geender waerden

zijn om de naem van gerechtigheydt te ver-

dienen.

5. Dewijl dan de will' in de dienstbaer-

heyt der sonde gevangen wort gehouden , so

en kanse sich niet beweghen ten goede , veel

min daer toe voegen. Want alsulcken bewe-

gingh is hel beginsel van de bekeeringh tot

Godt , dewelcke gheheel en al in de Schrif-

tuyr aen de 2) ghenaden Godts \\ordt toe-

gheschreven. Gelijckerwijs Jeremia van den

Heere begeert dat hy hembekeer', indien hy

hem bekeert wil hebben. Hierom is 't dat de

Propheet in het selfde Capittel de geestelicke

Verlossingh des geloovigen volcks beschrij-

vende , betuyght datse verlost zijn van de

handt des sterckeren. Gevend' also te kennen,

aen hoe enge boeyen de sondaer gevanghen

leydt, so langh als hy, van Godt verlaten

zijnde, onder 't jock des Duyvels leeft. En

niet te min blijft oock so 3) de wil bestaen 4),

dewelcke door een seer loegeneyghde gesint-

heyt bereydt en haesligh is om de sonde te

begaen. Want doe de mensch hem-selven

in desen noodl wierp, so en wiert hy
|
niel

Dewelcke

vau d' eer-gie-

rige Heydcncn

veroutieyuight

zijn.

l'salin 111.10.

Icsa. 11. 2.

En hoewel

die baren luf

hebben voorde

menschen, soo

ea zijnse noeh-

tans van ghee-

ner weerde om
de gherecbtig-

heyt voor Godt

te verdienen.

Voorts al ist

dat de wil in

den mensch na

den val gheble-

veu is, soo ca

wort in htm de

gcsontheyt des

willens niet

gevonden.

Icrcm. 31. 18.

(p. 108.)

1) oprechtigheydt aldaer gebreeckt da

3) []. 4) e'eu wille.

2) der.
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Nootsakelick-

liL'jt moet van

dwang onder-

srhcydeu wor-

deu.

Van dese

nnodtsakclick-

hejt vermelden

oock sommige
üude Theolo-

ganten.

Ijib. de pcrf.

lustit. c. 4,

De nat. & grat.

<• 66. & alibi.

berooft van sijnen wille: niaer alleen I) van

de ghesontheyt sijns willes. Bernardus en

spreeckt oock niet ongevoeglick , als hy 2)

leert dat wy alle te samen het willen hebben :

niaer dat het goede willen in ons een aen-

winsl 3) , en het quade willen een ghebreck

in ons is 4). Daerom komt het enckel en

bloot willen den mensch : het quaet willen der

verdorven natuyr : het goedt willen der ge-

nade toe. Voorts dat ick segge dat de will'

van hare vryheyt berooft is , en door noot-

sakelickheydt tot het quaedt of ghelrocken of

geleydt wordt, 't is wonder dat yemandt meent

dat dit een harde reden is , dewelcke gheen

ongherijmtheydt met allen in sich en begrijpt,-

en van de Heylige Leeraers oock gebruyckt

is gheweest. En hier aen stooten sich die

ghene die tusschen nootsakelickheyt en dwangh
geen onderscheydt en weten te maken. Maer
indien yemandt haer vraeghde , of Godt niet

noodtsakelick goedt en is , of de Duyvel niet

noodtsakelick quaedt en zy : want soudense

doch antwoorden? want Godes goetheydt is

soo verknocht aen sijne Godlheydt, dat hy
even soo nootsakelick goedt als Godt is. En
de Duyvel is door sijnen afval also van de

gemeenschap des goedts vervreemt , dat hy

niet dan quaedt doen en kan. Indien eenigh

roover van Godes eer hier tegen mort , dat

Gode weynigh lofs toekomt van wegen sijne

goedtheyt, tot weickers onderhoudingh hy

ghedwonghen wordt, wie isser die hier op

niet veerdigh en sal antwoorden en seggen

,

dat het niet door geweldigh bedwangh maer
door sijn oneyndige deugd 5) geschiedt dat

hy niet en kan quaedt doen. Indien dan de

wille Godts uyt kracht van de noodtsakelick-

heyt waer door hy goet doet , niet en wort

verhindert vry te zijn in het goet doen : in-

dien de Duyvel die niet dan quaedt doen en

kan , nochtans vrywilligh sondight : wie sal

dan 6) segghen dat de mensch daerom niet 7)

vrywilligh sondight , om dat hy met den noodt

tot sondighen is bevangen. Augustinus , de-

welcke dese nootsakelickheyt al-omm' ver-

kondight , en heeft oock niet gheaerselt dit-

selfde 8) te verdedigen , doe hy door Celestius

van wegen dese leere nijdighlick bespot wierdt

,

want hy spreeckt aldus: Door de vryheyt is

de mensch tot een sondaer geworden : maer
nu heeft de strafweerdige verdorventheyt die

daer na gevolght is , uyt vryheyt nootsake-

lickheyt gemaeckt. En soo dickwils als het Ie

pas komt dat hy van dese saeck spreeckt

,

soo spreect hy op dese wijse met alle vry-

I) []. 2) dewelcke. 3) van de vcrljeteringli.

4) vau de verdervingh voort komt. 5) goeüieydt.

6) [ ]. 7) te min. 8) ghetwijffelt de selfd' als dan.

moedigheyt van de nootsakelicke dienstbaer-

heydt der sonde. Dit is dan de somma van

't onderscheyt dat alhier opghemerckt 1) moet

worden , te weten , dat de mensch na dat hy

door den val verdorven is , wel vrywilligh

sondight en niet onwilligh of gedwongen

:

door een seer toegenegen ghesintheydt sijns

ghemoedts , eti niet door een forschen 2)

dwangh : door de roeringh van sijn eyghene

boose begeerlickheyt, en niet door een uit-

wendich 3) geweldt: en dat hy niet te min

van weghen de boosheydt sijner natuyr niet

anders en kan bewoghen en gheroert worden

dan tot het quade. Indien dit alsoo waer-

achtigh is , soo is het voorseker klaer en ge-

wis dat de mensch met den noodt tot sondi-

gen is bevangen. Bernardus het ghevoelen

van Augustinus onderteeckenende schrijft aldus:

Onder alle dieren is de mensch alleen vry, Serm. supe

en evenwel ondergaet 4) hy self door het
^''^"^"' ^^•

tusschen-komen van de sonde seker 5) ge-

weldt , doch van de will', en niet van de

natuyr, soo dat hy selfs oock in dier voeghen

van sijn natuyrlick' en aengeborene vryheydt

niet en wordt berooft. Want dat gewilligh is

dat is oock vry. En een weynigh daer na :

Ick en weet niet op wat verkeerd' en won-
derlicke wijse de wille selfs door de sonde

tot erger verandert zijnde , sich-selven noot-

sakelickheyt aenbrenght , so dat de nootsake-

lickheyt (dewijlse gewilligh is) den wille niet

en kan onschuldigh maken , en de will' oock

(dewijlse verlockt is) de nootsakelickheyt niet

en kan buyten sluyten. AVant dit is eenigh-

sins een gewillighe nootsakelickheyt. Daer na

seght hy, dat wy gedruckt worden met een

jock , en nochtans met geen ander jock dan

van een sekere gewillige dienstbaerheyt : en

dat wy daerom van weghen de dienstbaer-

heyt elendigh , en van wegen de wille niet

ontschuldigh zijn : dewijl de wille , doese vry

was , haer selven tot een slavinne der sonden

gheniaeckt heeft. Eyndlick besluyt hy : Alsoo

wordt de ziel op een wonderlick' en quade

wijs' onder dese gewilligh' en verkeerdelick

vrye nootsakelickheyt beyde dienstbaer en vry

gehouden : dienstbaer , van weghen de noot-

sakelickheydt : vry, van weghen de wille

:

En , het welck noch wonderlicker en beklaegh-

, licker is , sy is daerom schuldigh , om datse

vry is: en daerom dienstbaer om datse schul-

digh is : en oversuicks daerom dienstbaer , om
datse vry is. Hier uyt kunnen voorwaer de

Lesers bekennen dat ick niets nieuws voort

en brenghe, maer even dat ghene 't welck

1) waergüi

5) eenigh.

2) fortsicli. :i) uyterlick 4) lijdt
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Door wclc

kers ghetuygc-

uissenLonibar-

dus' onacht-

saciulicj'iit be-

straft wordt.

Het hulp-uiid-

del, of de ghe-

sonthcydt des

jïieuschclickeu

willens is de

bükeeringh tot

Godt.

Philip. 1. 6.

üie niet al-

leen begounen,

niaer oock ghe-

vordei t en vol-

macckt wordt

:

soo dat bet be-

gin, de volher-

dingh.eneynl-

lieke volbreu-

gingh Gode al-

leen wordt toe-

ge-eygei;!.

(p. 109)

Dit wort be-

weseu door de

ghcüjckenisse

van een steen-

achtig en vlee-

schen bert, ge-

nomen uytEze-

chiel: daer nae

oock door ïiie-

luygenisscii

der Schrit'tuie.

Augiistinuri ccrtijts uyt het eendrachtig ge-

voelen van alle Godtvruchtighe Leeraers te

voorschijn gebracht heeft , en by na duysent

jaren lang 1) daer nae in de Kloosters der

Monicken behouden is gheweesl. Maer wat

Lombardiis belangt , dewijl hy de nootsake-

lickheyt niet en wist t' onderscheyden van

den 2) dwangh , so heeft hy siof en oorsaeck

verleent tot een verderfTelicke dwalingh.

6. Nu moeten wy by wijse van tegen-

slellingh over-leg^hen , hoedanigh daer zy 't

hulpmiddel der Goddelicker ghenade, waer

door de verdorventhoyt der natuyr verbetert

en gencsen wordt. Want dewijl de Heere als

hij hulp toebrenght , ons schenckt het geen

wy niet en hebben , soo sal terstont , so haest

als 't blijckt hoedanigh sijn werck in ons is

,

in 't tegendeel ons gebreck te voorschijn

komen. Wanneer d'Apostel tot de Philippensen

seght : Vertrouwende dit selve, dat hy die

in u een goedt werck begonnen heeft
,

[daf]

vol-eyndighen sal tot op den dagh van Jesus

Christus : soo verstaet hy sonder twijllel door

het begin des goeden wercks , den oorsprongh

der bekeeringh dewelck is in den wille. Godt

begint dan het goede werck in ons , ont-

steeckende binnen in onse herten een liefde

,

begeert' en yver tot de gerechtigheyt : of,

op dat ick eyghentlicker spreeck', onse herten

buyghende , schickende en bewegende tot ge-

rechtigheyt : en hy volbrenght dat goede be-

gonnen werck , ons tot volstandigheydt ver-

sterckende. En op dat niemandt hier tegen

segge , Dat het goede werck begonnen wort

van den Heer', om dat de wille die in haer

selven swack is , van hem wordt gheholpen

:

soo verklaert de Heylighe Geest elders wat

de wiir vermach alsse alleen en op haer selven

gelaten wort. Ende ick sal u , seght hy, een

nieuw hei te geven, ende sal eenen nieuwen

geest gheven in 't binnenste van u : ende ick

sal het steenen herte uyt u vleesch wech
nemen , ende sal u een vleeschen herte geven.

Ende ick sal mijnen Geest geven in het bin-

nenste van u : ende ick sal maken dat gby

in mijne insettinghen sult wandelen , ende

mijne rechten sult bewaren ende doen. Wie
isser nu die daer segt dat de swackheyt van

's menschen wül' door onderstant gesterckt

wort , op datse krachtelick soude staen na

de verkiesinge des goets , dewijl wy alhier hoe-

ren dats' in 't geheel verandert en vernieuwt

moet worden? Indiender ooit 3) eenighe
|

sachligheyt denkbaer i) is in een steen , de-

welcke door eenig behulp weecker ghemaeckt

zijnde allesins ghebogen wort : dan
,
[maer oock

1) [] 2) bet. 3) •t) []•

dan eerst] sal ick erkennen I), dat oock 2)

het herte des menschen ghebogen kan wor-

den 3) tot gehoorsaemheydt des goets, als

maer de gebreckelickhcydt die het hert heeft

,

door de ghenade Godts vervult wordt. Maer

indien de Heylige Geest door desc ghelijcke-

nis heeft willen bewijsen , datter nimmermeer

yets goets uyt ons hert en sal worden ge-

druckt , 't en zy dat het t'eenemael een ander

hert werde , soo en laet ons tusschen ons en

hem niet verdeden dat geen het welck hy

hem-selven alleen toe-eyghent. Indien derhal-

ven een steen in vleesch verandert wort

,

wanneer ons Godt tol de betrachtingh der

deught bekeert : soo wort alles wat ons'

eygene will' aengaet vernietight , en 't geen

in de ledige plaets komt , dat komt gheheel

van Gode Ick segghe dat de will' vernietight

wordt , niet voor soo veel alsse een will' is

:

want in de bekeeringh des menschen blijft

in sijn gheheel al 't gheen d'eerste natuyr

toekomt : ick seggh' oock dats' nieuw ge-

maeckt wort, niet op datse soude beginnen

een wille te zijn , maer op datse , die te

voren quaet was, goet soude worden. Dit

wordt , volgens mijn seggen
,

geheel en al

ghedaen van Godt; Want wy en zijn selfs 2. Cor. .-i. 5.

niet bequaem om yets te dencken
,

gelijck

de selvighe Apostel getuyght. Daerom leert

hy elders dat Godt niet alleen de swacke wil

helpt, of de quade wil verbetert, maer dat p^-y ^ ,3

hy in ons het willen werckt. Waer uyt lich-

telick afghenomen wordt 't geen ick geseyt

hebb', te weten, dat al het goedt dat in ons

is, alleen een werck der genade zy. In sulc- 1. Cor. 12. g.

ken sin seght hy elders, dat het Godt is die

alles in allen werckt. Want hy en spreeckt

aldaer niet van d'algemeene regeering Godts

,

maer hy schrijft den lof van alle de goederen

die de geloovige hebben alleen Gode toe. En
als hy dat woordt alles ghebruyckt , soo

maeckt hy gewisselick Godt tot een autheur

en Werck-meester des Gheestelicken levens

van het begin af tot den eynde toe : 't welck

de selvigh Apostel met andere woorden voor

henen geleert hadde, seggende , Dat de ge- Ephes. i. 1.

loovigh' uyt Godt zijn in Christus : alvvaer hy

opentlick aenprijst de nieuwe Scheppingh, waer

door vernietight wordt dat geen 't welck tot

de gemeene natuyr behoorde. Want onder

die nieuwe Scheppingh moet verstaen worden

een vergelijcking tusschen Adam en Christus

,

dewelck' hv elders klaerder uytleydt als hy -

leert. Dat wy Godes maecksel zijn, gescha- Ephes. 2. 10.

pen in Christus Jesus tot goede wercken

,

welcke hy voor-bereydt heeft , op dat wy in

I) soo en sal ick oock niet ontkennen. 2)[]. 3)bnygelick is.
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WcdfrU-gfiing

viiii verscliL'y-

dcu tegeu-wer-

l)ingeu tüglicn

de voorgaeude

Leeie.

Teu eerateu

,

de wille wordt

wel van Godt

belieert : maer

alsse vooi'-bc-

rcydt is, soo

heefts" oock

liacr deel iu't

wcrck.

Autwoort uyt

Aiigustiniis.

Ad Hoaifaci-

urn F.pist. 106.

Lib. 2. senten.

Dist. 25.

deselve souden wandelen. Want hy wil hier

mede bewijsen dat onse saligheydt is uyt

onverdiender ghenaden : dewijl het beginsel

alles goets voortkomt van de tweede Schep-

ping die wy in Christus verkrijgen. Nu so

wy eenigh oock het minste vermoghen had-

den uyt ons selven , soo souden wy oock

eenigh ghedeelt' hebben in de verdienst der

saligheyt. Maer op dat hy ons geheel ydel

en ledigh make , so beweert hy dat wy niet

met al verdient en hebben , want wy zijn in

Christus gheschapen tot goede wercken die

Godt voor-bereydt heeft; met weicke woor-

den hy wederom te verstaen gheeft , dat alle

de deelen der goeder wercken van haer eerste

begin af Godes eyghen werck zijn. Daarom
is 't dat de Propheet , nae dat hy in den

Psalm geseydt hadde, dat wy Godls maecksel

zijn , op dat alhier geen verdeelingh en soude

gemaeckt worden , terstont daer by voegt

:

Wy en hebben ons selven niet ghemaeckt.

Dat hy spreeckt van de weder-geboorte , de-

welck' het beginsel is van het geestelicke

leven, dat blijckt uyt het by-gevoeghde, dewijl

terstondt daer nae volght, dat wy sijn volck

en de schapen sijner weyden zijn. Wy sien

dat hy als daer mede niet vergenoeght zijnde,

dat hy den lof van onse saligheyt simpelick

Gode toe-ge-eygent hadde , oock wel duyde-

lick ons uylsluyt van alle gemeenschap des

selvigen lofs
,

gelijck of hy seyde , dat de

mensch selfs het minste niet en heeft daer

in hy soude kunnen roemen, overmits hel

geheel en al van Godt komt.

7. Maer daer sullen misschien sommighe
wesen , dewelcke toestaen sullen dat de Aville

,

door haer eyghen aerdt van 't goed' afkeerigh

zijnde , alleen door des Heeren kracht bekeert

wordt : maer het dan so verstaen , dat de

wille , nadat Godt se er toe bereydt heeft

,

daerna dan oock haer eyghen deel in het

wercken hebbe 1); gelijckerwijs Augustinus

leert , Dat de genade gaet voor yeder goet

werck, en dat verselschapt met den wille

die met haer wel gaet , maer haer niet en

bestiert , die haer als een kamenierster van

achteren na gaet, maer niet voor haer heen

en stapt. Het welck niet qualick van dien

heylighen Man gheseydt zijnde , verkeerdelick

van Petrus Lombardus tot dit doel 2) ver-

draeyt wordt. Maer ick segg' en beweere
datter soo in de woorden des Propheten die

van my by-gebracht zijn, als in d'andere

plaetsen duydelick twee dingen beteeckent

worden , te weten , dat de Heere onsen boo-

1) in sulcker voegen nochtans datse voorbercydel wesende,
daer na oock haer deel heeft in het wercken. 2) proiioost.

sen wille verbetert of liever wech neemt , en

dat hy van hem- selven een goede will' in de

plaets toe-sendt. Ick laet u toe dat ghy den
wille noemt een kamenierster van de ghenade

,

uyt oorsaeck en van wegen dat de wille van

de ghenade wordt voor-gekomen en achter

gheset: maer dewijl de wille vermaeckt en
vernieuwt zijnde , een werck des Heeren is

,

soo wordt dit den memsch verkeerdelick toe-

geschreven dat hy de voorkomende ghenade
door een achter aen volgende en bedienste-

licke will' ghehoorsaemt. Daerom en is 't

niet recht van Chrysostumus geschreven , Dat

de ghenade sonder de will', en de wille son-

der de ghenade niet en kan verrichten. Even
eens als of de genade den wille seifs niet en

maeckte, ghelijck wy onlanghs uyt Paulus

ghehoort hebben. Doe oock Augustinus den

wille des menschen noemde een kamenierster

van de ghenade , soo en hadd' hy daer mede
niet voor, den will' int verrichten van 't

goede werck te gheven de twe'fede plaets

nae i) de genade: maer dewijl sijn voorne-

men alleen was de seer boose Leere van

Pelagius te weder-leggen , dewelcke d'eerst'

oorsaeck der saligheyt steld' in des menschen
verdienst , soo houdt hy alleen 2) staende dat

gheen 't welck ghenoeghsaem was tot de

saecK die hy doe verhandelde , te weten, Dat

de ghenaed' eerder is dan eenighe verdienst

:

terwijl hy inmiddels ligghen laet , die 3) an-

dere questy van 't aenhoudend 4) wercken

der ghenade, die hy evenwel in een ander

plaets seer heerlick afhandelt. Want ghemerckt

hy somtijdts seydt , Dat de Heer den genen

die niet en wil voorkomt op dat hy wille

:

en dat hy den ghenen die aireede wil na

gaet , op dat hy niet te vergeefs en wille

,

soo maeckt hy hem t'eenemael den Autheur

des goeden wercks. Terwijl bovendien 5) sijne

uytspraeken 6) dese saeck belanghende klaer-

der zijn , dan dats' een langh bewijs van doen

souden hebben. De menschen , seght hij

,

arbeyden om in onsen wille yetwes te vinden

dat ons eyghen zy , en niet uyt Godt : en ick

en weet niet hoe het ghevonden kan worden.

En in sijn eerste Boeck teghen Pelagius en

Celeslius, daer hy dese woorden van Christus
|

uytieydt: Een yegelick dan die [//et] van den

Vader gehoort, ende geleert heeft, die komt

tot my ; seght hy. 't Goet-duncken wort

alsoo geholpen, dat het niet alleen weet wat

hel doen moet : maer oock doel 't gheen het

weet. Derhalven wanneer Godt leert , niet

door de letter der Wet , maer door de ghe-

1) aen. 2) [j. 3) Ondertnsschey v(iüi-b_v griende

4) geduyrigh. 5) Al hoewel. 6) spreucken.

Üe tweede

tegen -werping.

i)e ghenade

CU vermach

niet sonder den

wille, uoeh de

wille sonder de

genade.

Serinon. de

Invent. S. Cru-

Antwoordt.

Ue ghenade

selfs «erckt

den wille.

Want de Hee-

re voor-komt

dien die nieten

wil up dat hy

wille: en hy

volght dien die

wil nae, op dat

hy niet te ver-

geefs CU wille.

Een ander'

antwoordt ver-

gadert uyt ver-

sclicyden plaet-

sen van Augus-

tinus.

2. de re-

Peccat.

cap. 18.

(p. 110.)

loan. 6. 45.
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\'!ist-niakitig

V!iu d'ctritc

antwuoide op

Je tweede te-

genwerpingli.

I)acr eu sal {;ec

wille gevoudeu

wüidcii tot

giiedt geuegcn,

dan in d'Uyt-

vcrkorene.

Maer d'oor-

aaeck der ver-

kiesingli moet

buyten de mcu-

scheii ghesocht

worden : waer

uyt besloten

wordt dat de

goede wille,

gelijckoock on-

se verkiesiugh,

vloejt uyt het

wel- behaghen

Godts.

Een andere

bevestigiiigh.

Het begin om
wel te willen en

wel te doen, is

uyt het geloof.

Maer 't geloof

is een gave

Gods: so volgt

dau dat het uyt

lontere genaed'

is dat wy, die

van natuyreu

tot qnaet genc-

ghcn zijn, liet

goedebeginnen

te willen.

nade des Geestes , soo lecrl liy alsoo : dat een

ycder 't geen hy van Gudl gelcerl heeft, niet

alleen door sijn verstandt siet , maer oock door

sijn wille begeert , en door sijn doen voibrenght.

8. En dewijl wy als nu besich zijn met

het voornaemste daer 't al aen hanght ; so

laet ons de somma daer van alleen door wey-

nigh' en seer klare Schriftuyr-plaetsen den

Lesers bewijsen en voorlegghen 1 ) : en laet

ons alsdan daer na aentoonen 2) (op dat ons

niemandt en beschuldige dat wy de Schrif-

tuyr ter quader trouwen verdraeyt hebben)

dat de waerheyt die wy seggen uyt de Schrif-

tuyr ghenomen te zijn , oock door het ge-

tuyghnis van desen heyligen Man (ick segge

van Augustinus) zy bevestight. Want ick en

sie het niet voor oirbaer 3) aen , dat ick

op de rey af 4) alle de plaetsen in't byson-

der uyt de Schriftuyr aenhalen soude , die tot

bevestigingh van ons ghevoelen souden kunnen

worden by-gebracht : als maer uyt de voor-

naemste die by-gebracht sullen worden den

wegh gebaent wort om alle d'andere die hier

en daer ghelesen worden, te verstaen. En
wederom oordeel' ick dat het buyten myn
onderwerp 5) niet en sal zijn, indien ick

openbaer maeck', dat ick eens ghesint ben

met dien Man , deweicke by de Kerck met

recht is in een seer groot respect en aensien.

Voorwaer d^t het begin des goedts 6) ner-

gens van daen 7) en komt dan van Godt

alleen dat kan lichtelick en sekerlick bekent

worden. Want daer en sal geen wille ge-

vonden worden deweicke tot het goede ghe-

negen is dan in d Uytverkorene. 't Is nu

sulcks dat d'oorsaeck der verkiesingli buyten

den inensch gesocht moet worden : waer uyt

afgeleyt 8) wort dat de mensch den goeden

wille niet en heeft van hem-selven, maer

datse vloeyt en afkomt van dat selfde 9) wel-

behagen Godts waer door wy voor de schep-

pinghe der wereldt verkoren zijn. Hier by

komt noch een andere reden die de voor-

gaende wel ghelijckt. Want dewijl het begin

om wel te willen en wel te doen is uyt het

geloove soo staet te bemercken waeruyt het

geloove selfs sijn oorsprong heeft. Aenghesien

nu de gantsche Schriftuyr roept en betuyght

dat het is een onverdiende gave Godts , soo

volght dat het een werck is van Godes lou-

tere genade wanneer wy, die 10) van naturen

met ons geheel hert tot het qiiaet gheneghen

zijn , beginnen het goede te willen. Als dan

de Heere dese twee dingen stelt in de be-

'keeringhe sijns volcks , te weten , dat hy het

1) overleveren. 2) hetoouen. S) oorbaerlick. 4) ordentlick.

5) propoost. 6) []. 7) (van). 8) genomen. 'J) selfste.

10) deweicke.

steenen hert uyt hen wech neemt , en hen

een vleeschen hert geeft, soo betuyght hy

opentlick , dat dat gheen 't weick uyt ons is

moet vernietight worden, op dat 'wy tot de

gerechtigheyt mochten worden bekeert : en

dat alles wat die ledighe plaets komt te be-

sitten , sijn afkomst van hem heeft. En dit

wordt van hem in verscheyden plaetsen be-

tuyght. Want hy spreeckt by Jercmia aldus :

Ick sal hen eenderley herte ende eenderley

wegh geven , om my te vreesen alle de dagen.

Een weynig daer na , Ende ick sal mijne vreese

in haer herte geven , datse niet van my af

en wijeken. Wederom by Ezechiel , Ende ick

sal hen eenderley herte geven , ende sal

eenen nieuwen geest in 't binnenste van u

gheven : ende ick sal het steenen herte uyt

haren vleesche wech nemen , ende sal hen

een vleeschen herte gheven. Hy en soude

niet duydelicker 1) hem-selven toeschrijven en

ons ontnemen kunnen , al dat het welck in

onsen wille goet en gaaf 2) is, dan als hy

betuyght dat onse bekeeringh is een Schep-

pingh van eenen nieuwen Gheest en van een

nieuw herte. "Want hier uyt volght altijt,

datter niet goets en komt uyt onsen wille

voor datse vernieuwt is : en datse na hare

vernieuwingh , voor soo veel alsse goet is

,

niet en is uyt ons, maer uyt Gode.

9. Wy lesen oock dat de Heylige aldus

gebeden hebben. De Heere , seyde Salomo

,

bewege en neyge tot sich ons hert , op dat

wy sijne geboden houden. Waerdoor hy mere-

ken laet 3) de hardigheyt onses herten dat

het van natuyren opstijght in wederspannig-

heyt tegen Godes Wet, 't en zy dat het ghe-

boghen worde. Dit selve staet oock in den

Psalm , Neygt mijn hert tot uwe ghetuygh-

nissen. Want men moet hier altijt op letten 4),

dat de verkeerde bewegingh des herten , waer

door het tot wederspannigheyt gedreven wort

,

wort ghestelt tegen dese verbeteringh, door

dewelck' het gedwongen wort tot gehoor-

saemheyt. Als oock David , doe hy ghevoelde

dat hy voor sekeren tijdt van de bestierende

ghenade berooft was gheweest , bidt Godt

,

Schept my een reyn herte , O Godt : ende

vernieuwt in het binnenste van my eenen

vasten geest. Bekent hy daer mede niet dat

alle de deelen sijnes herten met onsuyver-

heydt vervult zijn, en dat sijn geest door een

kromme boosheyt verdraeyt is? En als hy de

suyverheyt die hy versoeckt , Godes Schepsel

noemt, bekendt hy niet datse gheheel en al

van hem komt'? Indien yemandl hier tegen

seght , Dat sijn gebedt selfs een leecken is

De derde be-

vestiginghdoor

ghetuygenis-

scn der Sehrif-

tnre.

lereni. 32. :!«.

.- Ezecli. U. l'J.

De vierde

bevestigingh.

De ghebeden

der Heylighen,

waer uyt drie

gewissegrondt-

regels ghetroc-

keii worden.

Ten eersten,

dat de Heer den

mensch alsoo

niet voor en

bereydt, dat hy

daer iiae uyt

hem-selven yet

goedts sonde

doen: maer dat

men'tdaer voor

moet houden

dat het sijn

werck alleen is

dat de wille

het goede lief

krijght. datse

tot d'oeHeniii-

gbe des goedts

gheboghen, en

om het guedc

nae te trachten

eu na te volgcu

opgheweckt eu

bewogen wort.

1 Reg. 8. 5S.

Psalm 11 9.:iC.

Psalm 51. 12.

1) merckelicker. 21 oprecht. S) Hy betoont. 4,wairue



I Ö8 HET TWEEDE ROECK II.

Ten tweeilen,

dat de verkie-

singh, vlijtifï-

heydt en poo-

gingh -niet en

beswijcken

,

maer tot liet

werck toe

voort varen.

Ten derden,

dat Je niensph

daer in vol-

standigh voort

ECaet en tot den

ovnde toe vol-

herdt.

(P 111)

De derde te-

gen-werpitig.

van sljn Godtvnicliligli' en lieylige gesint-

heydt, soo i.s hier op d'antwoorde veerdigh,

te weten , dat David , al hoewel hy aireede

ten deele bekeert was, nochtans sijnen vori-

ghen staet vergelijckt met dien droevigen val

die hy geproeft hadde. Sich gevoelende en

aenstellende als een 1) mensch die van Godt

nog gheheel 2) vervreemt is , soo versoeckt

hy met recht dat hem gegeven werde dat

geen 't welck Godt sijn uytverkorene door de

weder-geboorte toebrenght. Derhalven gelijck

of hy doodt waer', wenscht hy herschapen te

worden . op dat hy uyt een slave des Duy vels

moghe worden een instrument des Heylighen

Geestes. Gewisselick de boose lust onser op-

gheblasentheydt is wonderlick en wanschapen.

Daer en is geen saeck die de Heere met

meerder strengigheyt vordert, als dat wy met

de hoogste Godtvreesentheydt sijnen rust-dagh

onderhouden , rustende namelick van ons

eyghene wercken : en van ons en kan gheen

dmgh qualicker verkregen worden , als dat

wv onse wercken souden laten drijven , om
Godes wercken een behoorlicke plaets te ver-

schalTen. Indien ons' onwijsheyt ons niet en

verhinderde wy souden sien , dat Christus klaer

genoegh van sijn ghenaden-gaven betuyght

heeft , op datse niet moetwilliglick en souden

verduystert worden. lek ben , seght hy, de

ware wijnstock , ende mijn Vader is de Lant-

man. Alle rancke die in my geen vrucht en

draeght , die neemt hy wech : ende alle die

vrucht draeght, die reynight hy, op dat sy

meer vrucht draeghe: alsoo oock ghy niet,

soo ghy in my niet en blij vet : want sonder

my , en kond ghy niets doen. Indien wy van

ons selven niet anders vrucht en dragen . dan

gelijck een ranck voort-spruyt die van der

aerden af-ghescheurt en van vochtigheyt be-

rooft is : soo en moetmen nu niet meer vra-

gen , welcke daer sy onse bequaemheyt tot

het goede. Dese sluyt-reden is oock klaer

:

Sonder my en kondt ghy niets doen. Hy en

seght
I

niet dat wy te swack zijn om ons

selven te helpen : maer hy maeckt ons gantsch

tot niet , en sluyt buyten alle waen oock van

het alder-kleenste vermogen. Indien wy Chris-

tus inghelijft zijnde vrucht dragen gelijck een

wijnstock die van de vochtigheyt der aerden ,

en van den dauw des Hemels, en van de

warmte der sonnen kracht ontfanght om te

groeyen . soo en sie ick niet dat wy eenigh

deel hebben in het goede werck , wanneer

wy Gode ongheschendt laten 't geen hem toe-

komt. Hier wort te vergeefs en sonder voor-

deel voor-gewent , Dat het sap en de kracht

Tweede ant-

woordt.

Philipp,2. l:!.

1) Aenneniende dan den perftoon eens. 2) [].

om vruchten voort te brenghen aireed in de

wijnranck in-gesloten is : en datse derhalven

niet alles en ontfanght van d'aerd' of van

d'eerste wortel, overmidts sy oock yetwes

van het hare toebrenght. Want Christus en AntnoorJt.

wil niet anders te verstaen gheven , dan dat

wy een dorr' en nietigh hout zijn , wanneer

wy van hem zijn afgescheyden , om dat wy
buyten hem geen vermogen hebben om goet

te doen, ghehjck hy oock elders seght: Alle Mattii.i.5. is

plante , die mijn Hemelsche Vader niet ge-

plant en heeft , sal uytgeroeyt worden. Daer-

om wort hem van de Apostel de gheheele

somma toe-geschreven in de voor-gemelde

plaets. Want 't is Godt, segt hy, die in u

werckt beyde het willen en het wercken , na

[^fjn] wei-behagen, 't Eerste deel van 't goede

werck, is de wille: 't ander deel is de krach-

tighe neerstigheydt in het volbrengen : van

beyden is Godt de Werck-meester. Soo ont-

steelen wy 't dan den Heere indien wij ons

selven yets toe-meten 't zy in de will', of in

het wercken. Indien Godt gheseydt wierdt den

swacken wille te helpen , soo soude ons ^^ets

gelaten worden : maer dewijl hy geseyt wordt

den wille te wercken, soo wort d'oorsprongh

van al dat goedt, da-t daer in is, ghesteldl

buyten ons. Wyders , dewijl door de swaerte

van ons vleesch de wille' die aireede goet is

wordt overvallen, also datse sich 1) niet en

kan los 2)-worstelen , so heeft d'Apostel daer

by ghevocght , dat haer , om de swarigheden

van dien strijdt te boven te komen , toe-ge-

dient wordt volstandigheyl in't beneerstigen

tot het volbrengen toe. Want andersins en

soud' oock niet konnen bestaen het geen hy

elders leert, Dat het d'eenige Godt is die alles i

in allen werckt , in welck woordt r/Jles den

gantschen loop des geestelicken levens ver-

vattet wordt
,

gelijck ick voor-heen gheleert Seot c.

hebb'. Daerom is 't dat David , nae dat hy

ghebeden heeft dat hem de weghen Godts

gheopenbaert werden , op dat hy in sijne

waerheydt mochte wandelen . terstond daer by

voeght: Vereenight mijn herte tot de vree.se Psaim sr, ii

uwes Naems. Met welcke woorden hy te ken-

nen gheeft , dat oock die gene die oprecht

gesint zijn , soo menigerley verstrooyingen en

afleydinghen 3) zijn onderworpen, datse lich-

lick verkwijnen en wech vloeyen , 't en zy

datse tot volstandigheydt versterckt worden.

Daerom is 't dat hy elders, als hy gebeden Psaim ii 9. is

hadde dat sijne gangen gestiert mochten wor-

den om Godts Woordt te bewaren . oock ver-

soeckt dat hem mochte worden ghegheven

sterckt' om te strijden : Laet . seght hy , geen

Cor. 12. n.

Derde ant-

woordt.

1) []. 2) uyt-. 3) aftreekinglien

.
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ongerechtiglicvl liccrschappN, voeren over my.

[n descr voegen dan begint en volbrengt do

Heere het goede werck in ons: siilcks dat

het van hem komt. voor eerst dal do will

het goede lief krijght. datse genegen wort

om sich daer toe te bevUjtigen , datse wort

aangedreven en geroert met een poogen om

dat te verkrijgen: ten anderen, dat de be-

geert, de vlytigheyt en het poogen niet en

beswycken, maer tot het volvoeren van het

werck toe aenhouden: ten laetsten dat de

mensch daer in volstandelick voort gact en

ten eynde toe daer in volherdet.

i)ei.trK™- 10 Hy roert oock den wille, niet alsoo

w.rpinsh.
gelijck vcel eeuwen langh geleert en gelooft

Antwonri.
.^ gg^ygest. dat het daer na soude staen in onse

keur om die roeringh of te gclioorsamen ,
of

te wedcrstaen : maer deselve krachtelick buy-

gend' en beweghende. Soo moetmen dan 't

segghen van Clirysostomus , dat hy so dick-

wils herhaelt, verwerpen, te weten: Godt

treckt dien die getrocken wil wesen, waer

med' hy te kennen geeft, dat de Heer sijn

handt alleen uytgestreckt hebbende, nu af-

wacht 1 ) , of wv ghesint zijn om door sijn

De 3. tegen, bystandt gheholpen te worden. Wy geven 2)

werpingh." toc dat cïcs mcnschen toestand 3) doe hy
Antwonrt.

^^^^j^ ^j^^ ghevallcn was 4) sodanigh zy ghe-

weest dat hy sich buygen konde ter eener

of ter anderer zijden: doch dewijl hy door

sijn exempel heeft geleert hoe jammerlick dat

het met de vrye will' staet , 't en zy dat Godt

beyde de wil en de macht in ons wercke

:

wat sal ons dan weder-varcn indien ons sijne

ghenade met sulcken kleene mact wort mede-

gedeelt? Ja wy selfs verduysteren en verklee-

Hevctisingh nen deselve door ons' ondanckbaerheydt. Want

v.md'aiitwoor- d'Apostcl cn leert niet, dat ons de gave van.

,1e, verstereu ^ ^^,il ggngeboden wort , indien wy

setnjshnis der die Willen aenncmcn : maer dat selts o) het

sehr'iftu.vr' en vvillcn 6) in ons ghewerckt wordt 7) : 't welck

door sijn Gheest ons hert bestiert ,
buyght en

regeert: en daer in, als in sijn eygenc besit-

E.ceh.ii.iï). tingh, heerschappy voert. Hy en belooft oock

<n 31.' 27. door Ezechiel niet dat hy sijn uytverkorene

sal geven eenen nieuwen geest alleen tot

desen eynde , op datse namelick in sijnc ghe-

boden souden kunnen wandelen ,
maer op datse

inan. fi. 4.'-.. met der daedt daerin wandelen souden. De uyt-

spraeck 8) van Christus: Een yegelick dan die

[//ef] van den Vader ghehoort, ende gheleert

lieeit, die komt tot my, moet oock in desen

sin verstaen worden , te weten , dat hy daer

•mede leert, dat de ghepadc Godts krachtigh

1) verwneht. 2) staen. 3) ennilit\ . 4) Mnndt. 5) Godt.

f.) (selfs) T) ( 1. 8) spiTnek.

is van haer selvon : ghelijck oock Augustinus

beweert. Welckc ghenade de Heere niet en idb.dei'rae-

wil geven sondor onderscheydt aen eenen
'•''*' s»"'-*"-»-

yogeiicken, ghelijck in't ghemeen met do

"wo'orden (so ick my niet en vergissc) van

Occam gerocmt en voor-gegeven wordt, datse

namelick niemanden wordt geweygert. die so

veel doet als hy kan. Men moet wel de nien-

schcn leeren , dat de goedertierenheyt Godts

open staet voor alle de gene die hem soecken.

sonder uytsonderingh van yemandt : maer de-

wijl die alleen beginnen te soecken dien het

door de ghenade van boven is in-gegeven ,

so en hadd' men oock dit deelken van Godes

lof niet moeten afkorten. Dit is voorwaer het

privilegie 1) der Uytverkorene, datse door

Godes Geest herboren zijnde, door sijn be-

leydt gedreven en geregeert worden. Daerom DeverbisA-

bespot" Augustinus" met recht soo wel die p"st.serm.ii.

geen die e^enigh deel des willes sich selven

toeschrijven , als hy bestraft die andere ,
die

daer meenen dat het getuyghnis der genadi-

glier verkicsingh het welck sommigen alleen

eygen is , aen allen sonder onderscheydt wort

gheschonken. De natuyr, seght hy, is alle

menschen gemeen , maer de genade niet :
en

hy noemt de scherpsinnigheydt der gener die

de ghenade , dewelcke Godt toedient dien hy

wil , tot allen in't gemeyn uytstrecken , een

glasen scherpsinnigheydt die gheen ander schijn

van sich en gheeft , dan enckel ydelheydt. En

elders seght hy : Hoe zijt ghy tot Godt geko-

men? te weten, door 't gheloove. Siet dan

toe en vreest dat ghy , terwijl ghy u beroemt

dat de rechte wegh van u gevonden zy, met

van den rechten wegh af en wijckt en ver-

gaet. Ick ben, seght ghy, geko
|
men door (p. i\i.

mijn vry goedt-duncken : door mijn eyghen

will' ben ick ghekomen : wacrom wordt ghy

grootsch en moedig? wilt ghy weten dat u

dit oock geschoncken is? so hoort hem die

daer roept , Niemandt en kan tot my komen ,
lonn. r.. 44.

het en zy dat de Vader, die my ghesonden

heeft, hem treckc. En uyt de woorden van

.loannes wort ontwijH'elick afgeleydt 2) dat de

herten der geloovigen also krachtelick van

Godt geregeert worden , datse door een on-

bewegelickc gesintheyt hem na volgen. Een i.ionn. :f. ïi

yegelick , seydt hy , die uyt Godt gheboren

is, die en doet de sonde niet: want sijn

zaédt blijft in hem. Want de middelmatighe

bewegingh die de Sophisten verdichten, en

diemen vryelick soude mogen volgen of ver-

werpen , die wordt alhier
,

gelijck wy sien ,

opentlick nytgesloten , daer de krachtighe

standtvastigheydt om te vol herdon wort be-

vestisht.

1) de vombnet. 2) nfucnonien
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De volher-

diiig eu is oock

niet vau ons,

uiaervau Godt.

De fi. tegea-

WL'rpiugh.

Autwoort.

Dcsc teglieu-

werpingh be-

grijpt tweeiler-

ley dwaliiigh.

Weder-leg-

ging van d'ecr-

Matth. 13.12-

cii 35, 21,

23, 29.

J,ucel9, 17,26.

lïier moet

tweederley toe-

sicbtgebrnyckt

11. De volherdingh soud' oock sonder

twijfel gehouden worden voor een onverdiende

gave Godts , indien dese seer snoode leer

d'overhant niet en hadde genomen , te weten

,

Dats' uytgedeelt wort na de verdienst der

menschen , na dat een yeder sich danckbaer-

lick omtrent d'eerste ghenade gedragen heeft.

Maer dewijl die dwalingh daer uyt is ont-

staen , dal de menschen meenden dat het in

ons vermoghen is d'aenghebodene ghenade

Godts te verwerpen of aen te nemen , soo

sal die oock van selfs vergaen , soo haest als

dese meeningh sal uytgedreven zijn. Hoewel

hier wordt tweesins ghedwaelt. Want behal-

ven datse leeren dat onse danckbaerheydt

omtrent d'eerste ghenade , midtsgaders het

wettigh ghebruyck van dien beloont wordt

met de. navolgende gaven, soo doens' oock

daer by , dat nu de genaed' alleen m ons met

en werckt, maer datse slechts mede werckt

met ons. Belangende 'teerste, wy moeten

daer van dit gevoelen , dat de Heere , terwijl

hy daghelicks sijne dienstknechten rijck maeckt

en met nieuwe gaven sijner genaed' opvult,

om dat hem het werck , dat hy in haer be-

gonnen heeft . behaeglit en aenghenaem is

,

in deselve sijne dienstknechten metterdaedt

yets aenwesigh 1) vindt, 't gheen hy met

vermeerderingh van gaven kan verrijcken 2).

En hier toe dienen deze uytspraecken 3). Die

heeft , dien sal gegeven worden. Item , Wel

,

ghy goede ende getrouwe dienstknecht , over

weynigh zijt ghy getrouw' gheweest, over

vele sal ick u-setten. Doch alhier nioetmen

sich hoeden voor twee dinghen, voor eerst,

dat men niet en segge dat het goede 4) ge-

bruyck van d'eerste genade vergolden wordt

met de navolghende ghenaden , even als of

de mensch door sijn eygen kloeckheydt de

ghenade Godts krachligh maeckte : ten ande-

ren datmen van de vergeld ingh alsoo niet en

oordeele , datse niet meer en werde gehouden

voor een onverdiende genade Godts. Ick be-

kenn' dan dat de gheloovighe desen zegen

Godts moeten verwachten , datse , hoe beter

sy 5) de voorgaende ghenaden 6) sullen ghe-

bruyckt hebben 7) , oock des te overvloe-

digher 8) voor den toekomenden tijdt met 9)

gaven sullen worden voorsien : maer ick segghe

daer by dat oock dit gebruyck van den Heere

komt , en dat dese vergeldingh haer oorsprongh

heeft in 10) sijn onverdiende goetgunstigheyt.

Even so verkeerdelick gebruycken sy oock

dat gewoonlick onderscheyt tusschen de werc-

kende en mede-werckende ehenade. 't Is wel

1) [] 2) wil vervolgen. 3) sprcuckeu. 4.) oprechte.

5) hoe sy. 6) (beter). 7) (datse). 8) []
9) (overvloedigher). 10) van

waer dat het van Augustinus is gebruyckt

geweest, maer hy versoet het met een ge-

voeglicke beschrijvingh
, seggende , Dat Godt

mede-werckende volbrenght, het geen hy
werckende begint: en dat het een en de

selfde genaed' is, doch dats' haer uaem ont-

tangt nae de verscheydene wijse van het

werck. Waer uyt volght , dat hy gheen dee-

lingh en maeckt tusschen Godt en ons, even

als of des menschen eygene , en Godes eygene

kracht en bewegingh te samen liepen , en

yeder 't sijne toebracht : maer dat hy de ver-

menighvuldingh der genaden aenwijst. Hier

toe dient 't geen hy elders betuyght , datter

namelick veel gaven Godts gaen voor des

menschen goede wiU', waervan 1) de goede

wille selve er 2) ééne is. Waer uyt besloten

wort, dat hy niets overigh en laet 't welck

de wiU' haer selven soude mogen toe-eyghe-

nen 3). Dit heeft Paulus oock by namen
uytgedruckt. Want als hy geseyt hadde dat

het Godt is die in ons werckt beyd' het willen

en volbrengen , soo stelt hy datelick daer by
dat hy beyde dese 4) dinghen doet na. sijn

wei-behagen, Gevende met dit woordt te ver-

staen dat het een onverdiende ghenade zy.

Op 't ghene sy plegen te seggen , te weten,

Dat onse neerstigheyt nu mede-werckt met de

naestvolgende genade , na dat wy d'eerste ge-

naed' ingeruyml hebben, antwoord' ick: in-

diehse verstaen dat wy eenmael door de kracht

des Heeren getemt en ghebracht zijnde tot de

ghehoorsaemheyt der gerechtigheyt
,

gewillig'

voort gaen en geneghen zijn om de werckingh

van Godes ghenade te volgen , soo en strijd'

ick daer tegen niet. Want dit is gantsch seker

dat in dien mensch , in den welcken de ghe-

nade Godts regeert, sulck een'veerdigheyt is

om te gehoorsamen. Maer waer uyt komt dit

anders als hier uyt , dat de Geest Godts , sich

selven altijdt ghelijck zijnde , die genegentheydt

om te ghehoorsamen , dewelck' hy in den aen-

vangh geschapen hadde , op-queeckt en ver-

sterckt tot volstandigheydt om te volherden?

Maer soo sy verstaen dat de mensch van

hem-selven neemt 't geen hem dient om mede
te wercken met Godes ghenade , soo steeckens'

in een seer gevaerlicke dwaling.

12. En hier toe wordt valschelick door

onverstandt verdraeyt het segghen des Apos-

tels : Maer ick hebbe overvloediger gearbeyt,

dan sy alle : doch niet ick , maer de ghenade

Godts die met my is. Want sy nemen 't

alsoo, alsof 5) d'Apostel, dewijl het al wat

te moedigh moöht schijnen gesproken te zijn

,

Enchir. ad

Liuir. o. 32.

Weder-leg-

gingh van de

tweede dwa-

liunh, uyt de

seste teghen-

werpingh out-

staeude.

De seveude

tegcin-werping,

vourt-gebracht

uyt dat ouder-

schcydt van de

werckende en

mede-wercken-

de genade.

1. Cor. 15.10.

Antwoordt.

1) onder dewelcke. 2) []. 3) aentreckeu.

4) hy die twee. 5) dat.
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lieveètigiugh

versterckt dooi*

het getuyghuis

ranAugiistiuas

en Bcrnardas.

Pjalm 59. 11.

Psalm 23. 6.

(p. U:3.)

.Seimou. 2 ia

Cautie.

Het laatste

deel des Capit-

tels waer mede
bewesen wordt

uyt veel plaat-

sen dat Aiigu-

stiuus 'I selt'de

' ghevoeleu gbe-

hadt heeft, te

weten, dat de

gheuade van

Giidt niet al-

leen en wordt

aengheboden,

die door een

yedera vrye

keui' of acuge-

nomen of ver-

worpen wordt:

maerdathetde

genade selfs is,

die in 't hert de

keur en de wil-

le macckt.

I.ib.decorrept.

& grat. i-ap. 3.

dat hy sich selven verhief boven alle d'an-

dere, dit sijn seggen eenighsins 1) verbetert,

den lof daer van Godes genade toe-e vgenende:

doch alsoo dat hy hem-selven noemt een mede-

wercker der genaden, 't Is wonder dat so veel

Mannen die andersins niet quaedl en waren

sich aen dit stroospierken 2) ghestooten heb-

ben. Want d A|)ostel en schrijft niet dat de

ghenade des Heeren met hem gearbeydt heeft,

om hem-selven alsoo te maken tot een mede-

genoot des arbeydts : maer hy geeft veel meer

den gantschen lof des arbeydts aen de ghe-

naed' alleen over , door dese verbeteringh

:

lek , seght hy , en ben die geen niet die ge-

arbeydt hebbe , maer 't is de ghenade Godts

die by my was. De twijtïelachtige wijse van

spreken heeft hen bedroghen : maer de ver-

keerd' oversettingh noch meer , in dewelcke

de kracht van den Grieckschen arlijckel niet

en is uytgedriickt geweest. Want soo men 't

van woort tot woort overset , soo en seght

hy niet dat de genade met hem gewrocht

heeft : maer dat de genade die by hem was,

gheweest is de werck-meesterse van alles. En
dit leert Augustinus klaerlick, al hoewel met

weynighe woorden , wanneer hy aldus spreeckt:

De goede will' des menschen gaet voor veel

gaven Godts, maer niet voor alle: en sy selve

die voor gaet is selfs eene van die gaven.

Daer nae volght de reden waerom : Want
daer staet geschreven : Sijn barmhertigheyt

IS my voor gegaen. Ende , sijn barmher
|

tigheyt sal my nae volgen : hy voorkomt den

genen die niet en wil , op dat hy willende

worde: den genen die aireede wil volght hy

nae , op dat hy niet te vergheefs en wille.

Hier mede stemt Bernardus over een , dewelcke

de Kerck invoert aldus sprekende : ïreckt my
eenighsins teghen mijn will' op dat ghy my
willigh maket : treckt my die traghe ben , op

dat ghy my doet loopen.

'1 3. Laet ons nu Augustinus hooren spre-

ken met sijn eyghene woorden , op dat de

Pelagianen van onsen tijt , dat zijn , de So-

phisten van de Sorbonne , na hare gewoonte

niet en lasteren dat wy de gantsche Oudt-

heydt teghen hebben. Waer in sy haren Vader

Pelagius nae volgen , van den welcken eertijts

Augustinus selfs getrocken is tot den selven

strijt. In sijn Boeck van de bestraffingh en

ghenade geschreven aen Valentinus verhan-

delt hy wijtloopiger, 't geen ick kortelick,

nochtans met sijn eyghen woorden sal ver-

halen , te weten , Dat de ghenaed' om in 't

goede te blijven slaen Adam gegeven zy in-

dien hy wilde ; en dats' ons gegeven wordt

1) wel. -2) dit

om datelick te willen , en door de wille de

boose begeerlickheyt te overwinnen. Dal der-

halven Adam gehadt heeft het kunnen indien

hy wilde, maer niet het willen op dat hy

konde: en dat ons gegeven wordt beyd' hel

willen en kunnen. Dat d'eerste vryheydt die

Adam hadde
,
geweest z}^ te kunnen niet son-

digen : en dat onse vryheydt meerder is , te

welen , niet te kunnen sondigen. En op dat

niemant en dencke dat hy spreeckt van de

toekomende volmaecktheydt in het onsterU'e-

licke leven hier namaels (ghehjck Lombardus
dit daer toe verkeerdelick draeyt) so neemt

hy dese swarigheyt een weynigh daer nae

wecli. Want , seght hy, de wille der Heyligen

wordt alsoo seer door den Heylighen Gheest

aenghesteecken, datse daerom kunnen om dalse

soo willen: en daerom willen, om dat Godl

maeckt dalse soo willen. Want in dien hen

in soo groeten swackheyt (in dewelcke noch-

tans tot bedwangh des hooghmoedts de kracht

Godts volbracht moet worden) haer eyghen

wille ghelaten wierdt, om door den byslant

Godes te kunnen , indien sy willen , en Godl

in haer niet en wrocht' het feytelick 1) wil-

len , soo soude de wille selfs van weghen
hare swackheydt onder soo veel aenvech-

tingen beswijcken, en daerom en soudense

niet ten vollen volherden 2). Soo is dan aen

de swackheydt van s menschen wiH' onder-

standt verleent 3) , op datse door de Godde-

licke genade on-afwijckelick en on-afscheyde-

lick soude gestuyrt worden , en oversulcks al

hoewelse swack is , niet en soude beswijcken.

Daer na verhandelt hy breeder hoe dal onse Cap. i

herten de bevvegingh van Godes stuyr noodt-

sakelick volgen , en hy seght wel dat de Heere

de menschen met haren wille treckt , maer

dal hy selve dien wille ghevvrocht heeft. Nu
hebben wy door Augustinus mondt beluvghl

't geen wy voornemelick soecken te verkrij-

gen , te welen , dat de genade van den Heere

niet alleen wort aengeboden om daer na door

de vrye keur van yeder een of aenghenomen

of verworpen te worden : maer dat sy 't

selve 4) is die beyde de keuse en den wille

schept : soo dat al het goede werck dat daer

nae volght, is een vrucht en resultaat 5) der

selver, en datse geen andere will' heeft die

haer ghehoorsaemt , dan die sy sells heeft

ghemaeckl. Want dit zijn oock sijn woorden

uyl een ander plaets, Dal de ghenaed' alleen

alle goedt werck in ons te weegh brenght.

1 4. Belanghende 't glieen hy elders seydt, Bettende tegen

Dat de wille door de genade niet en wort
Augustinus,... Y . verklaert door

wech ghenomen , maer datse uyt een quade andere ghemy

d'.Vchtstete-

gen-werpingh,

Augustinus

1) datelick.

5) afkomst
2) uj'iherden. 3) ghedaen. 4) selfs.
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Epist 1Ü6.

105.

verandert wort lot een goede will' : en alsse

goet geworden is , wordt geholpen , daer mede

geeft hy alleen te kennen , dat de mensch

alsoo niet en wort getrocken, dat hy sonder

bewegingh sijncs herten
,

ghehjck als door

een uyterlick aendrijven gedreven wordt

:

maer dat hy inwendigh alsoo wordt geroert

en geraeckt dat hy van herten en gewilligh

ghehoorsaemt. Dat de ghenade den Uytver-

korenen in 't bysonder en buyten haer ver-

dienst wordt ghegheven , dat schrijft by aen

Bonifacius in deser voegen : Wy weten dat

Godls genaed' allen menschen niet gegeven

en wordt , en dien diese wordt gegeven

,

datse dien niet nae de verdiensten der werc-

ken , noch na de verdiensten van den wille

,

maer uyt een onverdiende genade gegeven

wordt, en wy weten datse den genen, diense

niet en wort gegeven, door het rechtveerdigh

oordeel Godts niet ghegheven en wordt. Hy
bestrijdt 1) oock in den selven brief sterckelick

het denckbeelt en de 2) meeningh , alsof 3)

de navolgende ghenade zy een loon van der

menschen verdiensten : om datse door het

aennemen van d'eerste ghenaed' haer selven

weerdigh gheniaeckt hebben. Want hy wil

dal Pelagius sal bekennen , dat wy de ghe-

nade noodigh 4) hebben tot een yeder werck

in 't bysonder , en datse niet en is een ver-

geldingh voor de wercken , op datse genade

11 korten zy in der daedt en waerheydt. Maer dese

saeck en kan in geen korter begrijp vervatlet

worden , als met sijne woorden uyt het achtste

gii'-iuieJeHviy- Capittcl sijns Boecks tot Yalentinus, van de

bestraffing en genade: alwaer hy voor eerst

leert , Dat de wille des menschen niet door

hare vryheydt de genade , maer door de ge-

naed' hare vryheydt verkrijght : datse door

deselve genade den indruck van een ver-

makelicke gesintheyt ontfangende, geduyrsaem

gemaeckt wort : datse met een on-overwin-

nelicke kracht wordt gesterckt : datie , terwijl

de ghenade de heerschappy heeft over haer,

nimmermeer en beswijckt : en alsse van de

genade verlaten wort , terstont neer- 5) valt.

Datse door Godes onverdiende barmhertigheyt

tot het goede bekeert ^\ort, en bekeert zijnde

daer in volherdet. Dat de bestieringh van

's menschen will' tot het goede, en hare vol-

standigheydt nae de bestieringh alleenlick

hanght aen den wille Godts en niet aen eenighe

van hare verdiensten. Aldus wordt den mensch

alsulcken vrye willen gelaten (somense also

mach noemen) als hy elders beschrijft , De-

welcke tot Godt niet en kan worden bekeert,

noch in Godt blijven staen , dan door de ghe-

1) bevecht. 2) die oijiny en. :i) ilewclnke nieeut >]at.

4) van doen. B) daer lienen.

inhoudt

deleer' van Au
jrnstinns , aen-

Epiat. W.

nacd' alleen , en van de

mogen ontfansht.

3naed'

He/ IIII. CapiUel.

floe Godt welkt in de herten der niensclien.

Dat de mensch van het jock der sond'

alsoo gevangen wort gehouden , dat hy

uyt sijn eygen natuyr naer het goede niet en

kan streven door begeerte, noch staen door

inspanningh 1 ) , dat is (soo ick my niet en ver-

gisse) thans 2) ghenoeghsaem bewesen. Daer

benelfens is oock aenghewesen 3) het onder-

scheydt datter is tusschen dwangli en noot-

sakelickheydt , waer uyt blijcken konde , dat

de mensch al hoewel hy noodtsakelick son-

dight , evenwel de sonde vrywilligh begaet.

Maer dewijl hy den Duyvel tot dienstbaer-

heydt toe-ghe-eygent zijnde . meer naer het

goedt-duncken des Duyvels schijnt gedreven

te worden , als naer sijn eyghen , .soo is noch

overigh te verklaren van hoedanigen aert daer

zy het werck van hun beyden : en daer na

moet dese vraegh ontknoopt worden , te we-

ten , Ofmen Gode moet toe-schrijven eenigh

deel in de quade wercken, in dewelck hy

oock wat doet
|
naer het uytwijsen der Schrit-

tuyr. Auguslinus verghelijckt m een sekere

plaets des menschen wille by een Peerdt . het

welck luysterl nae het wencken van sijnen

Ruyter 4) : Godt en den Duyvel bij de ruy-

ters 5). Indien, seght hy : Godt des menschen

wille berydt , soo regeert hy dien ghevoegh-

lick gelijck als een geschickt en ervaren ruy-

ter 6): hy weckt hare traegheyt op : hy stilt

en stuyt haer al te groote snelligheyt : hy

bedwingt hare dertelheydt en overdaedt: hy

wederstaet haer' hertneckigheydt : en hy stiert

haer op den rechten wegh. Indien de Duyvel

haer beseten heeft , soo ruckt hy haer, ge-

lijck een dwaes en broodt-droncken ruyter 7),

buyten den wegh daer geen wegh en is , hy

drijft haer in gracliten en kuylen , hy doetse

nederwaerts tuymelen van hooge steyle plaet-

sen, hy verweckt haer tot wederspannigheyt

en wreetheydt. Met weicke ghelijcknis wy als

nu sullen te vreden zijn , dewijl ons geen beter

in den sin en komt. Wanneer dan geseyt

wordt dat de will' van een natuyrlick mensch

des Duyvels heerschappy onderworpen is om
daer van ghedreven te worden , soo en wordt

daer mede niet beteeckent dats' onwilligh en

tegen-strevende gedwongen wordt tot sijnen

dienst (gelijck wy uyt kracht van onse heer-

schappy d'onwillighe slaven dwinghen tot het

1) ueerstigheydt. 2) []. 3) aengeteeekeut. 4) Bereyder.

5) beyde bereyilers. 0) bereyder. 7) bereyder.

De t'sumen-

hiudinghe van

dit vierde Ca-

piUel met het

derde,waer uyt

de legenwoor-

dighe questy

ontstaet.

(P. 114.)

Dewelcke van

Augustiuus

verklaertwordt

door eengelijc-

kenis vau ee-

nen goeden en

quaden rnyter.

In den .SI.

en 3.3. Psalm

meldt hy van

Godt den ruy-

ter.

Ant'.voort op

de vraegh ten

opsichte vau

de Duyvel.
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Ejihos, 2. 2.

Teu opsichte

vaii Godt en de

meuscheu.

Exempel in

(Ie History vun

lob.

lub 1.

GoJts werck

wordt van het

werck des duy-

vels en iles

godtloo^en üu-

derschcydeu.

1. Uourliet

voonieiueu, of

lieteyudcdatse

voor hebbeu

in 't wercken.

2. l)oor de

wi tiia

naekomen van onse bevelen) niaer dafse door

des Satans goochelnjen beUtoverl zijnde
,
haer

selven noodtsakelick overgeeft om all' sljn

beleydt te ghehoorsamen. Want dien de Heere

niet en gheweerdiglit te regeeren door sijnen

Geest, dien levert hy door sljn recht veerdigh

oordeel over in de werckinghe des Satans.

Daerom seghl d'Apostel , dat de Godt deser

eeuwe de sinnen verblint heeft
,

[/lamelicJc]

der ongeloovighe, op dat haer niet en bestrale

de verlichtinghe des Euangeliums der heer-

lickheydt van Christus, die het beeldt Godts is.

En in een ander plaets. Dat hy werckt in

de kinderen der ongehoorsaemheyt. De ver-

blindinge der godtloosen en alle de schelm-

stucken die daer uyt volgen , worden werc-

ken des Satans genoemt : d'oorsaeck waer

van nochtans niet en moet ghesocht worden

buyten des menschen will', uyt dewelcke de

wortel des quaedts op gaet : en in dewelcke

't fondament van Satans rijck , namelick , de

sonde , sijn sit-plaets heeft.

2. Met Godes werckingh in soodanighe

menschen heeft het een heel ander aensien.

En op dat dit te beter moge blijcken , so

laet ons tot een exempel nemen 't verdriet

dat den Heyligen Job aenghedaen is gheweest

van de Chaideen. De Chaldeen slaen sijn her-

ders doodt en drijven sijn kudde vyandtlick

voor haer tot een roof. Haer godtloos schel m-

stuck is nu alhier openbaer. En de Satan

speelt in dat selve werck oock sijn rol , waer-

uyt al dit [lijden] 1 ) voort komt
,

gelijck de

Schriftuyr verhaelt. Maer Job bekendt daer

in des Heeren werck , en seght dat de Heer

hem hadd' ontnomen even dat 't weick door

de Chaldeen gherooft was. Hoe sullen \\ y nu

dit een en selfde werck Gode en den Satan

en den mensch toeschrijven sonder den Satan

t'onschiildighen met Godts geselschap , of Godt

te maken tot een autheur en werck-meester

des quaets? Dit kan lichtelick geschieden,

soo wy eerst willen insien het eynd' en

ooghraerck , en ten anderen de wijs' en ma-

nier die d'een en d'ander lieeft in het werc-

ken. Des Heeren voornemen is de hjdtsaem-

heydt sijns knechts door svvarigheydt t'oelFenen:

de Satan pooght hem te brenghen tot wan-

hoop : de Chaldeen soecken tegen recht en

blllickheydt winst te doen uyt eens anders

goederen. Door soo groeten verscheydenheydt

in het voornemen wort het werck aireede

seer onderscheyden. In de wijse van wercken

.is immers oock soo veel verschils. De Heere

laet den Satan toe dat hy sijnen dienstknecht

plage. De Heere geeft oock de Chaldeen die

I) personagie vaii den welckeii alle ilit.

hy verkoren hadde tot dienaers om dit werck

te verrichten , in de handt des Satans , en

levert die aen hem over dat hy haer aen-

drijve: de Satan prickelt door sijne fenynige

stralen de herten der Chaldeen , die andersins

aireede boos waren , om dit boos feyt te be-

drijven: de Chaldeen storten en breken uyt

al rasende tot ongerechtighevt, en verbinden

en besmetten all' hare leden met een schelm-

stuck. Soo wort dan de Duyvel eygentlick

geseydt te wercken in de verworpene en godt-

loose, in dewelck' hy sijn rijck, dat is het

rijck der boosheyt regeert 1) en bedient.

Godt wordt oock gheseydt op sijn wijse te

wercken , om dat de Satan (dewijl hy een

instrument is van Godes toorn) na Godes wil

en gebiedt sich selven herwaerts en gints-

waerts buyght en keert om sijne rechtveer-

dighe oordeelen uyt te voeren. lek en spreke als

nu niet van de alghemeene bewegingh Godts
,

waer door alle creaturen onderhouden wer-

den en kracht ontfangen om alle dingen te

verrichten. lek spreeck' alhier alleenlick van

die bysondere werckingh Godts die sich in

yeder werck en daedt vertoont. Soo sien wy
dan dat het niet ongherijmt en is , dat men
't selfde werck Gode , en den Satan , en den

mensch toeschrijft, maer de verscheydenheydt

in het eynde datmen voor heeft , en in de

wijse diemen ghebruyckt in 'twercken , maeckt

dat daer in d'onberispelicke rechtveerdigheydt

Godts ghesien wort, en de boosheyt des Sa-

tans en des menschen tot harer schande te

voorschijn komt.

3. d'Oude Leeraers ontsien sich somtijdts

d'eenvoudige waerheydt oock in desen deele

te belijden , uyt vreese datse den godtloosen

oorsaeck souden geven om van de wercken

Godts oneerbiedighlick te spreken. En hoewel

ick nu dese 2) soberheyt 3) lief hebb', soo

oordeel ick nochthans , datter 4) geen perijc-

kel met allen en is ghelegen , dat wy een-

voudelick vast houden 't gheen ons in de

Schriftuer geleert wort. Augustinus selfs en

is somtijdts van dees' al te groote vreese niet

vry geweest : ghelijck suicks te sien is ter

plaetsen daer hy seydt, dat de verhardingh

en verblindingh niet en behoort tot de werc-

kingh Godts, maer tot sijne voor- wetenschap.

Doch dese scherpvindigheyt moet swichten

voor so veel Schriituerlicke uytspraecken 5)

,

dewelcke klaerlick bewysen dal daer in niet 6)

alleen de voor-wetenschap Godts werckt 7),

maer datter oock yetwes meer van Godes

wegen tusschen komt. .Augustinus beweert

Iloe de Salaii

in de verwor-

pene werekt.

Hoe desghe-

lijcks Godt in

deselve werckt.

Tegen .wer-

ping, genomen

uyt d'oiideLee-

raers, dat dese

werckë belioo-

ren tot de voor-

wetenschap üt"

toc-latiughe

Godts , maer

niet tot sijue

werckingh,

Lib. de Pra-d.

& grat.

.\utwoordt ,

betooneiide dat

Godt de ver-

worpene ver-

hardt, verblint,

&CC.

1) gouverneert. 2) Welcke. 3) (gelijck ick). 4) alsoo

)rdeel ick oock dat hier. .5) fprencken. 6) niet.

7) «at te doen heelt.



IG'(. HET twef:de hoeck II. 4. 5.

Til 't eerste

!5oeck, cap.18.

Eniledatop

tweeilerley wij-

se. 1. Jesülve

verlatende.

(p. 115.)

3. Ve ssU'i'

i>;e den Diiyvel

overleveren op

datse veigaen

en verderven.

Heerlicke

Sprenckeu der

Schrifture, de-

welckedevoor-

seyde twee wij-

sen bevestigen,

en de voor-

gaendcteghen-

werpingh vau

de bloote voor-

weteascliap eu

toc-latiua;he

GoJta weder-

Ezcch. 7. 2n.

1'aalni 107.40.

lob. 12. 30.

icsa. ca. 17.

oock selfs mei een lange reden in sijn vijfde

Boeck tegen Julianus , dat de sonden behoo-

ren niet alleen tot de toelatingh ofgeduldig-

heyt, maer oock tot de mogcntheyt Godis,

op dat alsoo de voriglie sonden ghestrafl sou-

den worden, 't Geen sy insgehjcks by-brengen

van de toelatingh dat is al te swack om
staende te kunnen blijven. Godt wordt seer

dickwils geseyt de verworpene godtloose te

verblinden en te verharden , hare herten te

wenden , te buygen en te bewegen
,

gelijck

ick elders wijtloopiger geleert hebb'. Hoe en

op wal wijse dit alles toegaet, en wordt

gheensins verklaert wanneer men sijn toe-

vlucht neemt tot de voor-wetenschap of toe-

latingh Godts. Wy antwoorden dan dat dit

geschiet op tweederley wijse. Want dewijl

sijn licht wech ghenomen zijnd' in den

mensch niet anders dan duyslernis en blindt
|

heydt overigh en blijft : dewijl sijn Gheest

vertrocken zijnde, onse herten tot steenen

verharden : dewijl deselve , wanneer sijn be-

stieringh ophoudt , tot verkeertheydt verdraeyt

worden : soo wordt hy gevoeghlick geseydt

die te verblinden , te verharden en te buygen
,

den welcken hy ontneemt de macht om te

sien , te gehoorsamen en 't goede te vol-

brengen. De tweede wijse , deweicke met

d'eygenschap der woorden naerder over een

komt , is dat Godt (om sijn oordeelen uyt te

voeren door den Satan den dienaer sijns

toorns) der godtloosen raedtslagen en voor-

nemens schickt en sliert werwaerts hem goedt-

dunckl, dat hy hare willen opweckt, en

haren arbeydl sterckt. Also wanneer Moses

verhaelt, dat de Koningh Sihon den volcke

gheen doorgangh en gaf, om dat Godt sijnen

gheest verhardet en sijn herte gesterckt hadde
,

soo voeght hy terstont daer op het eynd' en

ooghmerck dat Godt hier in voor hadde, Op
dat hy hem, seght hy , in onse handen soud'

overleveren, Waer uyt dan volgt , dewijl Godt

wilde dat hy soude vergaen , dat dese ver-

harding des herten van Godt zy voor-berey-

det tot sijn val en ondergangh.

4. Na d'eerste wijse schijnt dit gesproken

te zijn : Hy beneemt den getrouwen de sprake :

ende der Ouden oordeel neemt hy wech. Hy
neemt het herte van de hoofden des volcks

der aerde wech , ende doetse dwalen in 't

woeste daer geen wech en is. Item , Heere

,

waerom doet ghy ons van uwe wegen dwa-

len ? [toaerom] verstookt ghy ons herte , dat

wy u niet en vreesen ? keert weder om uwer
knechten wille, de stammen uwes erfdeels.

Want dese getuyghnissen geven veel meer te

verstaen hoedanig Godt de menschen maeckt

,

wanneer hy haer verlael , als hoe dat hy sijn

werck in haer volbrenght. Maer daer zijn

andere ghetuygenissen die verder gaen : ghe-

lijck als daer zyn de ghene die daer melden

van Pharao's verhardingh : Ick sal het herte

van Pharao verharden, dat hy u niet en ver-

hoore , en mijn volck gaen late. Daer na seght

hy. Dat hy sijn hert verswaert en versteekt

heeft. Heeft hy het verhardt, om dat hy 't

niet vermurwt en heeft ? dat is wel waer

:

maer hy heeft noch wat meer gedaen , te

weten , Dat hy Pharao's hert den Duy vel

bevolen heeft, om dat in hertneckigheydt te

stijven. Daerom hadd' hy te voren gheseydt,

Ick sal sijn hert houden. Het volck gaet uyt

Egypten-lanl: d'inwoonders des landts komen
hun vyandelick tegen. Van waer zijns' opge-

weckr? Moses betuyght gewisselick voor den

volcke dat hel de Heere geweest zy die hare

herten versteekt hadde. En de Phropheet de

selvigh' History verhalende, seght dat hy hare

herten heeft verkeert op datse sijn volck sou-

den haten. Nu en mooght ghy niet seggen

datse van den raedt des Heeren ontbloot

zijnde , haer selven ghestooten hebben. Want
wordense verhardt en verkeert gemaeckt , soo

wordense met voordacht tot dat selve gebo-

ghen. Daer benetlerts, seght my doch soo

dickwils als hy de sonden des volcks heeft

willen te huys soecken , op wat wijs' heeft

hy sijn werck in de verworpene volbracht?

Ghy kondt sien dat de kracht in 't wercken

by hem zy gheweest, en dat sy hem alleen

daer in ghedienl hebben. Daerom dreyghd'

hy somtijdts dat hy deselve door sijn aen-

hitsen op-roepen en voort brengen sal : som-

tijdts wederom datse hem sullen zijn als een

net om d'Israëliten daer in te verstricken

:

somtijdts oock als een hamer om haer daer

mede te slaen. Maer voornementlick heeft hij

doe verklaert , hoe dat hy in hen niet ledigh

en is , als hy Sanherib noemt een bijl de-

weicke door sijn handt gheordineert en gedre-

ven was om te houwen 1). Augustinus be-

schrijft dit ergens- niet qualick, wanneer hy

seydt dal het vaii haer komt datse sondighen

:

maer datse sondigende dit of dal doen dal

sulcks komt uyt de kracht Godts , die met de

duysternisse handelt na sijn wei-gevallen.

5. Voorts dat den dienst des Satans daer

tusschen komt om de verworpen' aen te hit-

sen , soo dickwils als de Heere door sijne

voorsienigheyt haer herwaerts en gintswaerls

schickt en bestuyrt, dal sal genoeghsaem

blijcken selfs uyt een eenighe plaets. Want

daer wort in 't boeck Samuels dickmael ge-

seydt dat de Geest des Heeren weeck van

Exod. i. 3.

e.1 7. 3.

CU 10. 1.

Tesa. 5. 2C.

en 7. 18.

E^eoh. 12. 13.

en 17. 20.

Teieni. 50. 2.3.

lesa. 10. 15.

Een anders

bevestiging uyt

Augustinus

ghenomen.

Een noodige

verbeteriöghof

uyllegging van

de buven-gaen-

de antïvourdt,

dewelck'uytde

History Saula

en het getuyg-

uis des .Apo-

stels bewijst

,

dat des Sataus

dienst altijt

tusschen komt
om de verwor-

pene aen tehfP

sen ; en daer

beneffens be-

toont dat Godt

vryenonsohul-

digh blijft van

alle boosheyt.

l.Sam. 16.14,

en 18. 10.

en 19. 9.

a Thess. 2. 10.
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la 't eerste

Bücck capp.

16. 17. 18.

Wat bilangt

de middel-iua-

tige saken.God

wcrckt aUoo in

de herten der

menschen : dat

hy, so dickwils

als hy eenen

wegh wil ma-

ken voor sijue

voori-ienig-

heyt, onsc wil-

len nae sijn be-

lieven buyght

en handelt.

Saul : ende een boose geest van den Heere

verschrickte hein. Dil en mach van den Hey-

hgen Geest niet verstaen worden. So wort

dan d'onreyne Glieest
, ghenaemt Godes Geest

om dat hy op sijn will' en ghebiedt past,

zijnde meer een instrument Godes in het werc-

ken , als van hem-selven den aulheur of werck

meester. Hier moet met eenen by gevoegt

worden 't geen door Paulus geleert wort : Dat

de kracht der dwahngh en verleydingh van

Godt wordt toegesonden , op datse de leugen

gelooven , die de waerheydt niet en hebben

willen gehoorsaem zijn. Daer is nochtans

altijdt groot onderschydt in het selvighe werck

tusschen dat 't welck de Heere doet, en tus-

schen dat 't welck de Satan en de godtloose

bedrijven. De Heere doet dat de quade instru-

menten , die hy onder sijn handt heeft en

wenden kan werwaerts hy wil , sijne recht-

veerdigheyt ten dienste staen. De Duyvel en

de godtloose, ghelijckse boos zijn, alsoo ba-

rense metter daet hare boosheyt die sy door

de verkeertheyet van haren aerdt ontvangen

hebben, 't Verdere dat daer dient soo om de

Majesteyt Godts van valsche beschuldigingh te

bevrijden , als om den godlloosen alle tegen-

kibbelingh en uytvlucht af te snijden , is in

het Capittel van de Voorsienigheydt aireede

voor-gestelt. Want hier was mijn voornemen

alleen kortelick aen te wijsen , hoe dat den

Duyvel heerscliappy voert in een verworpen

mensch , en hoe dat de Heere werckt in hun

beyden.

6. En al hoewel ick boven aengeroert

hebbe wat voor een vryheyt de mensch heeft

in die wercken dewelck' in haer selven niet

rechtveerdigh noch quaedt en zijn , en moer

tot het lichamelick', als tot het geestelicke

leven behooren, soo en is het nochtans als

noch niet verklaert. Sommige hebben hem in

alsulcke wercken een vrye verkiesingh toe-

gestaen , meer
,

gelijck ick meen', uvt oor-

saeck dats' over een poinct van onder geschickt

belang 1) niet en hebben willen twisten, als

datse voor seker 2) wilden uytgheven wat se

toeghaven 3). VVat my belangt , al hoewel

ick bekenn' dat sy die oordeelen 4) datse

geen vermogen en hebben tot de rechtveer-

digheyt , houden 5) 't geen insonderheyt ter

saligheyt dient geweten, soo meen' ick noch-

tans datmen oock dil stuck niet en moet over

't hoofl sien , op dat wy moghen \\eten dat

het een bysondere genaed' is van den Heere,

• soo dickwils als ons in den sin komt te ver-

kiesen het ghcen ons tot onse beslen bevor-

1) om een poinct van Iditendcr weerden. 2) gewis.

.S) beweeren dat sclfde "t welck sy toestonden. 4) die ghcnc,

dewclcke dit gevoelen. 5) gevoelen.

derlick is: soo dickwils als onse will' daer toe

gheneghen is : wederom soo dickwils als ons

hert en sin een afkeer heeft van 't gheen ons

andersins hadde moghen schaden. En lot hier

toe slreckt sich uyt de kracht van Godls

.voorsienigheydt, niet alleen op dal de saken

gheluckelick mochten uytvallen , in suicker

voeghen als hy voorsagh nut en oorbaer 1)

te zijn : maer oock op dat de
|
begeerten der

menschen sich daer henen wenden en schic-

ken mochten. Gewisselick indien wy de regee-

ringh van d'uytwendige saken willen afmeten

naer ons begrijp , so sullen wy voor vast

houden dat die tot in soo verre 2) staen

onder het menschelicke goed-duncken : maer

mdien wy luysteren nae soo veel gheluygh-

nissen deweicke luyd' uylroepen dat de Heere

oock in dese saken de herten der menschen

regeert , soo sullen wy genootsaeckt worden

selfs ons goedt-duncken aen 3) Godes byson-

dere inwerckinghe 4) t'onderwerpcn. Wie heeft

den wille der Egyptenaren bewogen om den

Israëliten alsoo goedl-gunstigh te zijn , dats'

al haer koslelickste vaten aen hen te leen

over-gaven? Sy en souden uyt eyghener be-

\\egingh haer gemoedt hier toe nimmermeer

gebracht hebben. So stonden dan hare ge-

moederen meer onder de heerschappy des

Heeren, dan datse 5) van haer selven gere-

geert wierden. Indien oock Jacob niet vaste-

lick en hadde gelooft dat Godl , nae dat hem
goedt dunckt , de menschen verscheyden ghe-

sintheden in-geeft, soo en soud' hy voorwaer,

sprekende van sijn Soon Joseph (den weicken

hy hieldt voor een onheyligh Egyptenacr)

niel gheseydl hebben : Ende Godl de Almach-

tige geve u barmherligheydt voor het aen-

gesichte dies Mans. Gelijck ook de gantsche

Kerck belijdt in den Psalm , dat Godl als hy

sich harer wild' ontfermen, de wreede herten

der Heydenen verootmoedighl heeft lot goe-

derlierentheyt. Wederom doe Saul alsoo in

gramschap ontsteken was dat hy sich lot den

krijgh veerdigh maeckle, so wordt d'oorsaeck

daer van uyt-ghedruckt , te weten , Dat de

Geest Godts hem gedreven heeft. Wie heeft

het gemoedt van Absalon afkeerig ghemaeckt

dat hy den raedt van Achilophel , deweicke

voor een Goddelick' antwoort plach gehouden

te worden , niet en heeft acngenomen ? Wie

heeft Rehabeam bewoghen dat hy den faedt

der Jongelingen geloof gaf? Wie heefl de Hey-

denen, die Ie voren seer stout waren, ver-

schrickl gemaeckt doe sy van d'aenkomst der

Israëlilen vernamen? Voorwaer Rachab de Hoer'

heeft beleden dat het Godes werck en bedrijf

En de ver-

kiesingh ouses

goet-dunckeus

en ia in dcsc

dingen soo vry

niet, of het

goedt-duncken

Godts heersen t

over des selfs

vryheyt.

(p. 116.)

Verscheyden

esenij)elcQ die

dese Lcerc be-

krachtigen.

Gencs. 43 li.

Psalm IOC 46.

2 Sam.17 1 1.

I. Reg. 13 lU.

los. 2 y.

1) (lick). 2) daer en toe 3) [j. 1) bcwegingl'' s; .1/.
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Lcvil. 20 ;iO.

'l'c(5lion-wur-

liing;li , Dues'

cxiMïipelcn (!n

in:vkcn gccnun

regel.

Antwoordt,
gegroiit op het

ulietiiygheiiis

van aller

nicnschenerva-

Ileni, op kla-

re glieluygh-

iiissen vaa de

Seliriftuyr.

l'rov. 20. 12.

Item, op het

scgghen van

Augiistiiuis.

De grat. &
lib, arb ad Va-

lent. eap. 20.

was. Wederom svie heeft, rle hcrlen der Israë-

liten door vrees' en anglist ter ne'er ghesla-

gen , anders dan hy die in sijn Wet ghe-

dreyght heeft , dat hy haer een bevend' hert

geven sal?

7. Yemant sal misschien hier tegen seg-

gen , dat dit bysonder' exempelen zijn , waer

naer all' andere dingen niet en moeten afghe-

melen worden. Maer ick segghe dal daer

door glienoeghsaem bewesen wort 'tgeen ick

bcvvecre, te weten, dat Godt, soo dickwils

als hy ruymte en baen wil maken voor sijne

voorsienigheydt , oock in de uylwendighe din-

ghen de willen der menschen buyght en

wendt , en dat hare keuse en vcrkiesingh

sulcken vryheyt niet en heeft, dat Godes

goel-duncken daer over geen heerschappy

voeren en soude. Dewijl ghy gewaer wordt

dat u dickwils in sakcn die niet duysler en

zijn, verstandt en oordeel ontbroeckt: dat u

ghemoedt in saken die lichlelick volbracht

kunnen worden, beswijckt: dat u wederom

in duystere saken terstont eenen becjuamen

raedt in den sin schiet : dat u in swaer-

wiclilig' en gevaerlicke dingen een hert ge-

geven wort dat sich boven alle swarigheden

verheft, soo sal u dese dagelicksche Ijevin-

dingh doen insien 1) 't zy ghy \\ih of niet

,

dat u gemoedt meer hanght van Godes beslie-

ringh, als van de vryheydt uwer verkiesingh.

En aldus legg' ick de woorden van Salomo uyt,

daer hy seydl , Een hoerende oore , ende een

siendc ooghe heeft de Hocre gemaeckt, jac

die beyde. Want 't en dunckt my niet dat

hy spreeckt van de Schcppingh : maer van

de bysondcre gave des gcbruycks. En als hij

schrijft dat des Konlnghs herte is in de handt

des Hecren
,

[a/s] water-beken : en neyght

het tot al dat hy wil : Soo begrijpt hy voor-

waer onder ééne soort van menschen het

gantsche menschelicke gheslacht. Want isser

yemant wiens wille vrij is , en niemandon

onderworpen , soo behoort dit recht en voor-

deel alderraeest tot de wille van een Koningh
,

dewelck' over de willen van andere menschen

eenighsins ghebiedt heeft. Indien dan de will'

eens Konings door de hant Godts gebogen

wordt , soo sal oock onse will" even dat

sclfde moeten ondergaen en er aen onderwor-

pen zijn 2). Hier van heeft Augustinus een

uylnemende spreuck aldus luydende: De
Schriftuer, soomense neerstelick insict , be-

loont dal niet alleen de goede willen der

menschen , die hy [Godt] 3) selfs maeckt van

quade willen , en die hij 4) van hem goed 5)

gemaeckt zijnde beweeght lol goede wercken

1) gevoelen. 2) inoeteii iiytstacn S) hy. 4) []. .5) [].

en lol hel eeuwit^he leven : maer oock die

willen die den aerdl van dese werell noch

behouden , alsoo zijn in Godes gewclt , dat hy
die , door sijn oordeel , het weick wel seer

verborghen , maer niet te min oock seer

rechtveerdigh is, doet buyghen werwaerls hy
wil , en wanneer hy wil, hel zy om weldaden

te verleenen , het zy oock om stralFen toe

te brengen.

8. De Lesers moeten alhier ghedencken,

datmen naer 1) d'uytkomslen der saken het

vermogen dat aen 'i) des menschen goet-

duncken toekomt 3) , niet en moet afmeten 4),

'l welck sommig' onervarene lieden verkeer-

deliek plegen te doen. Want sy laten sich

voorslaen datse daer uyt trelTelick en verslan-

digh bewijsen dal des menschen will' dienst-

baer is , om dat oock den oppersten Monar-

chen alle dinghen niet en gaen nae haren

wensch. Maer 't vermogen daer wy van spre-

ken moei binnen in den mensch acnghemerckt

,

en niet na den uytwendigen voortgangh afge-

meten worden. Want in hel dispuyt vande

vrye will' en is dit de vrage niet , of de

mensch alles wat hy in sijn hert voorgenomen

heeft, niet Icgenstaend' all' uytwendige be-

letsels, kan volbrengen en uytvoeren : maer

of hy in een yegelicke saeck een vrye ver-

kiesingh sijns oordeels en een vrye gesintheyt

sijns willens heeft. Indien de menschen dese

twee dingen hebben , soo en sal Allilius Re-

gulus , in d'enghlen van een lonne met scherpe

pinnen besloten zijnde, niet min een vrye

will' hebben als de Keyser Augustus , die 5)

een groot deel der werell nae sijn believen

receeret.

Bei V. Capittel.

Wcder-leggingh van de tegen-werpingen die tot

verdedigingh van de vrye will' plegen voort

gebracht te worden.

Van de dienslbaerheyt des menschelicken

goedt-dunckens mocht nu schijnen ghe-

noegh gesproken te zijn , indien niet sommi-

ghe die dat door een valschen waen van

vryheydt soecken te verderven ,
cenighe harer

redenen hier leghen voortbrachten lol bestry-

dingh van ons gevoelen. Sy brenghen voor

eerst over hoop eenigh' ongerijmlheden om
daer door ons gevoelen hatelick te maken,

gelijck of het streedt oock tegen hel gemeen

gevoelen: daer na kampense daer leghen met

gheluygenissen der Schrifture. Dit tweederley

wapen tuyg sullen wy ordenllick afweeren.

1) uyt. 3) van 3) [j. i) weerdeereii. 5) [ ].

Dewijl som-

mige strijdende

teghen de dwa-

lingh van den

vryenwiUe, een

bewijsreden

nemen uyt de

uytkomstë der

saken : soover-

klaert hy hoc

dat te verstaen

Voor eerst

weder-leydt hy

d'ongprijmthe-

den van de te-

ghen-])artycn

versiert. Daer

na verklaert hy

de getuyghnis-

sen der Sehrif-

tnre.
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Indien, seggense , de sonde gheschiedt iiyt

dl. 117.) noodtsakelickheydt , soo en isse nu niet
j

langer sonde : en indiense met wille geschiedt

,

soo kanse gemijdt worden. Dit waren oock de

wapenen van Pelagius daer med' hy Augus-

tinus bestormde : evenwel en willen wy onse

wederpartyen met den naem van Pelagius niet

beswaren , voor en al eer wy hen van de sake

AiitwoovJt, selfs sullen hebben genoegh gedacn. lek ont-

joor ontken- ^^^^- j^^^ j^j. jg sondc dacrom te min moet
""'^''

toe-gerekent worden, om datse geschiedt uyt

nootsakelickheydt: lek ontkenne daer benef-

fens dat haer besluyt het welck sy in-brengen

goedt is , te welen , dat de sonde gemijdt kan

worden , indiense met wille geschiedt. Want

soo yemandt met Godt wil twisten , en sijn

oordeel ontgaen door dit 1) voorwendsel 2),

te weten , om dat hy geen vermogen en hadd'

om anders te doen : die onlfange 3) hier op

die gereede 4) antwoorde , dewelcke wy oock

elders hebben by-gebracht , dat het namelick

niet en is uyt de scheppingh, maer uyt de

verdorvenlheyt -der natuyr dat de menschen

slaven der sonde gheworden zijnde, nietan-

Bevcstigingh ders en kunnen willen dan quaedt. Want van

dci-antnoor.ic. ^^aer komt die onmacht die de godtloose gheern

tot een deckmantel souden ghebruycken ,
van

waer komts' anders dan dat Adam sich sel-

ven uyt eyghen beweginghe 5) in de tyranny

des Duyvels over-ghegheven heeft. Hier uyt

ontstaet dan die gebreckelickheyt daer mede

wy geboeyt en gevangen gehouden worden,

om dat d'eerste mensch van sljnen Schepper

is afgeweken. Indien alle menschen in 't ghe-

meyn met recht aen dees' afwijckingh schul-

digh zijn , laet hun dan niet dencken dat de

nootsakelickheyt haer tot onschuldt sal ver-

strecken , in dewelcke sy selfs hebben een

duydelick' oorsaeck van haer verdoemenis. En

dit hebb' ick in 't voorgaende klaerlick uyt-

geleydt : ick hebb' oock in den Duyvel selfs

een exempel voor-geslelt uyt het welck open-

baer was dat hy die nootsakelick sondight,

niet te min vrywilligh sondight. Gelijck oock

in duytverkoren' Engelen de will' evenwel

een will' blijft, al is het datse van 't goede

niet meer zywaerts 6) en kan afwijcken : 't

welck oock Bernardus wijsselick leert als hy

seght, Dat wy daerom t'elendigher zijn , om

dat wy willens verkeeren 7) in dese nootsa-

kelickheyt : dewelcke nochtans ons alsoo aen

haer verbindt, dat wy dienstknechten der sondc

zijn
,

ghelijck wy voor henen verhaelt heb-

ben. Het tweede lidt van haer argument is

valsch : want bet springt vcrkeerdelick van

Seim. 31. iu

Cantica.

den wille tot de vryheydt. En wy hebben

boven bewesen dat oock met wille geschieden

die dinghen die nochtans niet en staen onder

de vrye verkiesingh.

2. Ten tweeden werpens' oock dit voor:

Indien soo de dcughden als ondeughden niet

en komen uyt een vrye wille-keur, soo is 't

onbetaemlick dat de mensch of met straffe

bcswaert , of met prijs beloont worde. Al is

't so dat dit is een argument van Aristoteles,

soo bekenn' ick niet te min dat het van Chry-

sostomus en Hieronymus erghens is ghe-

bruyckt geweest. En evenwel getuyght Hie-

ronymus selfs dat het by den Pelagianen seer

ghemeen was, hy verhaelt oock haer eygene

woorden , luydend' aldus : Indien de ghenade

Godts in ons werckt soo moest die ghenade 1)

gekroont werden , en niet wy die den arbeydt

doen. Wat de straffe belanght , ick antwoorde

dat deselve met recht ons opgeleyt wordt

,

dewijl de schuldt der sonde van ons voort

komt. Want, wat isser aen gelegen of de

sonde begaen wort met een vry of dienst-

baer oordeel , wanneerse maer wordt bedre-

ven door een gewillige begeerlickheyt : voor-

nementlick dewijl de mensch daer uyt bewesen

wort een sondaer te zijn , om dat hij is onder

de dienstbaerheyt der sonde ? Aengaende de

belooningen der gerechtigheyt , ick segge dat

wy geen ongerijmtheyt en begaen, wanneer

wy belijden dat deselve meer van Godes goe-

dertierenheydt als van ons' eygene verdien-

sten afkomen. Hoe dikwils wordt dit by Au-

guslinus ghevonden; Dat Godt niet onse

verdiensten ,
maer sijne gaven kroont -. en dat

alsulcken kroon een belooningh genoemt wordt,

niet om dat Godt ons deselve schuldigh is van

weghen onse verdiensten , maer om dat hy

sijne gaven die hy aireede te voren gegeven

hadde daer mede vergeldt. Voorwaer dit wordt

wel scherpsinnighlick by hem bemerckt , dat

het met de verdiensten t'eenemael uyt is
,
in-

dien onse wercken uyt de fonteyn des vryen

goet-dunckens niet voort en komen : maer sy

zijn daer in verre verdoolt datse dat voor soo

seer onbetaemlick houden en aensien. Want

Augustinus en ontsiet sich niet dat selve
,

't

welck haers bedunckens niet en behoort be-

leden te worden , al-omm' als een noot-wen-

digh poinct te leeren , als te sien is tQr plaet-

sen daer hy seydt : Welcke zijn doch de

verdiensten aller menschen? wanneer hy die

alleen geen sond' en heeft en een Verlosser

is van sonden niet met verdienden loon ,
maer

met onverdiende genade verschijnt, soo be-

vindt hy alle menschen sondaers. Item ,
In-

2. Ecu' an-

der' ongcrijint-

heyilt genomen
uyt Arislutelcs

en Felagius.

In Kjiist. ad

Clesipho». &
Dialog. 1.

Antwoordt

,

door distincly

eu onderschcy-

dingb.

Bcvesti-ingh

der antwoordt

door 't gctiiyg-

nis van Augii-

stinns ver-

stercltt.

In rs:.lM, 70.

1) drse. 2) vuorwondingh. :!) Iieel't. 4)

5) van aelfs. 6) ter zijden. 7) ziju.

bcreyd'.

1) sal die.
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dien u sal vergolden worden 't geen ghy

verdient , so moet ghy gestraft worden. Wat
geschiedter dan? Godt en vergeldt u niet met

de verdiende straffe : maer hy schenckt u

d'onverdiende genade. Indien ghy wilt ver-

steecken zijn van de ghenade , soo roemt van

uwe verdiensten. Item , By u selven zijt ghy

niet met allen: de sonden zijn u eygen, de

Epist. 53. verdiensten Godes goederen. Men is u straffe

schuldigh : en als Godt u den prijs sal laten

toekomen , soo sal hy sijne gaven kroonen

en niet uwe verdiensten. In den selven sin

Deverb.Apost, leert hy oock elders, Dat de genade nieten
ïMinone li).

j^ ^^^.j yerdionst , maer dat de verdienst is uyt

de genade. En een weynigh daer na niaeckt

hy dit besluyt, Dat Godt sijne gaven geeft

eerder eenighe verdienst is , op dat hy daer

uyt sijne verdiensten trecke , en dat hy gant-

schelick sijne gaven geeft- om niet , dew ijl hy

in den mensch niet met allen en vindt waer-

om hy hem soude saligh maken. Doch wat

is't van nooden hier van een langher register

te maken, dewijl ons soodanighe uytspraken

geduyrigh 1) in sijne Schriften voortkomen?
Een iweede De Apostel sal hen oock noch beter van dese

leves, ig'"g
dvvalinsh verlossen , indiense willen aenhooren

onderset met '-

het getuyghnis uyt wat oorsprongh hy de heerlickheydt der

Heylighen af leydt 2). Ende die hy te voren,

seght hy , verordineert heeft. , dese heeft hy
oock geroepen: ende die hy geroepen heeft,

dese heeft hy oock gerechtveerdight : ende die

hy gherechtveerdight heeft , dese heeft hy oock

verheerlickt. Waerom worden dan de geloo-

vige, nae 't seggen des Apostels
,
ghekroontl*

om datse , niet door haer vernuft en kloeck-

heydt , maer door de barmhertigheydt Godts

verkoren , en geroepen , en gerechtveerdight

zijn. Wech dan met dese onnutte vreese dat

het met de verdiensten sal uyt zijn , indien

het vrye goedt-duncken sijn staet en plaets

verliest. Want het is de grootste dwaesheydt

afgeschrickt en schuw te worden van dat

gheen, tot het weick wy door de Schriftuyr

. Cor. 4. 7. gheroepen worden. Ende soo ghy het oock,

seght hy, ontfangen hebt, wat roemt ghy als

of ghy het niet ontfangen enhadt? Ghy siet

voor u ooghen dat hy daerom 't vrye goedt-

duncken van alles berooft, op dat hy voor

de verdiensten geen plaets en soud' overigh

laten. Doch 3) ,
gelijck Godts weldadigheyt en

mildtheyt on-uytputtelick en menigerley is , so

(p. 118.) staet de sake alsoo ^) dat hy
|
die deughden

en gaven , die hy|^''ons door'^ sijn genade ver-

leent, evenwel 5) beloont" en vergell even
eens als of het onse gaven waren , door dien

hy maeckt datse d'onse worden.

des Apostels

Rom. 8. 30.

2. Tim. 4. 8

1) spi'cnckcn uu en dan.

iiloks). 4) []. .5) [].

2) brenght. 3) (het is evenwel

3. Hier tegen brengense noch voort dese

reden , dewelcke mach schijnen ontleent te

zijn van Chrysostomus : Indien onse will' de

macht niet en heeft het goet of quaet te ver-

kiesen, soo souden de menschen die een en

de selfde natuyr deelachtigh zijn, of alle te

samen quaet, of alle te samen goedt moeten
wesen. En de Schrijver (hy zy dan wie hy
zy) van 't Boeck aengaende de roepinghe

der He3'denen, 't welck onder den naem van

Ambrosius het licht sag 1), en is oock niet

verre van dit gevoelen, wanneer hy seydt.

Dat nooyt yemandt van het gheloof soud' af-

geweecken zijn geweest , indien de ghenade

Godts ons niet en liet in den staet der ver-

anderlickheydt. Het is wonder dat soo groote

Mannen haer selven hier in misgrepen hebben.

Want hoe en is het toch aen 2) Chrysosto-

mus niet in den sin gekomen , dat het de ver-

kiesingh Godts zy, dewelcke tusschen de men-
schen alsulcken onderscheyt maeckt? Wat ons

belanght , wy en ontsien ons niet te bekennen

en toe te geven 3) , 't gheen Paulus met soo

groeten ernst beweert , te weten , dat alle

menschen gelijckelick 4) verkeert en tot boos-

heydt over-gegeven zijn : maer wy voegen met

hem daer by, dat het geschiet door Godts

barm.hertigheyt datse alle gelijckelick 4) in die

boosheydt niet en blijven. Dewijl wy dan alle

te samen van naturen aen een gelijcke sieckte

kranck legghen , soo worden die alleen ghe-

sont , den welcken de Heer sijn behulpsame

handt belieft toe te reycken. De andere, die

hy door sijn rechtveerdigh oordeel voor-by

gaet , versmachten in hare vuyligheyt , tot datsé

gheheel verteert worden. Dit is oock de reden

waerom sommige tot den eynde toe volherden
,

en sommighe wederom in den begonnen loop

beswijcken. Want de volherdingh selfs is een

gave Godts , die hy niet en schenckt aen yeder

een sonder onderscheydt , maer mede-deelt

den ghenen die 't hem goedt dunckt. Indien

men vraeght nae d'oorsaeck van dit onder-

scheydt, waerom sommighe volstandelick vol-

herden 5) , en sommige door ongestadigheydt

afwijcken , wy en weten gheen ander reden

daer van aen te wijsen dan dat de Heere de

eerste door sijn kracht verslerckt en staende

houdt , op datse niet en vergaen , en d'andere

deselve kracht niet en geeft op datse mochten

zijn exempelen der ongestadigheydt.

4. Daer beneffens seggense , dat de ver-

maningen te vergeefs by de handt ghenomen
worden , dat het gebruyck der waerschou-

wingen onnoodig is , dat de bestraftingen be-

spottelick zijn , indien hel in des sondaers

3. De deid'

ongerijmtheyt,

genome uyt de

woorden van

Chiyaostomus,

Homil. 20 in

Gcnes. lib. 4.

cap. 4.

Antwoordt

door ontken-

ningh.

Rom. 3. 12.

4. Devicrd' '

ongerijratheyt,

eertijdts tegen

geworpen van

de Pelagianen.

1) nyt gaet. 2) [ ]. 3) staeu 4) te gelijck. .5) iiytlierden.
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Antwoordt

door ontken-

ning, genomen
nvt ile wercken

van Augusti-

nus.

Bevestiging

der antwoordt,

verklaert door

"t getnygenisse

van Christus.

Eu des Apo-

stels Paulns.

macht niet en is hemselven gelioorsaemlick

aen te stellen. Doe aen 1) Augustinus dierghe-

lijcke redenen eertijts wierden voor-geworpen,

soo wierd' hy ghenoodtsaeckt een Boecksken

te schrijven van de Bestraflingli en Genade.

En al hoewel hy aldaer dese redenen over-

vloedelick wederleyt , so roept hy toch ten

slotte sijne teghenstanders op ter weerlegginghe

van dese in 't kort saemghevatte toespraek 2) :

O mensche leert uyt het gebodt bekennen

uwen schuldigen plicht , leert uyt de bestraf-

fingh bekennen dat ghy door u eyghen ver-

dorvenlheydt niet en hebt 't gheen ghy schul-

digh zijt, leert uyt het ghebedt bekennen van

waer ghv ontfangen sult 't geen ghy hebben

wilt. Sijn Boeck van den Gheest en de Letter

is by-nae van den selven inhoudt , in het

welck hy leert dat Godt de geboden van syn

Wet niet af en meet nae de macht der

menschen , maer dat hy bevolen hebbende 't

geen recht en billick is , sijn uitverkorene uyt

genaden geeft de macht om te volbrengen.

Men behoeft oock hier van gheen langh dis-

puyt te maken. Voor eerst en staen 3) wy
niet alleen in dese saeck, maer oock Christus

en alle d'Apostelen met ons. Laet hen toe-

sien hoe dats' overwinnen sullen in den strijdt

den welcken sy tegen soodanige Strijders 4)

opnemen. Christus betuyght dat wy sonder

hem niet en vermoghen , maer bestraft en

berispt hy daerom te weynigher die ghene

die buyten hem waren en quaedt deden ?

Vermaent hy daerom te minder , dat een

yeder neerstigh zy tot goede \\ercken? Hoe

heftigh bestraft Paulus die van Corinthen om
datse de liefd' in den wint sloegen? En even-

wel bidt hy dat hen liefde van den Heere

ghegheven werde. Hy ghetuyght in den Brief

tot den Romeynen : Dat het niet en gaet na

yemandts willen of loopen , maer na Godts

ontfermen: en nochtans en laet hy daer na

niet af van te waerschouwen , te vermanen

en te bestralfen. Waerom en sprekense dan

den Heere daer over niet aen , dat hy also gheen

verloren arbeydt en doe , eyschende van den

mensch soodanige dingen die hy alleen ghe-

ven kan , en bestraffende de feylen deweicke

door gebreck van sljne genade begaen wor-

den? Waerom en vermanen sy Paulus niet

dat hy verschoone de gene die niet en kun-

nen willen of loopen . 'ten zy dan door de

hulp van Godes barmhertigheydt dewelck'

haer als nu verlaten heeft? Even als of de

Heere sijn eyghen wijs' en manier van leeren

niet en verstondt , deweicke nochtans ter-

stondt 5) bekent wordt van de ghene die met

1) []. 2) betreckthy sijne tegen-partyen tot dit kort bc

3) zijn. 4) Voor-veclitera. 5) haest.

Godtvreesentheydt daer nae soecken. Voor-

waer Paulus geeft te kennen , hoe veel het

leeren , vermanen en bestraffen op sich selven

vermogen om 't hert des menschen te ver-

anderen , wanneer hy schrijft, Dat die geen

die plant , en die geen die nat maeckt niet

en zijn, maer dat de Heer, die den wasdom
geeft , alleen krachtelick werckt. Alsoo sien

wy dat Moses de gheboden der Wet stren-

gelick instelt en bevestight , en dat de Pro-

pheten heftigh en hart aenhouden en den

overtreders dreygen : daerse nochtans belijden

dat de menschen als dan eerst wijs zijn

,

wanneer haer gegeven wort een hert om te

verstaen : dat het Godts eyghen werck is

,

de herten te besnijden , en voor steenachtighe

vleeschen herten i) te gheven ; sijn Wet in

de binnenste leden in te schrijven, in somma
door het vernieuwen der ziele te maken dat

sijn leere krachtigh is en vrucht draeght 2).

5. Waertoe dienen dan de vermaninghen?

Hier toe, te weten, indiense van de godt-

loose door een hertneckigh gemoedt veracht

worden , soo sullens' haer zijn tot een ge-

tuyghnis wanneer men voor Godts vierschaer

sal ghekomen zijn : jae oock nu te desen tijdt

wordt haer conscienty daer mede gegeesselt

en geslagen : want 3) hoe seer yemandt se

oock 4) broot-droncken 5) bespot , soo en

kan hy die nochtans niet als quaedt veroor-

deelen. Maer, sult ghy segghen, wat soude

doch 't elendigh menschken doen, als hem

de. sachtigheydt des herten die tot de gehoor-

saemhey t van nooden is , wordt geweygert ?

Jae wat soeckt het verschooning en uytvlucht

,

dewijl het de hardigheydt niemanden en kan

wijten dan sich selven ? Soo worden dan de

godtloose , die geerne bereydt zijn om de ver-

maninghen met een lachsken , soose maer

konden , t' ontgaen , door de kracht der sel-

ver ter ne'er gevelt 't zy sy willen of niet.

Doch de voornaemste nuttigheydt der ver-

maninghen moet aengemerckt en ghesocht

worden by de gheloovighe : want gelijck als

de Heere alles in haer werckt
|
door sijnen

Geest , also en werpt hy oock het instrument

sijns woorts niet uyt derhant, maergebruykt

dat selfste niet sonder kracht en voordeel.

Laet dan dit als een ware Leere vast blijven

,

te weten , dat de gantsche slerckte der ghe-

loovigen in Godes genade gelegen is , volgens

het woordt bv den Propheet: lek sal hen een

nieuw hert gheven , op datse daer in wan-

delen. Maer ghy sult segghen , Waerom wor-

dense nu van haren schuldighen plicht ver-

1) vlceschiglie. 2) schaft. 3) (al hoewel). 1) ( ]•

5) (hy zy deselve).

I)c tweede

antwoordt, de-

welck' het ghc-

bruyck en de

nuttigheyt der

vermaninghc

aenwijst.

1. Cor. 3 7.

De derd' aut-

Wüort, deweic-

ke de tweede

wijdtloopigher

verklaert, ten

opsichtc van de

godtloose.

Ten opsichte

van de Godt-

vrachtige.

(p. UU.)

Ezech. 11.

19, 20.

In-reden op

de voorgaendc

antwoorden.
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maent , en niet liever onder de bcstieringe

des Geestes over-gelaten ? Waerom wordense

door vermaningen aengeport , dewijlse sich

toch 1) niet harder 2) en kunnen haesten

,

als de bewegingh des Gheestes toelaet? Waer-

om wordense gestraft wanneerse van den

wegh afgeweken zijn, dewijlse door nootsake-

licke swackheydt des vleesches zijn gevallen?

O mensche wie zijt ghy dat ghy Gode een

Wet soudt voorschrijven? Indien hy ons door

de vermaningh voor henen wil bequaem ma-

ken tot het ontfanghen van dese selvighe

ghenade door dewelcke te weegh' gebracht

wordt dat de vermaningh wordt ghehoor-

saemt, wat reden hebt ghy om dit beleydt

en bestel Godts met laster of scheldt-woorden

te bejegenen? Wanneer 3) de vermaninghen

en bestraffingen by de Godtsalighe al 4) geen

ander voordeel en deden dan datse der selver

gemoederen van sond' overtuygen , so sou-

dense reeds desweghen 5) geacht moeten wor-

den niet t'eenemael onprofijtelick te zijn. Maer

dewijlse bovendien te samen gevoeght met

d'inwendige werckinghe des Heyligen Geestes

seer veel vermogen om in hen t'ontsteecken

een verlanghen nae het goede, om uyt 6)

hen de traegheydt uyt te drijven , om de

giftig lockende soetheyt 7) der boosheydt

tot buyten haer uyt te boenen , en om
ter contrary een haet en walgh teghen de

boosheyt in hen voort te brenghen : wie isser

nu die spottend 8) sal durven voor-gheven
De.1 korten dats' ovcrtolligh zijn ? Soo yemandt een duy-

delicker antwoordc begheert , die neem' het

aldus: Godt werckt tweesins in sijn Uytver-

korene : inwendigh door sijn Gheest: uyt-

wendigh door sijn Woordt. Door sijn Gheest

maeckt hy hen tot nieuwe creaturen , hare

verstanden verlichtende en hare herten tot

liefd' en betrachtingh der gerechtigheyt fat-

soeneerende. Door sijn Woort weckt hy haer

op om die vesrnieuwing te begeeren , te soec-

ken , en te verkrijgen. Door beyde vertoont

hy de kracht sijner handt nae de wijse van

sijn beleydt en uytdeelingh. En wanneer hy

dit selfde 9) woordt den verworpenen toe-

sendt 10), al is 't dat hy 't niet krachtigh en

maeckt lot harer verbeteringh, so doet hy 't

nochtans gelden tot een ander ghebruyck : op

datse voor 't tegenwoordige door 't ghetuygh-

nis harer conscienty souden werden ghe-

prickelt , en in den dagh des oordeels te min

onschults souden kunnen voort brenghen. Al-

soo al hoewel Christus verklaert dat niemandt

tot hem en komt dan die van den Vader ge-

inhoudt vau d

voorgacnde

antwoorden.

1) []. 2) seerder. ü) (schoon). 4) []. 5) van weghen
snleks. 6) [ ]. 7) 't vermaken de fenynige soctighcyt.

8) sjiuttelick. 9) selfstc. 10) toeacüickt.

trocken wordt, en dat d'Uytverkorene niet 1)

tot hem komen dan 2) nae dats' het van

den Vader gehoort en gheleert hebben : soo

en versuymt hy nochtans self het ampt eens

Leeraers niet, maer hy noodight met sijn

stemme neerstelick die gene dewelck' inwen-

digh vanden Heyligen Geest onderwesen moe-

ten worden , sose 3) eenighen voortgangh

sullen 4) doen. By de verworpene richt 5)

d onderwijsingh des woorts oock yets uyt 6)

,

gelijck Paulus getuyght . want sy is haer een

reuck des doodts tot der doodt, en evenwel

een soete reuck den Heere.

6. Sy arbeyden seer om getuyghnissen

der Schriftuyre by een te versameien : en dat

doense met alle neerstigheydt , op dats' ons

ten minste met de i:eelhpyt der getuyghnissen

overvallen souden , waer se 7) sulcks niet en

vermoghen te doen met hun ghewicht 8).

Maer gelijck als in een oorlogh
,
een 9) bloode

en onbedreve hoop van 10) krijghs-lieden

,

hoe II) prachtigh en moedigh de selve hoop

sich oock moghe aenstellen 12), terstont door

weynigh slagen ter neder gheveldt en uyt het

het veldt verstrooyt wordt , soo haest als men
handt aen hant komt te vechten : alsoo sal

't ons oock seer licht zijn , dese teghenpartyen

met hare benden te doen 13) verstuyi^en. Want
dewijl alle ghetuyghenissen diese teghen ons

misbruyckcn , wanneer elck van dien onder

sijn eygen rubriek inghedeelt 1 4) is , op seer

weynigh poincten neerkomen 15), soo sullen wy
velen der selver met een antwoorde af 16)

doen : en 't en sal niet noodigh zijn dat wy
yeder plaets hooft voor hooft weder-leggen.

Haer voornaemste sterckte stellen sy in de

geboden : dewelcke volgens hare meeningh

alsoo aengeleght zijn op 1 7) onse krachten

,

datmen noodtsakelick besluyten moet dat een

mensch door sijn macht volbrengen kan alles

wat bewesen wordt door de gheboden van

hem te worden ge-eyscht Sy doorsnuflfelen

dan alle de ghebodet) , en meten daer uyt af

de maet van ons vermoghen. Want sy dispu-

teeren aldus : Wanneer Godt , seggense , hey-

ligheyt
,

godtvruchligheyt
,

gehoorsaemheyt

,

kuysheyt, liefd' en sachtmoedigheydt ghebiedt:

wanneer hy onkuysheyt , toorn, roovery , hoo-

verdy en diergelicke meer verbiedt , soo spot

hy met ons, of hy eyscht alleen de dinghen

dewelck' in onse macht zijn. Voorts konnen

by-nae alle de gheboden diese te hoop bren-

gen , in drie soorten onderscheyden worden.

Sommighe vorderen van den mensch d'eerste

1) []. 3) []. 3) soudeus'. 4)[ ]. 5) verriclit. 6) yetwes.

7) dewijlse. 8) door de gewichtigheyt der selver.

9) den. 10) der. 11) (seer). 12) ghelaten irochte.

13) []. U) rot verdeelt. 1.5) uytkomen. 1 fi) ghenoegh.

17) gematight zijn uae.

Dun eersten

hoop der be-

wijs-redenen

die de nieuwe

Pelagianen nvt

de Schrifluyr

vcrsamelen, tot

verdedigingh

van den vryeu

wille.

1. De Wet
eyscht van ons

oprechtigheyt:

waer uyt dau

volght of dat

Godt ons be-

spot, of dat hy

vau ons. vor-

dert die dingen

die in onse

macht zijn.

Antwoordt

,

daer door on-

derscheydt

gheraaeckt

wordt van drie-

derley ghebo-

den, van de-

welcke hy eerst

in 't ghemeen

handeldt in

dces' en in de

volghendc

sectie.
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Kom. 3. 20.

en 7, 7.

Galat. 3. 19.

Roiu. 5. 20.

1. Tim. 1. 5.

l.Thes3.3,12.

(p. 120.)

En die be-

wijs-redeQ ge-

nomen van de

Wet in 't ghc-

mccn, en doet

den voorstan-

ders van de

vryo-.tril gheen

voordeel.

bekeeringh tol Godl : sommighe spreken alleen

van d'onderhoudinge der Wet: sommige ghe-

bieden hem in d'ontfangene ghenade Godts te

volharden. Laet ons eerst van alle de gebo-

den m't gros handelen , en daer nae neder

dalen tot hare sorteeringh'. Het is wel over

langen tijdt begonnen een algemeen segghen

te worden . dat de krachten der menschen

sich even I ) verre uylstrecken als de geboden

der Goddelicker Wet , en 't heeft oock wel

eenighen schijn : maer 't is toch 2) voort

ghekomen uyt een seer grof onverstant om-

trent de Wet. Want wie het 3) voor een

lasterstuck houdt , datmen d'onderhouding der

Wet voor 4) onmogelick verclaert 5) , die

steuni quansuys op een seer vaste bewijs-

reden , seggende : Dat de Wet andersins te

vergeefs soude ghegeven zijn. Want sy spreec-

ken in sulcker voeghen als of Paiilus nergens

van de Wet vermaent hadde. Want , lieve

seght my doch , wat willen sijn woorden als

hy seght: Dat de Wet gegeven is om der

overtredinghen wille, dat door de Wet de

kennisse der sonden komt, dat de Wet sonde

maeckt , dats' in-gekonien is op dat de sond'

overvloedigh werde: Gheven dese woorden

te kennen , dat de Wet moeste bepaelt en

aenghelegt 6) worden nae onse krachten, op

dats' andersins niet te vergeefs en soude

ghegheven worden ? Of gevense veel meer te

verstaen , dats' verre zy boven ons bereyck

,

op dats' ons van ons' onvermoghentheydt

overtiiyghen soude? Voorwaer de liefd' is,

volgens Paiilus beschrijving. Het eynd en

de volbrengingh der Wet. Maer wanneer hy
bidt dat de herten van die van Thessalonica

daer mede vervult mochten worden , soo

bekent hy ghenoeghsaem dat de Wet sonder

voordeel in ons' ooren klinckt , 'ten zy dat

Godt den gantschen inhoudt der selver in

onse herten in-drucke.
|

7. Indien de Schriftuyr niet anders en

leerde van de Wet , dan dat sy is een reghel

des levens , waer nae wy onsen gantschen

handel reguleeren en aenleggen moeten , soo

soud' ick voorwaer sonder uytstel t'eenemael

tot haer gevoelen over-gaen. Maer dewijl sy

ons het menigherley gebruyck der Wet met

alle vlijt en duydelickheydt verklaert , soo is

't veel meer betamelick dat wy uyt die ver-

klaringh afnemen wat de Wet in den mensch
vermach. Belanghende de saeck die wy nu

in handen hebben , soo haest als sy ons voor-

gheschreven heeft 't geen ons te doen staet

,

so leerlse dat de kracht om te eliehoorsanien

1) soo. 2) []. 3) dii

6) ghematight.

dit. 4) [j. 5) scydt te zijn

van Godes goedtheydt voort komt : en daer-

om verweckt sy ons tot de ghebeden , op

dat wy door deselve souden versoecken dat

ons die kracht ghegheven werde. Indien het

ghebodt alleen voor-gestelt wierdt sonder be-

lofte, soo soudemen de krachten beproeven

moeten ofse ghenoeghsaem zijn om het gebod

t

nae te komen : maer dewijl by de geboden
oock beloften gevoeght worden, dewelcke luyd'

uytroepen dat niet alleen eenigh onderstandt,

maer oock onse geheele steickte gelegen is

in de hulpe der Goddelicker ghenade , soo

betuygen die beloften meer dan ghenoegh dat

wy niet alleen onmachtigh, maer oock gantsch

onbequaem zijn om de Wel te ghehoorsamen.

Laet ons derhalven niet langher vast houden
aen dese gelijckmatighcydt van onse krachten

met de gheboden der Wet, even als of de

Heer den regel der gerechtigheydt, die hy
in sijn Wet voorschrijven soude , hadd' afge-

meten en ghetempert nae onse swackheydt

:

maer laet ons veel meer uyt de beloften over-

legghen , hoe onbequaem I) w) zijn van ons

selven, dewijl wy in elk opsicht 2) sijn ge-

nade so seer noodigh 3) hebben. Maer , seg-

gense, wien sal het geloofwaerdig voorko-

men 4) , dat de Heere sijn Wet aen 5)

blocken en steenen sou hebben toegheson-

den 6) ? Maer , segg' ick , daer en is nie-

mandt die dit yemandt soeckt wijs te maken.

Want de godtloose en zijn geen steenen of

staken terwijlse door de Wet onderwesen

zijnde , dat hare boose lusten tegen Godt

strijden, door 't ghetuyghnis van haer eyghen

conscientie beschuldight worden : van ghelijc-

ken oock niet de Godtsalighe, wanneer se

van haer onmacht vermaent zijnde tot de

ghenaed' haren toevlucht nemen. Hier toe

dienen dese woorden van Augustinus; Godt

beveelt 't gheen wy niet en vermoghen , op

dat wy weten souden wat het zy dat wy
van hem begeeren moeten. De nuttigheyt

der geboden is groot , indien men het vrye

goedt-duncken soo veel toe staet , dat de

ghenade Godts noch meer prijs en eer toe

ghebracht werde. Het geloof verkrijght 't

geen de Wet gebiedt, jae daerom ghebiedt

de Wet , op dat het gheloof verkrijge 't geen

door de Wet geboden was : ja Godt eyscht

selfs het geloove van ons , en hy en vindt

niet 't geen hy mocht eyschen, 't en zy dat

hy ghegeven hebbe 't geen hy mocht vinden.

Item, Godt geve het geen hy gebiedt, en

gebiede wat hy wil.

8. Dit sal klaerder eesien worden in't ver-

fl'aut Je be-

loften die met
de gebodë t'sa-

nien gcknocht

zijn, benijsen

dat wy de sa-

ligheyt vinden

iu Godts ghe-

nade.

TegliLMi-wcr-

pingh. De Wet
is den Icvendi-

ghen menschen

gegeven.

Antwoordt,

bevestight niet

de getnygbuis-

uissen van Au-
gnstinns.

In Ëuehir. ud

Laur. dcgrat.&

lib.arb.cap 16.

Homil.29.in

I0an.Epist.a4.

De iiaerder

en speciale bc-

meickingh van

de drieJerley

gheboden, en

helpt du be-

fichernie

vrye Ulo liot

1) onbcreydt, 2) allen deele. 3) van Joen. -1) l>et d^r

waerheydt -elijck schijnen. 5) den. C) toe-gescbickt heeft.

allen,

looi 2. 12-
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Deut. K). 16.

Ibia 30. 6.

Ezech. 36 26.

Iemn.31. 33.

1. Noch de

geboden, die de

bekeeringh tot

Godt evscheu.

2. Noch de

gheboden die

cuckelick vau

d'oiiderhou-

dingh der Wet
sj)vekea

.

3. Noch de

gheboden die

ons ghebieden

in de ghenade

Godts te Tol-

hei'den.

.\ctor. 13. 43.

Ephes. 6. 10.

en 4. 3ü.

hael van die drie soorten der geboden , daer

van wy voor heen ghesproken hebben. De

Heerc gebiedt dickwils soo in de Wet als in

de Propheten dat wy ons tot hem sullen

bekceren. Maer de Propheet roept daer

teghen : Bekeert my, so sal ick bekeert zijn

;

want ghy zijt de Heere mijn Godt. Sekerlick

nae dat ick bekeert ben heb ick berouw

gehadt , &c. Hy ghebiedt dat wy de voor-

huydt onses herten sullen besnijden. Maer

hy betuyght door Moses , dat die besnijdenis

door sijn handt gheschiedt. Hy vordert over al

de nieuwigheyt des herten : maer hy ver-

klaert elders datse van hem ghegeven wordt.

Nu het geen Godt belooft, gelijck Augusti-

nus seght , dat en doen wy selve niet door

ons goedt-duncken of natuyr : maer hy doet

het door sijn ghenade. En dit is die bemerc-

kingh deweicke de selvigh' Augustinus onder

de regelen van Ticonius optelt in de vijfde

plaets , te weten : Dat wy goedt onderscheyt

moeten maken tusschen de Wet en de Be-

loften , of tusschen de geboden en de ghenade.

Laetse nu henen gaen die naer 1) de gebo-

den willen afmeten 2) wat vermogen de

mensch heeft tot de ghehoorsaemheydt, op

datse de ghenade te niet mochten maken

,

door deweicke de gheboden selfs volbracht

worden. Geboden van den tweeden slagh zijn

die eenvoudighe gheboden 3) door deweicke

ons bevolen wordt Godt te eeren , sijnen wille

te dienen en aen te hanghen , sijne rechten

l'onderhouden , 'en sijn Leere na te volgen.

Maer daer zijn ontallickeplaetsen die getuygh-

nis geven dat de gantsche gerechtigheyt,

heyligheyt, Godtvruchtigheydt ensuyverheyt

die wy hebben , is een gave van Godt den

Heer. Tot de derde ghestalt der gheboden

behoort die door 4) Lucas verhaelt wort en

van Paulus en Barnabas gedaen was tot de

geloovige , datse in de genade Godts volstan-

digh souden blijven. Maer die selvighe Paulus

leert in een andere plaets van waer die deugt

der volstandigheyt verkregen moet werden.

Voerders, mijne Broeders, wordet krachtigh

in den Heere. Elders verbiedt hy ons , En
bedroeft den Heylighen Geest Gods niet, door

den welcken ghy verzegelt zijt tot den dagh

der verlossinghe. Doch dewijl dat geen 't

welck hy aldaer eyscht van de menschen niet

en konde betaelt worden , soo bidt hy den

Heere voor die van ïhessalonica : Dat onse

Godt u weerdigh achte der roepinge, ende
vervulle alle het wei-behagen [sljner] goedig-

heydt , ende 't werck des gheloofs met kracht.

Desghelijcks prijst oock Paulus dickwils den

1) üjt. 2) afnemen. 3) euckel en eeiivoudigh. -{) van.

goeden en Godtvruchtigen wille van die van

Corinthen in sijnen tweeden Brief daer hy
handelt van d'aelmoesen 1): En evenwel een

weynigh daer nae danckt hy Godt , deweicke

dit aen Titus in het herte ghegeven hadde

dat hy den last aennam om hen-lieden te

vermanen. Indien Titus oock selfs sijnen mondt
niet en heeft konnen ghebruycken om d'an-

dere te vermanen dan voor soo veel als hem
Godt in-gegheven heeft , hoe souden dan d'an-

dere ghewilligh gheweest zijn om nae de ver-

maninghe te leven , hadde Godt hare herten

daer toe niet bewogen ?

9. De arghlistighste drijven den spot met inreden te

alle dese ghetuyghnissen , om dat se 2) nae gaendcbererc'

haer seggen , dan toch 3) niet tegen en spre- kingh.

ken 4): dat wy self onse krachten toebreng-

hen , en dat Godt onse swacken arbeydt on-

derstant doet. Sy brengen oock plaetsen te

voorschijn uyt de Propheten , in dewelck' het

werck onser bekeeringh tusschen Godt en ons

eick voor de helft schijnt ghedeelt te worden,

en by name dese ; Keert weder tot my , so Zach. i. 3.

sal ick weder tot u-lieden keeren. Wat onder-

stant de Heere ons doel , dat is voor heen

aenghewesen : en onnoodigh alhier verhaelt te

worden. Ick en begeere niet meer dan dat Sectie 7. 8.

my dit eenige toe-gestaen werde , te weten :

*'!*"''"»''

Dat men uyt de gehoorsaemheydt die Godt

in syn Wet van ons eyscht , niet en mach
besluyten dat wy vermoghen hebben om
deselve te volbrenghen : dewijl het open-

baer is , dat ons de ghenade van 5) den

Wet-ghever noodigh en oock belooft is om
alle de gheboden der Wet nae te komen

;

want daer uyt blijckt ten minsten dat
|

van ons meer ghe-eyscht wordt dan wy mach-

tigh zijn te betalen. Dit ghetuyghnis van

Jeremia en kan oock door geenerley uyt-

vluchten ontgaen werden, te weten : Dat het Cap. 3i

verbondt Godts met den ouden volcke ge-

maeckt te vergeefs zy geweest, om dat het

alleen in letteren bestond 6) ; en eerst dan 7)

vast ghemaeckt wordt wanneer de Heylighe

Geest daer by komt , die de herten bequaem

maeckt om te gehoorsamen. Haer misverstant

en wordt oock niet bevestight door dese voor-

gemelde iiytsprake 8) : Keert weder tot my,

soo sal ick weder tot u-lieden keeren: Want
aldaer wordt gesproken niet van die bekee-

ring Godts , waer door hy ons hert lot boet-

veerdigheydt vernieuwt , maer van die door

dewelck' hy sijn gunst en goedertierenheydt

betoont in 't toesenden van uylerlicken voor-

spoedt : ghelijck als hy in teghenspoedt som-

(P. 117.)

Bevestigingh

vau d'antwooi'

uyt lercmia. t

32.

Afitwoort op

een ande.r In-

reden.

1) d'aelnissen. 2) deselve. 3) dit. 4) (te weten).

5) [ ] 6) letterlick was. 7) alleenlick. 8) spreuck.
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Siet cap. 2.

sect. 27.

Item, cupp. 7.

eu S.sei-t. 2 3.

Hen twceJen

liuop der be-

wijs-reileuen

voor de vryeu-

wiUe , gheno-

men ayt de be-

loften Godts.

Amos. 5. 14,

15.

lesai. 1. 19.

lereni. 4. 1.

Ueuter. 2S. 1.

I.evit. 2fi. 3.

2. Godts be-

lofteu zijn te

vergeefs, waer

med' by ous,

wanneer »y
hem soecken,

weldaden be-

looft, indien 't

ia onse macht

niet en isdeael-

ve te bevesti-

ghcn of te uict

te maken.

Antwoordt,

dewclcke be-

toont het ghe-

bruyck van de-

se beloften om-
trent de Godt-

salige en godt-

loose, en de te-

genstrijdighe\ t

die de teghen-

pnrtyen ver-

dicht hebben,

veveenight.

lijdls sijnen toorn te kennen gheeft. Nademael

dan het volck met nienigerley jammer en

swarigheydt geplacght zijnde , klaeghde dat

(iodl van hen al'gekcert was: soo antwoort

liv dat hen sijne goederlierenheydt met en sal

onlbreecken, indien sy tot oprechtigheydt des

levens , en tot Godt , die hel Patroon der

gherechtigheydt is , weder keeren. Soo v\ ordt

dan dese spreuck verkeerdelick verdraeyt

,

wanneerse daer toe gebogen wordt , datse

sonde schijnen het werck der bekeeringh tus-

schen Godt en den menscnen Ie deelen. Dit

hebben wy daerom siecht.s 1) met weynigher

woorden doorgheloopen , om dat dit argument

sijn eyghen plaets sal hebben in de verhan-

deling!] van de Wet.

10. De t\\eede rije van haer argumenten

komt met de voorgaende seer nae over een.

Sy brengen voort de beloften door dewelcke

Godt een 2) verbondt maeckt met onsen wille

:

als daer zijn dese: Soecket het goede, ende

niet het boose , op dat ghy levet : Indien

ghy-lieden willigh zijt , ende hoort , soo sult

ghy het goede deses landls eten. Maer indien

ghy v/eygert, ende wederspannigh zijt, soo

sult ghy van het sweerdl gegeten worden

,

want de mondt des Heeren heeft \liet\ ghe-

sproken. Item , Indien ghy uwe grouwelen

wech doet van voor mijn aengesicht , soo en

sult ghy niet uyt-ghedreven worden : is 't dat

ghy hoort de stemme des Heeren uwes Godts,

en doet en houdt alle sijne geboden , soo sal

u de Heere hooger maken dan alle volckeren

op den aerdtbodem. En dierghelijcke meer.

Sy meenen dat de weldaden die de Heer' in

sijne beloften aenbiet , ongeschicktelick en by

weghe van spotterny aen 3) onsen wille aen 4)

bevolen w orden , indien het aen ons niet en

staet de selvigh' of te bevestigen of te ver-

nietigen. En 't is voorwaer licht dese saeck

met dusdanighe schoonschijnende klaegh-woor-

den te vergrooten : Dat wy, namelick , wree-

delick van den Heere bespot worden, wan-

neer hy verklaert dat sijne goederlierenheydt

hanght aen onsen wille, bijaldien 5) wy den

wille selfs niet in onse machtj en hebben.

Item . Dat dit een fraeye mildigheydt Godes

sal zijn , indien hy ons sijne weldaden alsoo

voorsteldt , dat wy gantsch geen vermoghen

en hebben om deselve te gebruycken. Item,

Dat het een seltsame sekerheydt der beloften

wesen sal , dewelck' aen een onmoghelicke

saeck vast zijn om noyt vervult te worden.

Van soodanighe beloften by dewelck' een

condity ghevoeght is sullen wy elders spreken :

soo dat het opentlick blijcken sal , dat in der

1) []• 2) []. 3) []. \) []. 5) Is 't dat.

selver onmogelicke vervullmgh gheen onge-

rijmtheydl met allen en zy. Aengaende desen

tegenwoordigen handel . ickjontkenn' dat Godt

ons wreedelick bespot, wanneer hy ons ver-

maent dat wy ons selven sijner weldaden

weerdigh maken sullen , al is 't dat hy \\ eet

dat wy tot suicks t'eenemael onvermoghende

zijn. Want dewijl de beloften beyde den ghe-

loovighen en godlloosen voor-ghesleit worden.

,

soo hebbense by beyden haer gebruyck en

nultighevdt. Gelijck als Godt door sijne ghe-

boden de conscientien der godlloosen prickelt

,

op datse sich niet al te soetelick in de sond'

en souden verlustighen, sonder eens aen, sijn

oordeel te gedencken. Also gheeft hy in sijne

beloften oock eenighsins te kennen hoe seer

.sy sijner vriendelickheydt onweerdigh zijn.

Want wie isser die niet en moet bekennen

dat het seer billick en betaemlick is , dat de

Heere dien wel doet van dewelck' hy gedient

wordt : en dat hy daerentegen tegen de ver-

achters van sijne Majestey t , nae i ) eysch

van sijne strengigheyt , wraeck oeifent ? Wan-

neer dan de Heere in sijne beloften den godl-

loosen , die door de boeyen der sonde vast

geketent zijn , dese Wet en condity voorschrijft

datse sijne zegeninghen als dan eerst ghenie-

ten sullen , wanneerse sich van hare boosheydt

sullen ghescheyden hebben , soo handelt hy

gherechtelick en met ordre : oock 2) alwaer

'l slechts 3) om dees' oorsaeck , op datse

,

namentlick , souden verstaen en welen datse

met recht uytghesloten worden van die goede-

ren die Godes oprechte dienaren toe-behooren.

Wederom , dewijl hy de geloovighe door aller-

ley manieren soeckl op te wecken om sijne

ghenade af te smeecken 4), soo en sal het

niet ongevoeghück zijn , dat hy even dal

selfste, 't weick hy mei groole vrucht aen

haer gedaen heeft door de gheboden, ghelijck

ick ghetoont hebb', oock beproeve te doen

door de beloften. Als wy door de geboden

van den wille Godts worden onderricht, soo

worden wy vermaent van onse rampsaligheydt

,

door dien \\ y alsoo seer met gheheel ons 5)

herten van Godes will' afkeerigh zijn : wy wor-

den oock te gelijck aengeprickell 6) om sijnen

Gheest in te roepen 4) op dat wy door hem

op den 7) rechten wegh gebracht mochten

w'-erden. Maer om dat onse Iraegheydl niet

genoegh ghesluyt S) en wort door de geboden

,

soo wordender beloften by ghevoeght, dewelcke

door eenighe soetigheydt ons souden aenlocken

om deselve geboden lief te krijgen: En met 9)

hoe 1 0) grooter begeert en liefde tot de ghe-

1) (ver). 2) [j. 3) schoon alleen. 4) te vcrsocckeu.

.5) gheheeldcr. 6) aengeport. 7) ten S) tipgescliort

9; []. 10) (dat wy niet een).
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de luyden van sijnen tijdt , datse hare herten

niet en souden verharden: om dat, namehck

,

de gantsche schuit der vvederspannigheydt

steeckt en kleeft in de boosheyt der menschen.

Maer daer uyt wordt sottch'ck besloten ,
dat

het hert sich selven buyghen kan naer -1)

beyde zijden, 't hert, seggh' ick , welckers

voor-bereydingh van Godt komt. De Propheet

seydt: lek hebb' mijn hert geneygt om uwe

geboden te bewaren : te weten , om dat hy

met lust , en met een vrolicke genegentheydt

des gemoets hem-selven Gode hadd' over-

geo'even : en evenwel en roemt hy niet dat

hv selve zy d'Autheur van die gheneghent-

hèydt , dewelck' hy bekent te zijn een gave

Godts ,
ghelijck te sien is in den selvigen

Psalm. Derhalven moet de vermanmge van

Paulus vast gehouden werden , daer nied' hy

den gheloovighen bevel gheeft , dats' hare

Philip. 2. 12. saligheydt sullen wercken met vrees' en be-

ven, om dat het Godt is die in haer werokt

het willen en wercken. Hy belast haer wel

te wercken, op datse de traegheydt des vleeschs

niet en souden toe-geven: maer als hy hen

vrees' en sorghvuldigheyt gebiedt, soo ver-

ootmoedight hy hen alsoo , datse ghedencken

moeten , dat dat selvige , 't welck haer gebo-

den wordt te doen , is een eyghen werck

Godes. Waer mede hy klaerlick uytdruckt dat

de gheloovigh' (om soo te spreken) op ly-

delicke wijse %) wercken , ten acnsien dat

hen de macht uyt den Hemel toe-ghedient

wordt , op datse haer selven gheen dingh en

2. Peir. 1. .5. souden toeschrijven. Daerom als Petrus ons

vermaent , dat wy by 't geloove deught voe-

gen souden , so en geeft hy ons niet de

tweede plaets in het wercken, alsofwyyels

deden op ons eyghen handt, maer hy maeckt

alleen de luyheyt des vleeschs wacker,door

dewelck' het gheloove selfs gemeenlick ver-

stickt wordt. Hier toe dienen oock dese woor-

i.Tiiess 5.19. den van Paulus : En bluscht den Geest niet

uyt, want de traegheydt bekruypt nu en dan

den gheloovigen : indiense niet en wert be-

straft en gebetert. Maer indien nochtans _ye-

inandt daer uyt wil besluyten dat de bewa-

ringh van het aengheboden licht staet in haer

goedt-duncken , soo sal sijn onverstandt lich-

lelick wederleyt worden , door dien dese sel-

vige neerstigheyt , die Paulus vereyscht, alleen

van Godt komt. Want ons wordt oock dick-

wils bevolen dat wy ons selven van alle be-

2 C'or. 7. 1. smettingh sullen reynighen , hoewel de Geest

sich selven alleen het werck der Heylighma-

'king toe-eyghent. In somma, 't is openbaer

en bekent uyt de woorden van .Ifjannc^ , dat op

1) op. 2) lij.lcndu.

ons by manier van toegcvingh overgeset wort,

't geen Godt alleen toebehoort: Maer die,

segt hy, uyt Godt geboren is , bewaert hem-

selven. De voorstanders van den vrye-will'

grijpen dit woordt aen, als of wy ten deele

door Godes, en ten deele door ons' eygene

kracht bewaert wierden , en even eens als of

wy dese selvige bewaring, daer van d'Apos-

tel ghewach maeckt, niet en hadden uyt den

Hemel. Daerom bidt oock Christus den Vader

dat hy ons beware van den quade. En wy
weten dat de Godtvruchtighe

,
wanneer.se te-

gen den Satan strijden , door geen andere dan

door Godes wapenen d overhandt bekomen.

Dit is oock de reden waerom Petrus , als hy

ons gheboden heeft onse zielen te reynigen

in de gehoorsaemheydt der waerheydt , ter-

stont tot verbeteringh daer by voeght : door

den Heylighen Geest. In somma, hoe gantsch

nietigh alle rnenschelicke krachten zijn in den
|

geestelicken krijgh , dat wort van Joannes

kortelick aenghewesen , wanneer hy leert dat

zy 1) die uyt Godt geboren zijn , niet en kon-

nen sondigen , overmidts het zaedt Godts in

haer blijft. En hy geeft elders dese reden

,

om dat ons geloof d'overwinningh is, het

welck de werelt overwint.

12, Daer wort nochtans uyt de Wet van

Moses een ghetuyghnis voort ghebracht, 't

welck seer schijnt te strijden teghen ons'

antwoorde. Want nae dat hy de Wet ver-

kondight hadde , soo betuyght hy den volcke

aldus : Dit selve gebodt , het weicke ick u

heden gebiede , dat en is van u niet ver-

borgen , ende dat en is niet verre. Het en is

niet in den Hemel : Want dit Woordt is seer

na-by u : in uwen monde , ende in u herte

,

om dat te doen. Indien dese woorden ver-

staen worden ghesproken te zijn alleen van

de gheboden soo bekenn' ick datse groot ghe-

wicht hebben in dese saeck. Want ofschoon

men met gheringhe moeyte kon aentoonen 2)

dat alhier ghesproken wort , niet van de lich-

tigheyt die in't onderhouden, maer die in 't

verstaen ghelegen is , soo soud' evenwel daer

in misschien oock alsoo eenige swarigheyt

blijven. Maer ons wordt allen twijlfel beno-

men door den Apostel , die dit klaerlick uyt-

leyt , betuyghende dat Moses aldaer gesproken

heeft van de Leere des Euangeliums. Indien

eenighe wederstrevighe wilbevveeren, dat dese

woorden van Paulus met gheweldt verdraeyt

zijn , op datse tot het Euangelium mochten

betrocken worden : al hoewel sulcke sijne

vermetenheydt sonder godtloosheydt niet en

sal toegaan , soo isser nochtans stof om hem

sonder des Apostels authoriteyt te weder-

1) []. 2) -crinsli i"'"lit s.-'(M,.

l.Petr. 1.22.

(p. 122.)

1. loan. ;i.0.

WeJei'-leg-

giugh van een

lu-reilen iiige-

bracht uyt Mo-
sesDeiii.30 11

teglien devoor-

gaeiiil* aiit-

woort, die met

d'aiulioritejt

des .Apostels

en met een

sterck bewijs,

bevestight

wort.

Kom. U). 8.
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De 4. hoop

der bewijs-re-

deneii, gheao-

men uyt Godes

beproeviüg eu

veru'achtingh.

4. Godt vei'.

vvaclit of de

sondaera haer

siiUeubekeereii

of niet ; Soo

zijn dan dese

bevde in haer

legghen. Want indien Moses van do gheboden

alleen sprack , soo blies hy het voick op met

een ydei vertrouwen, Want|wat souden sy

anders dan haer selven in den jammer ghe-

stort hebben i), indiense tot d'onderhoudingh

der Wet , als voor hen niet swaer zijnde

,

toe-ghetreden waren met 2) haer eyghen

krachten. Waer is dan dese soo ghenieensame

lichtigheydt om de Wet t'onderhouden, dewijl

tot deselve gheen toegangh en is dan langs

een ghevaerlicke 3) steylte? Daer en is der-

halven niets sekerder dan dat Moses met dese

woorden het verbondt der genaden bedoelt 4)

heeft , 't welck hy te ghelijck met den eysch

der Wet afghekondight hadde. Want hy hadd'

oock een weynigh te voren geleert , dat onse

herten door Godes handt moeten worden be-

sneden, op dat wy hem lief krijghen moch-

ten. Soo heeft hy dan dese lichtigheyt, van

dewelck' hy terstont daeraen spreeckt , niet

in des menschen vermoghen, maer in de hulp

en onderstandt des Heylighen Geestes ghestelt

,

die sijn werck in onse swackheyt krachtelick

uytvoert. Al hoewel oock dat gheluyghnis niet

simpelick en moet verstaen werden van de

gheboden , maer veel meer van de beloften

des Euangeliums , dewelcke soo verre daer

af zijn datse de macht om de gerechtigheyt

te verkrijgen in ons souden verstercken , datse

deselve macht ons t'eenemael ontnemen. Pau-

lus dit oock overlegghende , dat ons de salig-

heydt in het Euangelie voor-gestelt wordt,

niet onder die hard' en onmogelicke condity,

na dewelcke Je Wet met ons handelt (te

weten , dat die alleen de saligheyt verkrijgen
,

die alle de geboden sullen volbracht hebben)

maer onder een condity die licht en onver-

hindert is , en eenen openen toegangh heeft

,

soo bevestight hy sulcks met dit getuyghnis. En
oversulcks en dient het niet om de vryheyt des

menschelicken goet-dunckens te bevestigen.

'13. Daer pleghen oock sommighe andere

plaetsen teghen gheworpen te worden , in 5)

dewelcke aenghevvesen 6) wordt dat Godt

somtijdts den onderstant sijner genade te rugge

treckende , de menschen beproeft , en ver-

wacht werwaerts sy hare betrachtingen wen-

den sullen : gelijck als daer is de spreuck by

Ho.sea : lek sal henen gaen [ende] keeren

weder tot sijne plaetse , tot dat sy haer sel-

ven schuldigh kennen ende mijn aengesichte

soecken. Het waer, seggense, te belagchen

dat de Heer soude besien , of Israël sijn aen-

ghesicht soecken soude , indiense gheen buygh-

same herten ghehadt en hadden , die haer

1) haei- selven bedorven hubben. 2) door. 3) door eene

verderft'eliclie. 4) begrepen. 5) door. 6) betoont.

selven door eyghen macht konden neyghen

ten beyden zijden. Gelijck of dat niet seer

ghebruyckelick en waer in de Propheten , dat

Godt sich aenstelt als eenen die sijn volck

verstoot en wech werpt tot dats' haer leven

verbeteren. Maer wat sullen doch de teghen-

partyen ten laetsten uyt soodanighe dreyghe-

menten besluyten ? Willense dat een volck

't welck van Godt verlaten is , van sich sel-

ven sijn bekeeringh kan behartigen
, soo heb-

bense de gantsche Schriftuyr tegen haer

:

bekennense dat de ghenade Godts noodigh is

tot de bekeeringh , wat twistense dan met

ons? Maer sy bekennen dat de genade op

sulck een manier 1) noodigh zy , dats' onder-

tusschen den mensch sijn vermogen willen

voor behouden hebben. Waer uyt bewijsense

dit ? Gewisseliek niet uyt die plaets , noch

oock uyt diergelijcke. Want het is heel yets

anders , den mensch een tijdt lang aen hem-
selven over te laten 2), en te besien wat hy

hem-selven over-gegeven en gelaten zynde

,

sal bedrijven: en yets 3) anders sijne sobere

krachten na de maet sijner swackheyt te hulp

te komen. Wat geven dan , sal yemant seg-

gen, soodanige manieren van spreken te ken-

nen? lek antwoorde" datse so veel gelden

als of Godt aldus sprake : Dewijl by dit hert-

neckigh volck niet met allen gevordert en

wordt noch door vermaningh , noch door waer-

schouwingh, noch door bestraffingh , soo sal

ick my 4) een weynigh tijts terug 5) Irecken

en het selve stil-swijghende laten verdruckt

worden. Ick sal besien of bet t'eeniger tijdt

na langduyrige swarigheden aen my sal ko-

men te gedencken , om mijn aensicht te soec-

ken. Nu, des Heeren verre wech gaen en

terug 5) trecken is soo veel te seggen , als

de Prophety of syn woordt wech nemen. Be-

sien wat de menschen doen sullen , beteec-

kent stil-swijghend' en sonder sich t'openbaren

deselve voor een tijdt lang oeIFenen met me-

nigherley verdruckingen. Beyde dese dingen

doet hy, op dat hy ons te meer verootmoe-

digen soude. Want wy souden door de gees-

selen des teghenspoedts eer in stucken ge-

stooten dan verbetert worden , indien hy ons

door sijnen G heest niet bequaem en maeckte

om daer door geleert te worden. Voorts wan-

neer de Heere door ons' onbrekelicke hert-

neckigheydt vergramt , en gelijck als vermoeyt

zijnde , ons een weynigh tijts verlaet (te weten

door wech-nemingh sijns woordts , in 't welck

hy in sekere sin 6) sijne teghenwoordigheydt

pleeght te vertoonen) en beproeft wat wy

Antwoordt,

waer door de

tegen-partyen

't zy door'teen

of door 't ander

ghevangheii

worden.

De plaets van

Uosea uyt-ge-

leydt.

]) []. 2) wat anders van den meusch ter zijden afwijc'lien.

:i, wat. 4) []. 5) ver-. 6) [ ].
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Oe vijf.lc

hoop der be-

wijs-redeneii

voorden vryen

wille, genomen

nvt de glicdny-

righe wijse van

spreken.

d'. 124.1

5. De goede

en qnade werc-

ken worde on-

se werckcn ge-

noemt: sostaet

het dan by ons

die beyde te

doen.

Antwoordt

,

door uyt-leg-

gingh, dewelc-

ke betoont dat

gepn van bcy-

ue de manieren

van spreken

den voorstan-

ders der vrye-

A'il voordcel

doet.

sullen doen in sijn afwesen : soo wort daer

uyt valscheliek afghenomen , dat de vrye-will'

eenighe krachten heeft , die (iodt aensien en

beproeven soude : dewijl hy sulcks I) alleen

hierom doet, te weten , op dat hy ons dringhe

tot erkentenis van onse nietigheydt en onmacht.

14. Oock verweeren sy sich met een be-

roep op het vaste spraeckgebruyck 't welck 2)

soo in de Schriftuyr als onder 3) de men-

schen in svvangh 4) is. Want, [so segghen

se] 5), de goede wercken worden ghenoeml onse

wercken , en wy worden glieseydt te doen
|

't geen heyligh en den Heere behagelick is

,

gelijck wy geseyt worden te sondighen. In-

dien de sonden ons met recht toe-gherekent

worden , als van ons her gekomen zijnde : soo

sal voorwaer om de selvigh' oorsaeck ons oock

yets toe-geschreven moeten worden in 't stuck

van de goede wercken. Want het waer leghen

de reden dat wy gheseydt souden worden

die dingen te doen , tot het volbrengen van

deweicke wy , als daer toe door ons eygen

beweging!) onbequaeni zijnde, gelijck steenen

van Godt souden worden bewoghen. Schoon

dat wy dan de genade Godts d'eerste plaets

toe-eygenen , soo geven nochtans die manieren

van spreken te kennen dat onsen arbeydt de

tweede plaets toekomt. Indiense hier op alleen

aenhielden . dat de goede wercken ghenoemt

worden onse wercken , so soud ick van myn
zijde tegenwerpen 6) , dat het broot ghenoemt

wort ons broodt , het welck wy nochthans 7)

door 't gebedt soecken te verkrijgen van Godt.

Wat sull^nse doch anders vorderen 8) met

dit woordeken onse , dan dat door Godes goe-

dertierenheyt en onverdiende gift' ons eygen

wordt dat gheen "t welck ons andersins in

geenerley wijse toekomt ? Soo moetense dan

in 't ghebedt des Heeren de selvigh' onge-

rijmtheydt belachen : of sy moeten oock dit

voor niet 9) belacchelick houden dat de goede

wercken onse wercken genoemt worden , in de-

weicke wy toch niets als het onse besitten dan

door 1 0) de mildadigheydt Godts. Meer kracht

heeft dan oock dese beweringh hunnerzijds II),

Dat de Schriftuyr dickwils getuyght , dat wy
selfs die gene zijn die Godt dienen , de ge-

rechtighevdt bewaren, de Wet ghehoorsamen
,

en neerstigheyt doen in goede wercken. De-

wijl dit zijn eygene plichten van t verstant en

de wiir, hoe soud'et dan voeghen datmen die

den Geest , en te gelijck oock ons toeschreef,

indiender niet eenigh' onderlinghe gemeen-

schap en ware tusschen onsen arbeydt en de

1) dat. 2) de gednyrighe wijse van spreken, deweicke.

.3) by. 4) gebrnyckelick. 5) [j. 6) wederom voor-

werpen. 7) [ j. S) op-doen. 9) on-. 10) niet eyghens

en hebben dan uyt. 11) Maer dit haer segghen heeft noch

wat meer kraehts.

In-reden ge-

nomen van een

gelijnkonis.

Wat en op

Goddelicke kracht? Uyt dese stricken sullen

wy ons sonder moeyte los maken , indien wv
naer behooren overlegghen op wat wijse de

Geest des Heeren werckt in de Ileylighen.

't Is een vreemde gelijckenis daer mede s\

ons uyt nydigheydt beswaren. Want wie isser

soo dwaes dat hy soude meenen dat de bc-

wegingh des menschen niet en verschilt van

de bewegingh eenes steens die gheworpen
wort? Uyt onse leer' en volght oock niet

met allen dat hier op I) gelijckt. Wij reke-

nen 2) onder de natuyrlicke krachten des men-
schen sijn vermoghen om yets goed te keuren

of te 3^ verwerpen : te 4) willen en te wey-
gheren : na te jaghen of te weerstaen 5) : te

weten, dat hy sijn seghel hecht aen d'^^del-

heyt en 6) 't ware goedt verwerpt 7) : het

quade wil en het goede afstoot ; de booshevt

verjaeght en de gherechtighevt weerstaet 8).

Wat doet de Heere in allen desen? Indien

hy alsuicken boosheyt , als een instrument
«"'

"f
"/'"'i'

.V -111 werckt in de
sijns toorns wil gebruycken , soo stuyrt en uytverkorene.

schickt hy deselve werwaerts hy wil, opdat
hy door een ondeugende handt sijn goet werck
uytvoere. Sullen wy dan een boos niensch ,

die der mogentheydt Godts alsoo ghedienstigh

is , dat hy nochtans ondertusschen sijn boosc

begeerlickhej'dt alleen soeckt te bevredigen 9),

vergelijcken by eenen steen , die door eens

anders geweldt geworpen zijnde , niet en wordt

gedreven door sijn eyghen bewegingh , of

ghevoelen , of wille ? Wy sien hoe seer dese

twee van eick 10) anderen verschillen. Maer

wat werckt Godt in de goede menschen van de-

welck' alhier voornementlickgehandeldt wordt?

Wanneer hy sijn rijck in haer oprecht : so be-

dwinght hy door sijnen Geest haren wille, op

datse nae de genegentheydt van haren aert

.

door onghestadighe begheerlickheden niet op-

waerts en nederwaerls gheruckt en worden :

hy buyght, schickt, fatsoeneert en stuvrt de

selvige na den reghel van sijne gerechtig-

heydt . op datse tot heyligheydt en rechtveer-

digheydl worde genegen : hy brenght haer

vastighevt en sterckte toe : op datse niet en

wanckele of ter neder valle. Daerom schrijft i>e rorrept. &

Augustinus aldus: Ghy sult, seght hy , tot
^''"'- ""''• ~-

my seggen, soo worden wy gedreven van

een ander , end' en wercken selfs niet met

allen. Jae ghy werckt , en wordt te gelijck

gedreven: en dan werckt ghy goedt, wanneer

ghy van den goeden gedreven wordt. De
Geest Godts die u drijft en beweeght, die is

1) mede. 2) stellen. .3) het goet kennen, en. 4) het.

5) het naetrachten en wederstaen. 6) het goet kennen

van d'ydelheyt, en 't verwerpen van. 7) [].
S) het willen van 't quaedt , en 't weygeren van 't goet ;

het na-jagen van de boosheyt, en 't weder-stocn van "c

gereehtigheydt. 9) genoegen. 10) den.

16
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liet besluyt

van d'autwoort

op de bewijs-

redenc van den

laetsten hoop

:

dat de ghecade

Godts alles iu

ons werckt, al-

soo nochtans

dat de goede

werckê dicwy
doen om twee-

derlcy rede on-

se werckcn ge-

naeint werden,

al hoewel onse

wille van haer

selveii niet met

allen toebrengt

het welck van

dese ghenadc

Godts sonde

nioghen afge-

sondert werdc.

een helper van die gene die wercken : De

naem Helper gheeft te kennen , dat ghy oock

yetwes werckt. Door het eerste lidt van dese

woorden leert hy dat de werckingh des men-

schen door de bewegingh des Heylighen

Geestes niet en wordt wech ghenouien . want

de wiir komt uyt de natuyr , en wordt ge-

regeert op datse streve naer liet gheen dat

goedt is. Maer dat hy terstóndt daer by

voeght , dat uyt de naem helper afghenomen

1; an worden dat wy oock yets wercken ,
dat

en moet also niet worden genomen , als of

hy ons, op ons selven ghenomen 1), yets

toe schreef: maer op dat hy onse traegheyt

niet en soude stijven , so vereenigt hy Godts

wercking met ons doen alsoo , dat het willen

zy van de natuer , en het wel-wiUen van de

genade. Daerom hadd' hy een weynig te

voren geseyt: Indien ons Godt met en helpt,

so en sullen wy niet alleen niet konnen over-

winnen , maer oock niet konnen strijden.

1 o. Hier uyt blljckt dat Godes ghenade

(ghelijck dat woordt genomen wordt wanneer

men spreeckt van de weder-gheboorte) is een

reghel des Heyligen Geestes om des nienschen

wille te stuyren en te regeeren. Maer de

Geest en kan den wille niet regeeren , of hy

moet dien verbeteren , veranderen en vernie-

wen (daerom seggen wy dat het begm van

de weder-gheboorte gheleghen is in de te

niet-doeningh van t geen wy van ons selven

hebben) en te gelijck beweghen , drijven

,

dringen, dragen en onderhouden. Daerom

seggen wy naer 2) waerheyt dat de wercken

die daer uyt ontstaen gheheel en al sijne

wercken zijn. Ondertus.schen bekennen wyoock
waerachtig te wesen 't geen Augustinus leert

,

dat de wille door de ghenade niet vernietight

,

maer veel meer herstelt .3) wordt : want dese

twee konnen met malkanderen seer wel be-

staen : dat des nienschen will' wordt geseydt

herstelt 3) te worden , wanneer die (de ver-

dorventheydt en verkeertheyt ghebetert zijnde)

tot den oprechten regel der gerechtigheydt

gestuert wordt : en dat te gelijck wordt ghe-

seydt dat in den mensch een nieuwe will'

geschapen wordt , dewijlse soo gheschonden

en verdorven is , datse eenen geheel nieuwen

aert moet aen doen. Nu en isser geen dingh

in de wegh waerom wy niet met recht en

souden moghen geseydt worden te doen dat

geen 't welck de Geest Godts doet in ons,

al hoewel onse will' van haer selven niet

ter werelt toe en brenght dat tot sijne ghe-

nade niet en soude behooren. Daerom moet

in ghedachtenis gehouden worden 't gheen ick

elders uyt Augustinus bv-ghebracht hebbe

,

1) by ons selven aenghemerckt. 2) met. 3) vcïm.aeckt.

te welen: Dat sonmiighe te vergheefs arbey-

den om in des menschen will' wat eygen

goets te vinden ; want de vermengingh , hoe-

danigh die oock zy , die de menschen poogen

te maken uyt het^ermoghen des vryen goedt-

dunckens en uyt de ghenade Godts, en is

niet anders dan een verdervinge der genade

:

even eens als of yemant slijckigh
|
en bitter

water in svn i) wijn goot. Doch al hoewel

al het goedt dat in de will' is voort komt

alleen uyt het ingeven des Gheestes , dewijl

nochtans het willen ons van natueren aenghe-

boren is , soo en worden wy niet te vergeefs

en sonder oorsaeck geseydt te doen die din-

gen , waer van Godt den 2) lof met recht

aen sich treckt 3). Voor eerst, om dat alles

wat hy in ons werckt , het onse wordt door

sijne goedertierenheydt , als wy maer beken-

nen dat wy het niet en hebben van ons

selven. Ten anderen, om dat het ons ver-

stant , onse will', onsen arbeyt is, dewelcke

van hem ten goede gestuyrt worden.

'1 6. De ghetuyghnissen die sy voorts van

hier en van daer by een halen , en sullen

den genen die selfs maer een middelmatigh

verstandt besitten 4) en de voorgaende beant-

woordinghen wel in-ghedroncken hebben , niet

veel swarigheydts maken. Sy brenghen uyt

het Boeck Genesis te voorschijn dit ge-

segde 3) : Sijne begheerte is tot u , en ghy

sult heerschen over hem. Dit verstaense van

de sonde : even als of de Heere aen Cain

beloofde dat de kracht der sonde de overhant

niet en soude hebben in syn gemoedt , indien

hy maer wild' arbeyden om de selvighe t'on-

der te brengen. Maer vif segghen dat het

met de schickingh en 't vervoigh def woor-

den beter over een komt , datmen de spreuck

verstae van Abel. .Want Godt heeft aldaer

voor te bestraffen dien boosen nijdt die Cain

tegen sijnen broeder op ghenomen hadde , en

dat doet Godt op tweéderley wijse?* Voor

eerst , dat hy te vergeefs soodanigen^^sclielm-

stuck bedacht om boven sijnen broeder ghe-

acht te zijn by Godt ,-. by den w^lcken gheen

dingh ge-eert en wordt dan de gerechtigheydt.

Ten anderen , dat hy te seer 6) ondanckbaer

was voor de weldaedt Godts die hy aireed'

ontfangen hadde , door dien hij sijnen broe-

der, die doch sijn gebiedt onderworpen was

,

niet en konde verdragen. Maer op dat wy
niet en schijnen dees' uylleggingh daerom

t'omhelsen, om dat d'andere tegen ons is,

soo laet ons dit alsoo nemen dat de Heere

ghesproken heeft van de sonde. Is het suicks
,

(p. 125)

Hetderd'en

laetste deel des

Capittels, som-

mige bysonde-

re plaetsen on-

dersoeckende.

De eerste

placts is geno-

men uyt Moses.

Genes. 4. 7.

Antwoordt,

den goeden sin

voorstellende.

I) onder den. 2) een. 3) he

5) Spreuck. fi) veel.

-selven aentreckt 4) [].

Tweede ant-

woordt waer

meilc de Party

door 't een of

door 't ander

gevausë wort.
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soo is dan dit het welck Godt alhier seydt

,

of een beloft , of een ghebodt. Is het een

ghebodt , soo hebben wv aireede bewesen dat

daer uyt gheen bewijs en volgiit tot voordeel

van des menschen vermogen: is het een be-

lofte, waer is dan de vervulling der belofte,

dewijl Cain van de sond', over dewelck' hy

hadde beliooren Ie heerschen, is overwonnen?

S3' sullen segghen : Dat in de beloft' een slil-

swijgende condity besloten is , even als of 'er

gheseydt wierdt, dat hy de sonde t'onderge-

bracht soude hebben , indien hy daer tegen

hadde ghestreden. Maer wie sal doch dese

verre ghesochte uytleggingh aennemen ? Want
indien dese heerschappij verstaen wordt van

het heerschen over de sonde , soo kan een

veder sien dat het woorden zijn van een

gebodt en bevel, waerdoor n:et en wordt

aengewesen wat wy vermogen , maer wat wy
selfs boven ons vermoglien schuldigh zijn.

Al hoewel oock de saeck selfs en de t'sanien-

settingh der woorden vereyschen dat alhier

ghemaeckt wordt een vergelijcking tusschen

Cain en Abel: uyt dewelcke blijckt dat d'

eerst-gheboren broeder: indien hy door sijn

eyghen booshevdt niet en waer ergher ghe-

weest als sijn jonger broeder, oock beneden

den selven niet en soude gestelt zijn geworden.

De tweede I7. Sv berocpcn hen oock op 't 1) ge-
piaets uyt den

tuyeenis des Apostels , dewelcke seydt, dat
Unet tot dea < O .

r
-ii i

Romeynen. het met cn gact nae yemandts willen noch
rap. 9. VS. 16. loopcn , maer nae Godts ontfermen : Hier uyt

besluytense , datter yetwes is in de will' en

in het pöoghen, het welck al hoewel kleyn

by sich selven , i^oclitans door Godes barm-

herligheydt gheholpen zijnde , niet en zij sonder

Antwoort. ghcluckighen voortgangh. Maer waer 't datse

de saeck die aldaer van Paulus verhandelt

wordt , wijsselick overleyden , so en soudense

dit gesegde 2) alsoo onvoorsichtelick niet mis-

Orig. lib. 7. bruycken. lek weet wel datse Origenes en Hier-

m-iiiM.' mero- onymus by brenghen kunnen als toestemmers

iiym. di;iiog. 1. van haei»uvtleggingh : lek soud' oock Augus-
'" '"""^'"S- tinus wederom kunnen gtellen tegen deselve:

maer daer eft is ons njet aen gelegen wat mee-

ningh die mannen 3) ghehadt hebben, indien wy
maer verstaen wat Paulus heeft willen seggen.

Hy leert aldaer , dat de saligheydt bereydt is

alleen voor den ghenen , aen 4) welcken Godt

sich 5) verweerdight sijne barmhertigheydt

mede te deelen : en dat de val en ondergangh

blijft over allen die hy niet en heeft uylver-

koren. Hy hadd' het lot en deel der ver-

worpenen aenghewesen door t exempel van

Pharao : en de sekerheydt der verkiesingh

bevestiglit met dit getuygenisse van Moses

:

1) gebrnycken oock 't.

4) den. 5) [].

2) spieiick. 3) [].

Ick sal barmhertigh zijn , dien ick barmher-

tigh zijn sal. Hier op maeckt hy dit besluyt

:

Dat het niet en gaet nae yemandts willen of

loopen . maer nae Godts ontfermen. Indien dit Antwoort op

aldus verstaen wordt, te welen, dat de will'
*«" i"""''"-

en arbeydt niet ghenoeghsaem en zijn om
dats' al te swack zijn tot soo een sware

saeck : soo soude dit van Paulus niet seer

bequamelick zijn gesproken. Wech dan met

dese arghlistigheydt : Het en gaet niet nae

yemandts willen of loopen: Ergo daer is

eenighen wille, daer is eenigen loop. Want
het gevoelen van Paulus is eenvoudiger , te

weten: Daer en is geenen wille, daer en is

gheenen loop, die ons den wegh maken tot

de saligheydt, dit doet alleen de barmherlighevt

Godts. Want hy spreeckt hier niet anders dan

hy doet tot ïitus , alwaer hy schrijft: Dat '• •

de goedertierenhevdl Godts onses Salighma-

kers, ende \S'Jne\ liefde tot de menschen ver-

schenen is, niet uyt de wercken der rechtveer-

digheyt die wy gedaen hebben , maer nae sijne

barmhertiglieyt. De ghene die beweeren dat Tweede ant-

Paulus alhier te kennen eheeft datter eenighen
"''°'''" s?'*-"""

wille, datter eenigen loop is, om dat hy loo- ongerijn-.theyt.

chent I) dat het gaet na yemandts willen of

loopen , die en souden het selfs in my 2) niet

toelaten, indien ick 3) op een ghelijcke wijse

dorst te beweeren 4) , dat wy eenighe goede

wercken ghedaen hebben , om dat Paulus ont-

kent 5) dat wy uyt de goede wercken die

wy hebben gedaen , Godes goedertierenheydt

verkreghen hebben. Indiens' eenig' fevl sien Derde .mt-

1 1 • f'\ 1 ' 1 woort nvt Aii-
in dese redeneering o), soo mognens naer

g„stinus'.

ooghen op doen, en sy sullen bevinden dat Epist. )07.

in haer evghen 7) argument ghelijck bedrogh "'* Vitaicm.

steeckt. Dese reden daer op Augustinus

steunt is oock sterck en bondigh : Indien

,

seght hy , daerom geseydt wierdt dat het niet

en gaet nae yemandts willen noch loopen

,

om dat de will' en loop niet genoeghsaem en

zijn: soo soud' oock in't tegendeel mogen

gesevdt worden , dat liet niet en gaet nae

Godes barmhertigheydt, om dat die oock 't

werck alleen niet en doet. En dewijl dit

laetst' ongerijmt is, so besluyt Augustinus

met recht, dat dit van Paulus daerom ge-

sproken is , om dat de mensch gheen goede

will' en heeft, 't en zy datse van den Heere

bereydt worde : niet als of wy niet en moes-

ten willen en loopen , maer om dat Godt dese

twee in ons werckt. Even soo onverstande- De 3 piaets

lick wordt ook van sommige verdraeyt dit
".^ti<^<""'^y-

segghen van Paulus : Wy zijn Godts mede- Antwoort.

werckers, het welck buyten twijflel verstaen

wordt alleen van de Dienaers en Leeraers:

1) versaeckt. 2) selfs my. .S) [ ]. 4) te

5) vcrs.icokt. fi) rcdcn-kavelingli. 7) [ ].
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(P
12B.)

Uc vierdü

plaets, nvt Kc-

rlcs. rnp. !•->.

1 l-.

Kon andei'

ïinlwoort dool*

ondcrsrheydt-

ïiKikingli,

cn dat die mede-werckers genoeml
|
worden,

is niet om dats' uyt liaer selven yels toebren-

gen , niaer om dat Godt haren dienst ghe-

bruyckt nae dat liv deselve bequaem gemaeckt

en met noodtwendige gaven voorsien Iieeft.

18. Sv brenghen oock een ghotiiyhgnis

voort uvt het aprocryphe 1) Boeck Eoclrsiasfi-

CHS van Jezus Siracli 2) , daer nochtans yeder

een weel, dat hy een Schrijver is, wiens

autoriteyt twijfeladitigh zv 3). Maer schoon

ghenomcn dat wy hem niet en verwerpen

(het welck wy met goeden rechte wel doen

mochten) wat ghetuyght hy doch tol voor-

deel van 't vrye goet-duncken? Hy segt , dat

de niensch so haest als hy geschapen was

,

gelalen is in de handt van sijn eygen raedt

:

dat hem geboden gegeven zijn . door dewelck'

hy behouden soude worden indien hy die

bewaerde : dat leven en doodt . goei en quaedt

den mensch voor-gestelt zijn : en dat hem van

desen allen gegeven sal worden 't geen hy

begeert. Het zy alsoo : Dat de mensch in sijn

Scheppingh 't vermogen heeft ontfangen om
hel leven of de dool te verkrijgen: maer wat

sal 't zijn. indien wy hierop 4) antwoorden,

dat hy dal vermoghen verloren heeft? Voor-

waer ick en hebb' in den sin niet Salomo

tegen te spreken , dewelcke beweert dal Godt

den mensche recht gemaeckt heeft, maer sy

hebben vele vonden ghesocht. Maer dewijl

de mensch ontaerdende 5) , schip-breuck ghe-

leden heeft in hem-selven en in alle sijne goe-

deren , soo volght daer uyt, dat al dal, 't

welck aen 6) d' eerste Scheppingh wort toe-

geschreven , niet terstont op de verdorven en

verbastaerde natuyr mach toe-gepast worden.

Ick antwoorde derhalven niet alleen hen-lie-

den, maer oock Ecclesiastu-us selfs, hy zy

dan wie hy zy : Wilt ghy den mensch leeren

dal hy by sich selven soecke 't vermogen om
de saligheyt te verkrijgen, uw' aensien en is

by ons so groot niet , dat hel by ons yels

oock het minste soud' af doen 7) tot nadeel

van 't ongetwijfelde Woorl Godes: maer in-

dien ghy alleenlick wilt bedwingen de boos-

heydt des vleesches , 't welck sijne sonden op

Godt schuyvende , een ydele verschooningh

pleeght te soecken : en daerom betuvght dat

de gaefheyl van vermoghen 8) den mensch

eenmael gegeven zy, op dal blijcke dal hy

self d'oorsaeck is van sijn verderf, so geef 9)

ick u dat geerne toe : indien ick slechts oock

met u mach over een komen hier in , te

weten, dat de mensch thans 10) door sijn

eygen schuldl berooft is van die verciersels

l) []• 2) []. 3) glidoorvvccrdighcyt in twijfel wort
getrocken. 4) in 't tegen-deel. .'i) veraei'dende. fi) [].

7) opdoen. 8) oprcchtigheyt. 'J) stae. 10) nu.-

daer mede de Heere hem in den beginne

bekleedt hadde : en dat wy alsoo te samen

belijden , dat hy niet eenen ScJioonple>iter van

sijn Haken 1 ) , maer eenen Medicijn-meester

van noode '2) heeft.

1 9. Maer sy en hebben niets so dick-

wijls lij in den mondt als 4) de gelijckenisse

van Christus van den reysenden man . den

weickcn de Moordenaers half doodt op den

wegh heen gheworpen hadden. Ick weet dat

het by na onder 5) allen Schrijveren seer

gemSen is Ie leeren dat door het voorbeeidt

van desen reysiger de rampsaligheydt des

menschelicken geslachls af-ghebeeldt wordt.

Hier uyt trecken onse teghen-partyen een

bewljs-reden : Dat de mensch door de Moor-

dery der sond' en des Duvvels alsoo niet

verminckt en gewondt en is, of hy behoudt

noch eenige' overblijfselen van sijn eerste

goederen : door dien hy geseydl wort half

levendigh gelaten te zijn. Want waer is dat

halve leven , indien in hem niet en blijft een

seker gedeelt des wesenlicken 6) verstandts

en willes? Voor eerst, indien 7) ick haer

allegory of vergelijckingh niet en wilde aen-

nemen , wat soudense doch maken? Want

daer en is geen twijfel aen , of sy is van de

Vaders versonnen buylen den eygenlicken sm

van de woorden des Heeren om 8) ; d'Alle-

gorien en moeten niet verder gaen dan de

reghel der Schriftuyr haer leydet : soo verr'

isl'er af datse door haer selven souden ghe-

noegh zijn om eenighe leer-stucken daer op

te bouwen 9). My en ontbreken oock geen

redenen , door dewelck ick soude kunnen , soo

t my maer en luste, dat gantsche gedichlsel

weder-legghen ; want het Woordt Godts en

laet den mensch het halve leven niet, maer

het leert dal hy l'eenemael doot is, soo veel

het leven der saligheydt 10) belanght. Wan-

neer Paulus spreeckl van onse verlossingh

,

soo en seght hy niet dal wy Mf levende

genesen , maer dat wy doen wy doodt waren ,

opgeweckt zijn. Hy en roept de half levende

niet aan om de verlichtinge van Christus t'

ontfangen, maer de gene die slapen en be^

graven zijn : gelijck oock de Heere selfs , als

hy sevt : Dat d' uyre gekomen is dat de doode

door sijn stemme souden opslaen. Met wat

overmoedt 11) soudense doch een allegory of

vergelijckingh die niet veel om 't lijf en heeft

,

stellen tegen so veel klare geluyghnissen?

Laet evenwel dees' allegory gelden in plaets

van een vast en seker ghetu^hgnis, wal sul-

De vijfde

plaets, iiytl/iu'

10. :U).'

Antwoordt

,

d' AUegorisehe

bewijsrede-

nen zijn swaek.

Tweede ant-

woort, dewelc-

ke dese plaets

verklaert door

andere die noeh

klacrder zijn.

Ephcs. 2.

en 5 14.

Derde ant-

woordt door

toe-gevingh.

1) Voorspreker. 2) doen. 3) niet dickwijlder. 4) dan.

5) []. 6) oprechten. 7) waer 't dat. 8) verdicht bnyten

den opicchten sin van du woorden de» Ileeren 9) tiiriniereu,

10) ghelncksalighe leven. 11) aensicht.
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lens' ons doch daor ined' uU de luint dwin-

gen? De menscli is half levendigh, so heeft

hy dan yetwes gesonls : lek bekcnn' dal hy

een verstandt heeft dat bcquaem is lot kennis

,

alhoewel hy tot de Hemelsch' en gheeslclickc

wijsheyl niet op en klimt I): hy heeft eenigh

oordeel van eerbacrheyt : hy heeft eenigh

ghevoclen der Godlhoydt, alhoewel hy de

rechte kennisse Godls niet en bekomt. Maer

waer henen willen doch alle dese dingen.

Laetsic aiit- (Jewisselick sy en kunnen niet Ie weegh bren-

«ooit u.vt Au- jj ^^^ j^gj seggen van Augustinus,

men. t welck oock door de eenparige 2) stemmen

der scholen voor goet gekeurt is, ontnomen

werde , te weten , dat de mensch na den val

berooft is van d'onverdiend' en boven-natuyr-

licke gaven aen deweicke de saligheyt vast

is : en dat de natuyrlicke gaven in hem ver-

liet besiuyteu dorven en veronlrcynight zijn. Laet dcrhalven

den korten in- jggg' ongetwijfelde waerheyt , die door gee-

ï::lrht nerley gewelt noch bedrogh en kan ver 3)-

(ld aengaendc swackt wordcn , by ons vast blijven staen

,

cir vrycn wille
^^ „.gten , dat des menschen verstandt alsoo

ganlsch van Godls gherechtigheydt is ver-

vreemt, dat het niet en begrijpt, niet en

begeert, niet en soeckt dan 't gheen ongod-

delick , verdraeyt , schandelick , onreyn en

boos is , dat sijn hert also t'eenemael met

het vergift der sond' is door-droncken , dat

het niet anders dan een verrotten stanck en

kan uyl-blasen. Indien de menschen somtijdts

sich selven voor-doen met een ghedaent' en

schijn van eenigh goet , dat evenwel het ver-

standt allljt met geveynstheyt en bedriegelicke

scheevigheydt bedeckt, en het ghemoedt met

inwendige verkeertheydt verknocht blijft.

Het VI. Cappilld.

Dat de verdorven mensch .sijn vetlossiiigli in

Ciiristus moet soecken.

Dewijf'^het ganlsche menschelickc geslacht

in den Persoon van Adam verdorven

en verloren is gheworden , soo en doet ons

die voortreü'eliikhoydt en adel des eersten

oorspronghs daer van wy ghesproken heb-

ben , soo seer gheen voordeel , dats' ons veel

meer gedvet lol grooter schande , tot dat

Godt (deweicke de menschen die door de

sonde veronlrcynight en verdorven zijn , voor

sijn werck niei en erkent) verschijnt als een

Verlosser in den persoon sijns eenigh-geborcn

. Soons. Dien volgens, nademael wy van het

leven lot in de doodt vervallen
|
zijn , soo

soude die ganlsche kennisse van Godt den

De kennis-

se GoJci des

Soheppefi is

onprolijtelick

,

ten zy daer op

terstondt vol-

glie 't G heloot'

in Christus den

Verlosser.

(p. 127.)

1) steygert. 2) glicmecnc (voysen en). 8) ghc-,

Schepper, van deweicke wy ghehandell heb-

ben ,
onprolijtelick wesen , indien daer by

niet en quam hel geloove 'twelck ons Godt

als 1) eenen Vader in (Christus voorstelt 2 .

Dit was wel d'oprecht ordeningh dal hel ge- dH.rsie reden

bouw der werelt ons een school soudc zijn

om de Godlvruchligheydl Ie lecren : en daer

door den doorgangh te verkrijghen lot hel

eeuwighe leven en de volmaecktc gelucksahg-

heyt. Doch na dat wy afgevallen zijn wer-

waerls wy ons' oogcn] keeren, om hoogh en

om leegh', al-omme vinden wy den vlocck

Godls ,
deweicke noolsakelick onse zielen door

wanhoop moet overrompelen , dewijl oock selfs

d'onschuldigc Schepselen door onse schuldt

met dien selven bcvanghcn en verslrickl zijn.

Want alhoewel Godt wil dat sijn Vaderlickc

gunst t'onswaerls op veelderley wijse sal

blijcken, soo en konnen wy nochtans uyl hel

aenschouwen der werell niet opmaken 3) dat

hy onse Vader is , als ons de conscienly in-

wendigh prickell , en daer toe bewijst dat

Godt in de sonde rechtveerdigh' oorsaeck vindt

om ons te verwerpen en voor sijnc Kinderen

niet te houden of lerceckenen. Hier by komt i)e tweede ve-

noch d'onwetenh(!ydt en ondanckbacrheydt
: joöJt'getiiyi;'

want onse verstanden en bemercken van we- nis des Apo-

gen hare blinlheyt de wacrheydt niet, en door s''^'»-

de verkeerlheyt van alle onse sinncn beroo-

ven wy ter quader trouwen Godt van sijne

heerlicliheyt. Men moet derhalven komen lot

de overleggingh van Paulus 4;: Want nademael i. Cor. 1.21.

in de wijsheyl Godls de werell Godt niet en

heeft gekent door de wijsheydt, soo heeft

het Gode behaeght door de dwaeshcydt der

predikinge saligh te maken die gelooven. De

wijsheyl Godls noemt hy die voortrell'elicke

schouw-plaels vari' Hemel en Aerde die met

ontallicke wonderen vervuil is, uyl welckers

aenschouwingh wy Godt wijsselick hadden be-

hoorcn Ie bekennen: maer dewijl wy daer in

soo slec'nl vooruyt zijn ghekomen 5; ,
so roept

hy ons te rugghe lol het gheloove van Chris-

tus, 'twelck om den schijn der dwaeshcyt den

ongeloovigen walghelick is. Al hoewel dan de W-M^.

Predicaty van hel Kru),s met des menschen

vernuft niet oVer een en komt, soo moeien

wy nochtans die selvige met nederighcyt om-

hélsen, indien wy lol Godt, onsen Schepper

en Maker, van den weicken wy vervreemt

zijn , willen weder keeren , op dal hy ons

wederom beginne te zijn lot eenen Vader.
^^^^^ j^^^_.

'l Is seker dat na den val van den eersten 1,^.^.^ van den

mensch gheen kennisse Godls Ier saligheyl en
^^^^I^J^J*^;,.

hecfl koniii-n gedyen sonder kennis van den
,J^i^,, piacts

Ijhehadt onder

de Kinderen

,. I 1 P„.,l.- f'-"'""-

1) tot. 2) voordraeght. :i)alnemen. 1) de rc.Un l nnji.
^^^^^^ 17. .•).

5) qualick gevordert hebben.



183 HET TWEEDE I50ECK II. fi. 2.

E» daerom

dwalen t'eeuc-

inacl van dea

wügh af die ge-

ne, dewelcke

deu licydcncu

en ongeloovi-

glieu.dieC'hris-

tiis nieten ken-

nen, den He-

mel open doen,

en liare voov-

wcndinghcii

worden door

ghetuyghnis-

sen der Schrif-

tiiyre weder-

leyt.

Ei.h. 3. 12.

loan. 1. 4.

loau. l. 12.

Middelaer : want als Chrislus segt , Dat dit

is het eeuwighe leven , dat sy u kennen den

eenlghen waerachligen Godt , ende Jesus Chris-

tus , dien ghy gesonden hebt. So en spreeckt

hy niet alleen van sijnen tijdt , maer hy be-

grijpt daer in oock alle tijden en ecuwen.

Daerom is het onverstandt van die menschen so

veel te schandelicker , dewelcke voor alle godt-

loos' en ongheloovighe menschen den Hemel

open stellen sonder de ghenade van Christus,

van den welcken de Schnftuyr al-omm' leert

dat hy d'eenige deure zy waer door wy ter

saligheyt ingaen. Indien yemaiidt dese woor-

den van Christus wil doen slaen op 1 ) den tijdt

van d'openbaringh des Euangeliums , soo heb-

ben wy tegen hem onse 21) antwoorde ge-

reet 3) , want dit heeft in 't gemeen gesla-

gen en gepast op alle tijden en volckeren
,

dat die gene die van Godt zijn afgescheyden

en verklaert worden vervloeckt te zijn en

Kinderen des toorns , Gode niet en konnen
behaghen sonder versoeningh. Doet hier noch

by 't gheen Christus de Samaritaensche vrouw
tot een antwoordt gaf: Ghy-lieden aenbidt dat

ghy niet en weet, wy aenbidden dat wy
weten : want de saligheyt is uyt de Joden.

Door welcke woorden hy voor eerst alle de

Godtsdiensten der Heydenen van valsheydt

bestraft 4) en veroordeelt , en ten anderen de

reden en oorsaeck daer van aenwijst , om dat

onder de Wet de belofte van den Verlosser

alleen aen het uytverkoren volck ghedaen was.

Waer uyt volghl dat Godt noyt wei-gevallen

gehadt heeft in eenigen dienst , dan die op
Christus sach. Daerom betuyght oock Paulus

,

Dat alle Heydenen sonder Godt en van de

hope des eeuwigen levens berooft zijn geweest.

En dewijl nu Joannes leert dat het leven van
den beginne geweest is in Christus, en dat

de gheheele Werelt daer van vervallen is

,

soo is 't noodigh dat wy tot die Fonteyn

weder keeren. Daerom verklaert Christus dat

hy 't Leven zy voor soo veel hy de Versoen-

der is. En 't is seker dat het erfdeel der

Hemelen alleen den kinderen Godts toekomt.

Nu en mogen onder 't getal der Kinderen

geensins ghereeckent worden die ghene de-

welcke niet en zijn in-ghelijft in het Lichaem
des eenigh-gheboren Soons. En Joanne.s be-

tuyght klaerlijck dat alleen 5) die Kinderen

Godts worden , die in sijnen naem gelooven.

Maer dewijl ick er nog niet aen toe ben om 6)
van 't gheloof in Christus opsettelicken 1) te

spreken, soo sal dit, 't welck wy als in

1) bctrecken wil tot. 3) d'. H) vecr.ligh. i) straft.

5) [ ]. 6) noch niet en hebbe voorgenomen.
7) met voordacht.

't voorby gacn aengeroert hebben , alhier ge-

noegh zijn.

2. En hierom en heeft Godt sich nooyt
den Israëlitischen volcke goet-gunstig betoont

noch hope der genade gegeven sonder den
Middelaer. Ick laet nu staen d'olTerhanden der

Wet , door dewelcke de gheloovig' openbaer-

lick en duydelick wierden onderwesen , dat

de saligheydt nergens gesocht moest worden
dan in de versoeningh, dewelck' alleen van

Christus volbracht is. Dit seggh' ick alleenlick

dat de salig' en geluckige staet van de Kerck
altijt in den persoon van Christus gcgrondt

is geweest. Want al hoewel Godt het gant-

sche gheslacht van Abraham in sijn verbondt

begrepen heeft, so beweert nochtans Paulus

voorsichtelick : Dat Christus eygentlick is dat

zaedt in het welck' alle Volckeren souden

gezegent worden: Dewijl wy weten, dat niet

alle die, die na den vleesch' uyt Abraham
gheboren zijn , in het zaedt gerekent zijn

geweest. Want op dat ick niet en spreke van

Ismaël en andere meer , hoe is het doch ge-

beurt 1) dat van de twee sonen van Isaak

,

te weten , de tweelinghen Esau en Jacob

,

d'een verkoren en d' ander verworpen wierdt,

doese noch te samen waren in den buyck
haers Moeders? Jae hoe is het kunnen ghe-

beuren 2) dat de eerst-gheboren verstoeten

wordende, de jonghst-gheboren alleen den

staet der weerdighcydt behouden heeft? En
oock waerdoor is het ghekomen 3) dat het

grootste deel van d'erffenis uytgesloten is

geworden? 't Is derhalven openbaer dat Abra-

hams zaedt voornementlick onder een hooft

ghestelt en gereeckent wort: en dat de be-

loofde saligheyt geen vastigheyt en heeft voor

datmen tot Christus komt, wiens Ampt is het

verstrooyde tot een te versameien. Soo hingh

dan d'eerste aennemingh van 't verkoren volck

aen de genade des Middelaers. En al hoewel

dit by Moses met soo klare woorden niet en

wordt uytgedruckt , soo is't nochtans blijeke-

lick dat dit allen Gódtvruchtigen int gemeyn
bekent was. Want al eerder een Koning was

gestelt onder het volck, soo sprack Hanna de

moeder van Samuel in haren lof-sangh , daer

sy van de gelucksaligheydt der
j
Gódtvruch-

tigen ghewaghel -i) , in deser voeghen : Godt

sal sijnen Koningh sterkte gheven, en den

hoorn sijns Gesalfden verhooghen. Met welcke

woorden sy te kennen gheeft , dat Godt sijn

Kercke sal zegenen. Waer med' over een

komen de woorden die terstondt daer nae

volghen : De Priester dien ick setten sal , sal

Godt eu heelt

den ouden Is-

raëlitischen

volcke noojt

genadigh ghe-

weest sonder

den Middelaer

Christus.

De eer.ste re-

den is gheno-

men uyt de ce-

remony der of-

ferhanden.

De tweede

reden is ghe-

haelt uyt de

verkiesing van

het hnysghesin

Abrahams.

Gal. 3. 16.

De derde re-

deu is verga-

dert uyt de be-

merckingh van

de Koninek-

licke nccrdig-

heytjbeveslight

in 't hnysghe-

sin Davids.

([.. 128.)

1) by.ghekomen. 2) by ghekomen.

oock geschiet. 4) discoureert.

;!) Waer nyt is 't
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l.Kug. ll.l

34. 3U.

wandelen voor den aenghesichtc mijns Gesalf-

den. Daer en is oock geen twijHel aenofde

Hemelsche Vader heeft gewilt dal in den Ko-

ningh David en sijne nakomelingen een leven-

digh beeldt sijns Gesalfden gliesien soude wor-

den. Daerom liy oock, willende de Godtsalige

i'saii.i. 3. 13. vermanen tot de vreesc Godts, beveelt den

Soon te kussen, met het welck dees' Euan-

luan. 5. 23. gclische uytspvake 1) overeenstemt: Die den

Sone niet en eert , en eert den Vader niet

die hem gesonden heeft. Al hoewel dan het

Koninckrijck door 't afwijoken van de tien

stammen vervallen was , soo moeste nochtans

het verbondt 't welck Godt ghemaeckt hadde,

in David en sijne nakomelinghen bestendigh

blijven, gelijck hy oock beluyght heeft dooi-

de Propheten: lek en sal het Koninckrijck

niet gheheel af scheuren om Davids mijnes

knechts en om Jerusalems wille 't welck ick

verkoren hebbe : maer uwen Soon sal eenen

stamme behouden. Dit selvighe wordt aldaer

twee of driemael herhaelt. Daer wordt oock

ibid. VS. 3u. duydelick by gheschreven : lek sal om dies

wille het zaét Davids verootmoedigen; Noch-

tans niet altijt. Een weynigh tijts daer nae

1. lieg. 13.4. wierdt gheseydt: Om Davids wille gaf de

Heere sijn Godt hem eene Larnpe in Jeru-

salem ; verweckende sijnen Soon nae hem

,

ende bevestigende Jerusalem. Doe nu aireede

de saken des rijcks helden nae den onder-

3. Keg. 8. li). gangh , wierdt wederom gheseydt
:
De Heere

en woude Juda niet verderven, om Davids

sijnes knechts wille: gelijck als hy hem ge-

seyt hadde: Dat hy hem t'allen tijden voor

sijne sonen eene lampe soude geven. De

somma komt hier op uyt, dat, all' andere

voorby ghegaeii zijnde , David alleen verkoren

is gheweest in den wekken het wel-behaghen

Godts rusten soude: ghelijck elders gheseydt

Ps. 78, 00. CU wordt : Hy heeft den Tabernakel van Silo
,

'''?•

en de lente Josephs verstoeten, en den

stamm' Ephraim niet verkoren : maer hy heeft

den stamme Juda verkoren, den bergh Sion

dien hy lief hadde: hy heeft verkoren sijnen

knecht David, op dat hy Jacob sijn volck

en Israël sijn erfdeel verschoonen soude.

Eyndelick , hy heeft sijn Kerck alsoo willen

bewaren dat haer behoudenis en welvaert aen

dat Hooft soude verknocht t) zijn. Daerom

i'»ui„. 28. s. oock David uytroept : De Heere is haer-lieder

sterckte , ende hy is de sterckheydt der ver-

lossingen sijns Gesalfden. En terstondt voeght

hy daer by dit ghebedl : Verlost u volck ende

•zegent u erve; te kennen gevende dat de

staet van de Kerck door een onbreeckelicken

bandt met Christus Rijck vereenight is. In

1) spreuck. 2) verknoopt.

den selvighen sin bidt hy elders: O Heere,

behoudt : die Koningh verhoore ons ten dage

onses roepens. Waer mede' hy opentlick leert

dat de gheloovige door geen ander vertrou-

wen tot Godes hulp den toevlucht ghenomen

hebben , dan om datsc schuylden onder ecnes

Koninghs beschermingh , 't welck uyt eenen

anderen Psalm te sien is; Och Heere, geeft

nu heyl, gezegent zy hy die daer komt in

den name des Hoeren: Waer uyt genoegh-

saem blijckt dat de gheloovige gheroepen

worden tot Christus, op datse hopen mochten

door Godes hant saligh te sullen worden.

Hier op siet oock een ander ghebedt , in het

welck de gantsche Kerck Godts barmhertig-

heyt inroept 1): Uwe hant zy over den man

uwer rechterhandt , over des menschen sone,

[die»] ghy u gesterckt (of bereyt) hebt.

Want al hoewel de Psalmist de verstrooyingh

des gheheelen volcks beweent, soo bidt hy

nochtans om de weder-oprechtingh des selvi-

ghen in het Hooft alleen. En als Jeremia

treurt over d'elendigheydt der Kercke, doe

het volck in ballingschap wech gevoert en

't landt verwoest was, en alles scheen ver-

loren te zijn , soo klaeght hy nochtans byson-

derlick daer over dat den gheloovighen de

hoop' was af-ghesneden door den ondergangh

des Koninckrijcks. Den adem onser neusen,

de Ghesalfde des Heeren, is ghevanghen in

hare groeven : [van] welcken wy seyden

,

Wy sullen onder sijne schaduwe leven on-

der de Heydenen. Hier uyt is nu kenne-

lick ghcnoegh , dewijl Godt den menschelicken

Gheslachte niet ghen'adigh en kan wesen son-

der den Middelaer, dat Christus den Heyli-

ghen Vaderen onder de Wet altijdt is voor-

ghestelt gheweest, tot den welcken sy haer

gheloove stuyren en richten souden.

3. Voorts wanneerder in tegenspoedt ver-

troostingh belooft, en voornementlick verlos-

singh voor de Kerck beschreven wort, so

wort de vaen en wimpel des vertrouwens en

der hoop' opgestoken en voorgestelt in Chris-

tus: Ghy toogt uyt tot verlossinge uwes

volcks, tot verlossinge met uwen Gesalfden:

seght Habakuk. En soo dickwils alsser by

de Propheten van de weder-oprechtingh der

Kercke gesproken wordt, soo roepen sy het

volck tot de toeseggingh die aen David gc-

daen was , aengaende d'eeuwigheyt des Ko-

ninckrijcks. Dat en is oock geen wonder,

want iiel Verbondt en soud' andersins ghecn

vastigheyt ghehadt hebben. Hier toe dient die

treil'elicke verantwoordingh van Jesaia, want

als hy sagh dat sijn getuyghnis belangende het

1) veraoeckt.

Psalm 11 8.35.

2G.

Klacgl. Ier

4. 20.

Uaei' en is

oock van ner-

jjliciis anders

jan uyt desc

sulvige foiilej'n

troost belooft

iu tegeuspoedi-

ge sakcn, uucli

oyt cenige ba-

nier lies ver-

trouwens en

der hoop' op-

gerecht dan ia

hem.

Habak. 3. 13.

Bewijs nyt

verscheyden

uytgelescu

sprcucken der

Sehriftiirc.
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opbreken van de belegheringli Jerusalenis en

de tegenwoordige verlossingh , van den on-

gheloovighen Koningh Achaz wierdt verwor-

pen, so breeckt hy sijn reden af en gaet 1)

over tot de sake 2) van den Messias : Siet

iesa. 7. 14. eene Maghet sal swangher worden, ende sy

sal eenen Sone baren
,
gevend' als van ter

zijden te kennen , al hoewel de Koningh en

het volck door hare boosheydt de belofte ver-

wierpen die hen-lieden wiert aengeboden , als

ofse met opset Godts waerheydt poogden te

kreucken en te krencken , dat nochtans het

Verbondt niet en soude te niet gaen , en dat

de Verlosser te sijner tijdt komen soude. In

somma, alle de Propheten als sy wilden aen-

toonen 3) dat Godt versoenlick was , hebben

altijdt ghesocht voor den dagh te brenghen

het Koninckrijcke Davids , aen het welck de

verlossingh hingh en d'eeuwighe saligheyt.

Alsoo spreeckt. Jesaia: lek sal met u een

k-sa. 55. ;3. eeuwigh verbondt maken
,
\ende u f/heven] de

ghewisse weldadigheden Davids. Siet , ick

hebbe hem [tot] een ghetuyghe der volcken

ghegheven. Om dat namelick de gheloovigh'

in haren vertwijfelden staet gheen hoop' en

konden hebben , dat Godt sich soude laten

verbidden , anders dan door tusschen-komen

van desen Ghetuyghe. Op dat oock Jeremia

oprechten soude die gene die sonder hope

waren , soo spreeckt oock hy op deselve wijse

,

iemn.23.5,6. Siet, de dagen komen , spreeckt de Heere, dat

ick aen David , eene rechtveerdighe SPRUYTE
sal verwecken : -In sijne daghen sal Juda ver-

lost worden , ende Israël seker woonen. Ins-

Ezcch. .11. 23. ghelijcks Ezechiël : Ende ick sal eenen eenigen

Herder over haer verwecken , ende hy sal haer

weyden , [namelick] mijnen knecht David : Ende

ick de Heere sal haer tot eenen Godt zijn
;

|

ende mijn knecht David sal Vorst zijn in het

midden van haer : Ick de Heere hebbe het

gesproken. Ende ick sal een verbont des

Vredes met haer maken. Als hy oock in een

ander plaets ghesproken hadde van d'onge-

loovelicke vernieuwing , soo seydt hy verder

aldus : Mijn knecht David sal haer-lieder Vorst

zijn tot in eeuwigheydt. Ende ick sal een ver-

bondt des vredes met hen maken : Ick roer'

weynighe ghetuyghnissen aen uyt vele , want

ick wil de Lezers alleenlick vermaent hebben
,

dat alle de geloovige haer hoop noyt op iets

anders en hebben ghestelt , dan op Christus.

Dit ghetuyghen oock alle d'andere Propheten,

Hose. 1, 11. gelijck blijckt by Hosea alwaer aldus geschre-

ven staet : Ende de kinderen ludas ende de

kinderen Israëls sullen t'samen vergadert wor-

den
, ende sich een eenish hooft stellen. Het

(p. 12U)

Ezcch. 37
26.

1) Irecilt. 2) liet provoost. 3) vc'vtooncii.

welck hy daer nae klaerder uylleydt: Daer

nae sullen sich de kinderen Israëls bekeeren,

ende soecken den Heere haren Godt, ende.

David haren Koningh. Oock Micha hande-

lende I) van de wederkomste des volcks , seyt

duydelick: Ende haer Koning sal voor haer

aengesichte henen gaen : ende de Heere in

hare spitse. Van gelijcken oock Amos als

hy de. vernieuwingh des volcks wilde beloven :

Te dien daghe sal ick de vervallene hutte

Davids weder oprichten : ende ick sal hare

reten vertuynen , ende wat aen haer is af-

ghebroken , weder oprichten ; want dit was
d'eenighe Banier der saligheydt , te weten

,

dat de Konincklicke heerlickheyt wederom om
hoog' opsteegh in 't huys Davids , 't welck in

Christus vervult is. Waerom Zacharias, naer

mate 2) sijnen tijdt naerder quam aen den

tijdt der openbaringe van Christus , dan oock

te 3) klaerder uytroêpt : Verheught u seer, ghy

dochter Sions, juycht ghy dochter Jerusalems:

Siet u Koning sal u komen , rechtveerdigh

,

ende hy is een Heylant. 't Welck overeen-

stemt 4) met de plaets die voor-heen uyt

den Psalm by-ghebrachl is : De Heere is haer-

lieder sterckte , ende hy is de slerckheyt der

verlossinghen sijns Ghesalfden. Verlost u volck

ende zegent u erve ; alwaer de saligheydt van

het hooft tot het gantsche lichaem uytghe-

streckt wort.

4. Godt heeft ghewilt dat de Joden alsoo

door dese voorseggingen souden worden onder-

wesen, op dat sy, om verlossingh te ver-

soecken , regel-recht haer oogen souden kee-

ren tot Christus. En al hoewel datse schan-

delick ontaart 5) waren , so en heeft nochtans

de gedachtenis van dat algemeyn beginsel en

leerstuck niet kunnen uytgewischt worden

,

te weten , dat Godt door de handt sijns Ge-

salfden
,

ghelijck aen David belooft was , soude

zijn de verlosser der Kercke : en dat op die

wijse eerst bestendigh soude wesen het ghe-

naden-verbondt door 't welck Godt sijn Uyt-

verkorene tot kinderen aengenomen hadde.

Hier uyt is 't geschiet dat in den mondt der

kinderen , doe Christus een weynigh voor sijn

doot binnen Jerusalem sijn in-treed' dede

,

dit Liedt ghekloncken heeft : Hosanna den

Sone Davids. Want het blijckt dat dat selvige

't welck sy songen by den gemeenen man

bekent en in eere 6), en uyt het gemeen

gebruyck ghenomen zy gheweest , te weten

,

datse geen ander pandt en versekering en

hadden dan in de toekomst des Verlossers.

Hierom is het dat Christus selfs sijne Disci-

/

l'salm 28. 8.

GoiU heeft de

Joden also gc-

lecrt, Jats' op

Christus sou-

den sieu.'

Matth. 21. 9.

't Welck door

de goedt-Iceu-

ringh van

Christus selfs

bcvestight is.

1) propoosten voerende.

4) 'accordoert. 5) >'e

2) gelijck. 3) also

rt. 6) bcfaemt
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Dacrom heeft

dat gt»imeen

segghcu : Dat

Godt is het

voorwerp, des

gheloofs, _
ver-

bcteriugo^uyt-

Icggingh vau

doen.

Coloss. 1. 15.

Besliiyt deses

handels van

Christus.

lu't 3. Bocck

cap. 2.

pelen gebiedt in hem te gclooven, op dals'

alsoo besclieydelick en volkomelick in Godt

ghelooven mochten : Ghy-licden gelooft , seght

hy, in Godt ,
ghelooft oock in my. Want al

is 't dat het geloof (om eygentlick te spre-

ken) van Christus tot den Vader opklimt,

soo gheeft hy nochtans te kennen dat het

gheloove , hoewel het op Godt steunt , allenghs-

kens verdwijnt, 't en zy dat hy als Midde-

laer daer tusschen koom' en 't selvig' in

een grondige vastlgheydt beware. Boven-

dien I) is 2) Codes heerlickheydt oock te

hooghe 3) dan dat de slerlTelicke nienschen

,

die als wormkens op der aerden kruypen

,

daer toe souden konnen door dringen. Het

alghemeene seggen dat 4) Godt is het voor-

werp en ooghmerck daer 't geloof op siet

,

neem ick dan oock slechts onder dit beding

over, dat tegelljck worde toegestemt, dat

het nadere verklaringhe vereyscht 5) : want

Christus en wordt niet te vergeefs ghenaemt

het Beeldt des onsienhcken Godts : maer wy
worden door dien eeren-tytel vermaent , dat

wy Godt ter sahgheydt niet en konnen ken-

nen, 't en zy dat hy ons voor oogen koom'

in Christus. En alhoewel de Schrift-geleerde

door valsche ghedichtsels by dea Joden ver-

duystert hadden 't geen de Propheten van den

Verlosser hadden geleert , so heeft nochtans

Christus dit genomen voor een saeck die be-

kent, en ghelijck als door gliemeen accoort

was omhelst , dat d' openbaringh des Midde-

laers 't eenighe redmiddel 6) was om de ver-

loren en radeloose saeck te redden, en

't eenighe middel om de Kerck te verlossen.

Het gheen Paulus leerdt, te weten: Dat

Christus zy het eynde der Wet, en is wel

by den ghemeenen man alsoo niet bekent ghe-

weest, ghelijck het behoorde bekendt te zijn
,

maer evenwel hoe waerachtigh en seker dat

selvighe zy, dat blijckt klaerlick selfs uyt de

Wet en de Propheten. lek en handele noch

niet van het geloove , want daer toe-sullen

wy elders beter gelegentheydt hebben. Dit

moeten de Lesers alleenlick vast houden , dat

d'eerste trap tot de godtvruchtigheydt zy te

bekennen dat Godt ons een Vader is om ons

te beschermen , te regeeren , en te koesteren

,

tot dat hy ons in het eeuwigh erfdeel sijns

Koninckrijcks versamele : en dat hier uyt open-

baer wordt 't geen wy onlanghs hebben i;he-

seydt , te weten , dat de salighmakende ken-

nisse Godts sonder Christus niet en kan be-

.staen, en dat hy daerom van het begin der

1) andersins. 2) (oock). 3) hoogher. -t) lek slac derhalveu

dit gemeen seggen, te weten, dat. ö) alsoo toe, dat ick

nochtans oock oordeel , dat het vcrljcteringh vau doen heeft.

6) remedie.

Bcïcstigingh

door 't ghctuv-

wcrelt aen allen uytverkorencn voor-gheslcll

zy gheweest , op den welcken sy haer oogen

slaen , en haer vertrouwen vestigen souden.

In 1) desen sin schrijft oock 2) Ireneus

:

Dat de Vader, die onbegrijpelick is , begrepen
^i'e„i,,.„„i,e.

kan worden in sijnen Soon , dewijl hy sich neus lib. -i.

ghevoeght heeft na ons begrijp , op dat hy '^''i'-
^•

onse verstanden doord'on-eyndelickheydtsijner

heerlickheyt niet en soude verslinden. Sommig'

uytsinnige menschen dit niet bedenckende , ver-

draeyen dese profijtelicke uytspraeck 3) tot haer

ongoddelick verzinsel -i) , even als of Christus

niet meer en hadd' als een ghedeelt van de

volle Godthejfdt : daer nochtans die spreuck

van Ireneus niet anders en wil beduyden , dan

dat Godt in Christus alleen bekent en begre-

pen wordt. Dese woorden van Joannes zijn voor- i- 1»^"- 2. 23.

waer altijdt waerachtigh gheweest : Een ytghe-

lick die den Sone loochent , en heeft oock

den Vader niet, Want of schoon veel men-

schen in voorlijden gestoft hebben van haren

Godt , en datse den Werck-meester van Hemel

en Aerde dienden: aenghesien 5) sy nochtans

geenen Middelaer en hadden , soo en was

't niet mogelick datse de barmhertigheydt

Godts 6) recht smaken , en oversulcks gelooven

souden dat sy hem tot eenen Vader hadden.

Dewiil sy dan het Hooft , dat is Christus
, , f"/"'f

Jan

J J -Il • ri 1 1
""'' ""^ Ileyde-

niet en kenden, so is de kenmsse bodts by «enGodtersa-

hen ydel geweest: waer uyt oock ontstaen iighcvtn^etge

is , datse ten langen laetsten tot plompe en

schandelicke bijgheloovigheden 7) vervallen

zijnde , haer onwetenheyt geopenbaert hebben
,

als by exempel , de heden
|

daeghsche Turc-

ken , al is 't datse met volle monden betuy-

gen dat de Schepper des Hemels en der

Aerden haren Godt is, soo rechten sy noch-

tans eenen afgodt op in de stede van den waren

Godt, dewijlse van Christus afkcerigh zijn.

Bef VIL Capitld.

Dat de Wet gheglieven zy, niet om het oude

volck onder haer te behouden , maer om de

hope der saligheydt in Cliristus te voeden tot

op sijn toekora.st.

Men kan uyt de onafghebrokene reeks van

ghetuighenissen , welcke wy aenhael-

den 8) , verstaen en afnemen dat de wet om-

trent vier hondert jaren na Abrahams doodt

is gegeven , niet op datse het verkoren volck

van Christus soud' afleyden : maer op datse

de herten van dat volck tot den tijt sijner

kent en hehbc

(p. 130.)

1) Na. 2) []. 3) Spreuck. 4) gedichtsel.

fl) (ten). 7) superstitiin. 8) dat gednerigh

vervolgh, 't vvclck w.v verhaelt licbbcu.

gcmerckt.
orJentJick

Eerst elick

wordt iu't ge-

meen beloont

dat de Wet,
iianicliek, de

gantsche Gods-

dienst den ou-

den volcke van

Godt door de

bant van Jloses

eeecveu , "ds

\f vceiderlcy

VvS"" '"'

f'/iristus I<'y>"-
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Te wetcu

,

door d'offer-

liaiidë, de was-

seliinghen, en

deu grootca

hoop der cere-

Ac.toi-, 7. J4.

llubr. s. 5.

Exoil. 25, 40.

Eerste bewijs

v;iri dese voor-

btelliiiijli, ghe-

noincn uyt deu

gcopcubacrJcn

racdt Godts.

loekoinst in hoop' ophouden, een verlangen

na hem in haer ontsteken, en in hare ver-

wachting verstercken soude , ten eynde sy

lieden door een langer uytstel en vertoeving

niet en souden beswijcken. Door het woordt

Wet verstae ick , niet alleen de tien geboden

,

dewelck' ons voorschrijven den regel eens

Godtsaligen en rechtveerdighen levens, maer

oock de gansche inrichtingh en forme1)van

dien Godlsdienst, die van Godt door de handt

van Moses is gegeven. Want Moses en is

niet gestelt tot sulcken Wetgever die de sege-

ningh den huyse Abrahams belooft , soude te

niete doen : ja wy sien hoe dat hy al-omm'

den Joden 2) de gedachtenis van dat genaden-

verbondt verfrischt 3) , 't welck met hare

Vaderen gemaeckt was, en waer van sy erf-

genamen waren : even als of hy gesonden

waer om dat Verbondt te vernieuwen. Dit is

seer klaerlick door de Ceremoniën en uyter-

licke Güdtsdienstigheden bekent gemaeckt.

Want andersins wat isser dat meer ydel en

beuselachtigh is als dit, te weten, dat de

menschen, om sich met Godt te versoenen,

op-offeren den stinckenden reuck uyt het vette

der beesten? Dats' haren toevlucht nemen

tot de besprengingh des waters en des bloets
,

om hare vuyligheden daer door af te wasschen ?

In somma den gheheelen Godtsdienst der Wet

sal t'eenemael een bespottelicke saeck zijn , in-

dien die in haer selven gheweerdeert wordt,

en niet 4) schaduwen en beeltenissen in

sich bevat 5) , met dewelck' het lichaem en

de waerheydt over een komen. Daerom en

is 't niet sonder reden dat in de Predicaty

van Stephanus en in den Brief tot den He-

breen soo neerstelick overwogen wordt dat

ghetuygenis in 't welck Godt Moses belast dat

hy alle die dingen die tot den Tabernakel

behooren , sal maken nae 't exemplaer en voor-

beeldt dat hem op den bergh was vertoont.

Want indien den Joden in dien uyterlicken

Godlsdienst niet yels geestelicks en ware voor-

ghestelt , waer nae sy sien en streven souden,

soo souden sy in 't plegen van dien soo wel

vergheefschen arbeydt gedaen hebben
,

als de

Heydenen deden in hare beuselarljen 6). De

onheylige menschen , die haer selven noyt met

ernst in de Godtsaligheydt geoeiïent hebben,

en konnen het gehoor van soo menigerley

wljsen des Godtsdienst niet sonder walgingh

verdragen : en staen er niet alleen voor te

kijken 7) waerom Godt het oude volck met

soo groeten hoop der Ceremoniën vermoeyt

heeft, maer sy verachten oock en belacchen

Derde bewijs,

genomea vau

Godts natuyi'.

1) 't gantsr-lic fatsoen en stel. 2) '(vcrverscht). 3) [ ].

4) (en begrijpt). 5) [] 6) bcuselen eii leur-rnarckt.

7) zijn oock niet alleen verwondert.

de selvige als een kinderspel : om datse , name-

lick , niet en letten op het eynde en oogh-

merck sonder het welck de figuyren en voor-

beelden der Wet als ydel veroordeelt moe-

ten worden. Maer dat voorbeeldt bewijst, dat Tweede be

Godt d'offerhanden daerom niet en heeft ghe- ™«^- s«^°»"="

... ~
vannebemerc-

boden, op dat hy sijne Dienaers met aerdt- kingedercere

sche oeffeningen laekommeren en besigh hou- '«""ien.

den soude , maer veel meer om hare verstanden

hooger op te trecken. Het welck oock blijcken

kan uyt Godes natuyr: want gelijck hy gees-

telick is , alsoo heeft hy oock alleen behagen

in eenen geestelicken dienst. Hier van ghe-

tuyghen soo veel uytspraken 1) der Prophe-

ten , door dewelcke sy de Joden van onver-

standt beschuldigen, om datse meenden dat

d'offerhanden by Godt eenighe beteeckenis 2)

en aensien hadden. Hebben de Propheten

voor ghehadt hier mede yets van de Wet af

te doen 3)? In't minste niet: maer (dewijlse

waren oprecht' uytlegghers der selver) hebben

sy door dat middel d ooghen van 't ghemeene

volck willen richten op 4) dat wit en oogh-

merck, van 't welck het afdwaelde. Dat de
Ji,"';J;,J;'"^i';

Wet niet sonder Christus en is geweest , kan de genade die

men oock uyt de genade die de Joden aen- ''^° ^'"^"'^ '*

gheboden wierdt , stellig op maken 5). Want
"^^^

Moses heeft hen voor-geslelt dat dit was het

eynd' en ooghmerck harer aennemingh tot kin-

deren, op datse, namelick, Gode souden

wesen tot een Priesterlick Koninckrijck : het ^xod 19. 6.

welck sy niet en konden bekomen , ten zy

dat daer tusschen quam een grooter en weer-

digher versoeningh , als uyt Jiet bloedt der

Beesten onlslaen kan. Want hoe soude doch

dit voeghen dat de kinderen Adams die alle

te samen door een erffelick' onreynigheyt

slaven der sonde worden gheboren , tot een

Konincklickc weerdigheydt opgeheven en alsoo

mede-ghenooten van Godes heerlickheyt ge-

maeckt souden worden , indien alsulcken voor-

treffelicken goedt haer van elders niet en

wierdt toe-gebracht ? Hoe kond' oock het recht

des Priesterdoms bevestight worden onder die
,

dewelcke door de vuyligheden der sonde grou- ge der Pries

welick waren voor Godt, haddense niet gehey- *"'™-

light gheweest in een heylig Hooft? Daerom

wordt dit seggen van Moses door 6) Petrus

treffelick omgeset 7) , wanneer hy betuyght

dat de volheyt van die ghenade , dewelcke

de Joden onder de wet gesmaeckt hadden,

in Christus toe-gebracht is. Ghy zijt, seght h) :

een uytverkoren geslacht, een Konincklick i. Petr. 2. 9.

1) spreuekeu. 2) aehtiugli. 3) te verminderen?

4) bewcghen tot. 5) Men kan oock nyt de genade die

den Joden aengheboden .wierdt, sekerlick af-ncmen dat de

Wet souder Christus niet en is geweest. 0) vau.

7) omgewendt.

Vijfde bewijs,

van

ekin-

genom

de bi
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Scste bewijs

van dcsc voor-

stelling dat de

Wet denoudcu

Godtvruchtigë

geweest is een

Leydtsraan tot

Christus, ghc-

nomen van de

bemerkingh

des Koninclc-

rijcks inDavids

liuysghesin op-

gerccht.

(p. i:!l.)

Sevcnstc be-

wijs, geuomca
van het eynde

der ceremo-

uiea.

lesa. 53. 5.

Priesterdom: want dees' omsetting I) en vcr-

anderingh der woorden 't achterste voor
,
geeft

Ie kennen, dat die ghcnc, den wclcken Chris-

tus door het Euangehum verschenen is, meer

verkreghen hebben dan hare Vaders. Dewijls'

al te samen begaeft zijn met een Priesterlick'

en Konincklicke weerdighcydt , soo dats' op

haren Middelaer steunende', vrijehck durven

verschijnen voor Godes aengesicht.

2. Men moet alhier oock in't voor by

gaen op 2)-mercken , dat het Koninckrijck 't

welck ten laetsten in den huyse Davids op-

gherecht is, is een deel der Wet, en onder

den dienst van Moses begrepen wort, wacr

uyt dan volght, dat Christus soo wel in't

geslacht der Leviten , als in de nakomelingen

van David
,

gelijck in twee spiegels voor de

oogen des ouden volcks gestelt zy. Want,

gelijck ick onlanghs geseyt hebb',_ sy en kon-

den anders voor Godt geen Koningen noch

Priesters zijn, als die slaven van de sond' en

van de doodt, en door hare verdorventheyt

verontreynight waren- Hier uyt blijckt dat

Paulus met alle waerheydt leert , dat de Joden

onder de Wet ,
gelijck als onder het opsicht 3)

eenes tucht-meesters ghehouden wierden, tot

dat het zaedt soude komen, om wiens wille

de belofte gegeven was. Want dewijl Christus

als doe noch
|
niet gemeensaemlick bekent en

was , soo zijnse gheweest ghelijck als kinde-

ren , dewelcke van wegen hare swackheyt de

volle wetenschap der Hemelscher dingen niet

en konden verdraghen. Doch hoe datse door

de ceremoniën metter bant gheleydt zijn tot

Christus , dat is voor henen verklaert , en kan

oock uyt veel gbetuyghnissen der Prophelen

beter Serstaen worden. Want al hoewel sy

daghelicks met nieuw' offerhanden toe treden

moesten om Godt te versoenen, soo belooft

Jesaia nochtans dat all' hare sonden door een

eenigh' olferhande ghereynight sullen worden.

Met den welcken Daniel oock over een stemt.

De Priesters die uyt den stamme Levi ver-

ordineert waren
,
gingen in het Heylige. Maer

van een eenigen Priester is eenmael gesproken

dat hy door eedt-sweeren van Godt verkoren is,

om in der eeuwigheydt Priester te zijn nae

d'ordeningh van Melchisedek. Doe ter tijt

was er een uyterlicke salvingh met oly , maer

Daniel verkondight uyt een visioen en opcn-

baringh datter een ander salvingh komen sal.

En om niet meer getuygnisscn te verhalen,

den Schrijver van den Brief tot den Hebreen

.bewijst klaerlick en wijdlloopigh van "t vierde

capittel tot het elfde toe dat de ceremoniën

ydel en van gheender weerdij 4) zijn voor dat

I) oinwendingh. 2) be-. 3) d'opsicht. 4) weerden.

men tot Christus ghekomen is. Belangende

de tien geboden , moet insghelljcks onthouden

worden de vermaninge van Paulus, dat het

eynde der Wet is Christus , tot rechtveerdig-

heyt een yegelick die gelooft. En oock dese

tweede, Dat Christus is de Gheest, die de

letter die in haer selven doodt, levendigh

maeckt. Want met d'eersle gheeft hy te ken-

nen , dat de gerechtigheydt door de geboden

te vergeefs gelecrt wordt, tot dat Christus de

selvige toebrengt door de genadige toe-reke-

ningh en den Geest der weder-geboorte. Daer-

om noemt hy Christus met recht de vervul-

lingh of het" eynde der Wet: Want het en

soud' ons gheen voordeel doen dat wy welen

wat Godt van ons eyscht, indien Christus

niet te hulp en quaem' den genen die onder

't ondragelicke jock en pack vermoeyt en

beladen zijn. In een ander placts leert hy

dat de Wet ghegeven is om der ovortredin-

ghen wille , op datse namelick de menschen

van hare verdoemenis overtuyghen en alsoo

verootmoedigen soude. Voorts dewijl dit is

de waerachtig' en eenige voorbereydingh om

Christus te soecken, soo komen Paulus lee-

ringhen van de Wet die hy met verscheyden

woorden voorstelt met malkanderen wel over

een. Maer aengesien 1) hy strijdt hadde met

verkeerde Leeraers , dewelcke vertelden 2) dat

wy de gerechtigheyt verdienen door de werc-

ken der Wet, soo is hy , om hare dwalingh

te weder-leggen ,
gedrongen geweest somtijdts

de naecktc 3) Wet bloot 4) op haer selven

te nemen , dewelcke nochtans andersins met

het Verbondt der genadiger aennemingh be-

kleedt is.

3. Wy moeten oock kortelick overleggen
,

op wat manier dat wy van de Wet der Ze-

den ondcrwesen zijnde, te meer schuldigh

gemaeckl worden , om alsoo door de schuit

te worden op-gewekt tot een verlanghen nae

de vergevingh daervan 5). Indien 't waerach-

tigh is dat wy in de Wet van de volmaeckte

gerechtigheydt onderricht worden: soo volght

oock dit daer uyt , dat de volle gehoorsaem-

heyt jegens 6) de Wet, is de volkomene

gerechtigheyt voor Godt : waerdoor de mensch

rechtveerdigh gehouden en gerckent 7) wordt

voor de hemelsche vierschaer en genchts-

banck. Daerom en ontsiet sich IMoses niet,

doe hy de Wet afgekondigt hadde ,
Hemel

en Aerde tot ghetuyghen aen te roepen , dat

hy den Israöliten het leven en de doodt ,
het

goed' en quade voor-gestelt hadde Men mach

oock niet ontkennen dat de behoorlicke ge-

1) gemerckt. 2) versierden. ») bluotc 4) pi

5) van dien. 6) tegcns. 7) geschattct.
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Aehlstc be-

wijs, genomen

vau het eynde

der Wet der

Zeden.

Kom. 10. 4.

3. Oor. 3. 6.

Gal. 3. 19.

Bricdcr uyt-

leggingh van't

laetstc bewijs.

De Wet der

Zeden leydt de

Godtvruchtigë

tot Christus.

Want de vol-

maeckte ghe-

rcchtigheydt

voor Godt ge-

toont hebben-

de, soo wecrts'

ous, om dat

wy destlveniet

en konnen ver-

krijghen, verr'

af van het le-

ven, en veroor-

deelt ons tot de

eeuwige doot,

ofte dwingt ous

om rcmedy in

Christus te

soecken.

Ueuter.30 19.
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lioorsaemhevdt jegens 1) de Wet vergolden

wordt met de eeuwige saligheydt, gelijck de

Heere die belooft heeft. Nochtans moeten wy
oock wederom ondersoecken of wy die ge-

hoorsaemheydt volbrengen , om 2) welckers

verdienste wy vertrouwen mochten sulck een

belooning te sullen ontfangen. Want wat heeft

het doch om 't lijf, datmen weet dat in d'on-

derhoudingli der Wet een loon des eeuwigen

levens ghelegen is, indien wy daer benelï'ens

niet en weten , of wy door dien wegh tot het

eeuwige leven kunnen geraken? Doch in dit

sluck 3) vertoont sich nu i) de swackheydt

der Wet. Want dewijl dees' onderhoudingh

der Wet in geen van ons allen en wordt

gevonden, so worden wy van de beloften des

levens uytghesloten , en vervallen geheel 5)

onder den vloeck. lek en segge niet watter

geschiedt, maer watter noodigh is te geschieden.

Want aengesien 6) de Leere der wet verre 7)

boven het vermoghen der menschen gaet 8)

,

soo kan de mensch wel van verre 9) sien de

beloften die daer by-ghestelt zijn , maer noch-

tans gheen vrucht daer uyt bekomen. Dit

eenighe is hem dan overich dat hy uyt de

voor-treiïelickheydt van die beloften sijne ramp-

saligheydt te beter bekenne , wanneer hy be-

denckt dat hem, nu '10) de hope der saligheydt

afghesneden is H), de doodt sekerlick over

't hooft hanght. Tegen dese beloften staen aen

de ander zijde seer grouwelicke dreyghemen-

ten, dewelck' ons dringhen, en die 12) niet

een enkele 13) -onder ons, maer ons allen,

tot een toe , den strik om den hals werpen

en worghen. Sy sitten ons op de hielen , segh

ick 1 4) , on vervolgen ons met 1 5) een on-

verbiddelicke scherpheyt 16), soo dat wy in

de wet de 17) doodt, als op het eyghen

ooghenblick ons aengrijpende 1 8) voor 1 9)
oogen sien.

Ue beioftcu 4. Indien wy derhalven de Wet alleenlick
van de Wet der

jgpyjgf) ^q en kunnon wv niet anders dan
/eden, al hoe- ' , ,

J

wel datse met den moedt verloren gheven , verslagen en
condity zijD, mistroostieli worden , dewijl wv alle te ehelijck

zijn nochtans , , ^
, 1 . 11.

den ('eioovi''eii
"Oor haer wordcn verdoemt en vervloeckt : en

om seer goede verre afglichouden van d(; ghelucksaligheydt

die sy hare Dienaers voorstelt. Worden wy
dan , suil ghy segghen , van den Heer' alsoo

bespol? want wat verschilt doch dit van spot-

terny, de hope der gelucksaligheyt ten toon

te stellen , daer toe te noodighen en te ver-

manen, te getuygen dat de selvigen voor ons

open staet , daer nochtans ondertusschen den

1) tegheus. 2) door. 3) deel. 4) [ ]. 5) alleenlick.

6) ghemcvckt. 7) (is). 8) []. 9) (be). 10) [].
li) zijnde. 12) []. 13) weynigc. 14.) vcrstrioken (

rastknoopen : sy dringen, scgg' ick, 16) dour, IH) hai-Ji]

heyt. 17) (seer sekere). 18) [1. lU) (uns).

reden

scIiieJt.

inghangh toe-gesloten en toe-gepaell is? lek

antwoorde, dat 1), al hoewel de beloften

der Wet in soo verre sy 2) een by-ghe-

voeghde condity hebben, geheel af 3) han-

ghen 4). van de volmaeckte ghehoorsaemheyt

jegens 5) de Wet , dewelcke by niemanden

en wordt gevonden: 6) deselve beloften

nochtans niet te vergeefs en zijn gedaen.

Want als wy geleert en verstaen hebben

datsè ons nietigh en krachteloos sullen zijn

,

tenzij dat ons Godt met sijn onverdiende

goedtheydt , sonder aensien van onse goede

wercken omhelse , en wy oversulcks deselve

goedtheyt , die 7) ons door het Evangelie ghe-

openbaert is 8), door 9) het geloof hebben

aengegrepen : soo en zijnse selve sonder

vrucht niet , al is 't datter een condity by-

gevoeght is. Want alsdan schenckt hy ons

alles uyt ghenaden alsoo , dat hy oock dit

tot meerder blijck van sijne weldadigheydt

daer by doet 1 0); dat hy namelick 1 1) onse half-

volmaeckte gehoorsaemheyt niet verwerpt 12),

en 't gheen aeii de volkomenheydt ontbreeckt

also 1 3) vergheeft 1 4), dat hij 1 5) ons doet ge-

nieten de vrucht van de beloften der Wet , even

als of wy de condity vervult en vol
|
bracht had-

den Maer ick en sal dese questy thans 16) niet

verder vervolgen , om dat die breeder ver-

handelt sal worden by het stuck 1 7) van de

Rechtveerdighmakingh des Geloofs.

5. Wat nu aengaet 't gheen 1 8) wy van d'on-

mogelickheydt tot 19) onderhoudingh der Wet
gesproken hebben , dat moet met weynige

woorden verklaert en te gelijck bevestigt

worden. Want den gemeenen hoop pleeght

dit voor een seer ongherijmt gevoelen te

houden: soo dat Hieronymus sich niet en

heeft ontsien den vloeck daer teghen uyt te

spreken. Wat nu 20) Hieronymus daer van

gevoelt heeft daer mede en hebbe ick niet

te doen : Laet ons alleenlick de waerheyl

van dese saeck ondersoecken 21). Ick en sal

alhier niet veel woorden maken aengaende de

menigerley mogelickheydt. Ick noem' onmo-

ghelick dat gheen het welk er 22) nimmer-

meer en is geweest, en nimmermeer en sal

wescn, uyt oorsaeck dat Gods ordonnanty en

besluyt daer tegen is. Indien wy 't onder-

soeck willen beginnen van de uylerste oudt-

heydt: Ick segghe datter niemandt onder den

Heyligen geweest en zy, dewelcke met het

lichaem des doodts bekleet 23) zijnde, ghe-

komen en geraeckt is tot dit wit en perck

Verklaringe

van dese reden

en oorsaeck.

(p. 132.)

Het en moet

ooek uietouge-

rijmt schijnen

te zijn, dat de

ouderhoudiuge
'

der Wet wordt

gcseydt onnio-

gelick te zijn.

Reden, uf een

seer sterck be-

wijs van dese

voorstellingh.

1) []. 2) ten aensien dats'. Z\ []. 4) (en vast zijn

aen). 5) tegens. 6) (dat). 7) [ ]. 8) [ ]. 9) met.

10) (te weten). 11) []. 12) verwerpende. 13) [].

14) vergevende. 15) [ ]. 16) tegenwoordigh. 17) in het

pniiict. 18) Belanghende 't gheen. 19) onmogelicke, 20) [ ].

21) ondertasten. 22) [ ]. 23) om-gedaen.



n. 7. (i.
VAN DK KKNNISSK (lODKS OHS VERLOSSERS.

'1

Jlt Heyligh

Srlirifliier.

1. lieg. 8.46
Psalm U3. 2

der liefde, dat hy Godt soudo lief gehadt

hebben, uvt gantscher herten, iiyl gantschen

verstande," uyt gantscher ziel, en ayl gant-

scher kracht. " ïen anderen beweer' ick dalter

niemandt gheweest en is sonder boose bc-

gheerlickheydt. Wie kan dit wcder-spreken?

Ick weet 'wel wat voor Heylighen het 1)

sotte bvgheloof 2) ons in de handt steeckt,

te weten ,
soodanighe dewelcke quansuys by-

nae suyverder zijn dan d'Enghelen in den

Hemel:" doch dil strijdt tegen de Schriftuer

en oock tegen de ervaringh en bevin-

dingh. Ick segge daer benellens, datter nie-

mandt namaels en sal wesen ,
die tot het

perck der waerachtiger volmaecktheyt geraken

sal dan na dat hy van 't pack des lictiaems sal

Bcveatigingh zijn verlost. Tot bcwijs van dit stuck hebben wy

'T^Traken "^^o'' ^^^^^ '^'^'"^ ghetuyghenisscn der Schrifture:
'"''''''"' ''"

Daer en is geen rechtveerdigh mensch op

der Aerden die niet sondigt , seyde Salomo.

En David: Voor a aengesicht en sal geen

levendigh mensch gerechtveerdigt worden. Job

beweert dit selvi^' in veel plaetsen. Onder

allen spreeckt Paulus alder-klaerst , seggende,

dat het vleesch begeert tegen den geest, en

de geest tegen het vleesch. Hy en gebruyckt

oock gheen andere reden om te hewijsen dat

die alle die onder de Wet zijn, den vloeck

zijn onderworpen . dan om datter gheschreven

is: Vervloeckt is een yegelick die niet en

blijft in alle sijne gheboden :
ghevende te

kennen, jae als een bekende saeck opne-

mende, dat niemandt daer in blijven en kan.

En 3) al 't geen in de Schriftiiyr voorseyt

is . moet 4) voor eeuwigh en oversulcks voor

nootsakelick gehouden 3) worden. De Pela-

gianen quelden Auguslinus eertijdts met dus-

danigen scherpvindige reden, te weten
:
Dat-

men Gode verong«lijckt , wanneermen seydt

dat hy meer gebiedt, dan de gheloovige door

sijn genade kunnen volbrengen. Augustmus,

om dese valsche beschuldigingh t'ontgaen

,

bekende dat de Heere wel konde ,
soo hy

maer wilde, den steriïelicken mensch brengen

lot een 6) suyverheydl als die de Engelen 7)

,

maer dat hy 't nooyt ghedaen en heeft , oock

nimmermeer doen en sal , dewijl hy sulcks

in de Schriftuyr betuyght hadde. Dit slae ick

toe: maer ick segghe daer by datmen also

op ongeleghen wijse 8) van Godes macht

leghen sijn waerheydt redetwist 9). En dat

derhalven die ghene die daer seydt dat dat

niet gheschieden en kan , 't welck de Schrif-

tuyr verklaerl niet te sullen geschieden ,
met

geen blaem en mach beswaert worden. Maer

fi.ll. .3

Dont.

Een ander bc-

vostigingli njt

Angustinns.

I.ib. (Ie nat. &

is 't datmen 't alleen heeft gheladen op 't

woordt onmogelick , doe de Discipelen den

Heere vraeghden : Wie dan saligh konde wer-

den, soo heeft hy gheanlwoordt :
By den

menschen is dat wel onmoghelick. maer by

Gode zijn alle dingen moghelick. Auguslinus

beweert dit oocki met een seer krachtige

reden , dat wy in desen vleesche zijnde

,

Gode nimmermeer en gheven die behoorlicke

liefde die wy^hem schuldigh zijn. Do liefde,

seght hy, volght alsoo op de kennisse .
dat

niemandt Godt volkomentlick en kan bemin-

nen, die niet eerst en voor al ten vollen

kennis heeft van sijne goedtheydt. Terwijl wy in

de werelt vreemdelingen zijn, .sien wy door

een spiegel in een duystere reden : waer uyt

dan volght dat onse liefd' onvolmaeckt is.

Soo zy dan dit buyten twijffel en verschil,

dat de vervullingh der Wet in desen vleesche

onraogelick zy , indien wy letten op 't onver-

mogen van onse natuyr
,

gelijck als oock uyt

Paulus elders noch beloont sal worden.

6. Maer op dat dese ghehecle saeck beter

geopent worde , laet ons het ampt en gebruyck

van de wel der zeden , sose gonoemt wort

,

kortelick en ordenllick aenwijsen. Dit ampt

,

so veel als ick verstae , is begrepen in dese

drie stucken. Hel eerste is, datse de ghe-

rechtigheydt Godes, namelick , de gherech-

tigheydt die hem alleen aengenaem is voor

oogen stellende , leghelijck I )
oock yeder een

van sijn ongherechtigheydt vermaent, verwit-

tighl, evndtlick overtuyghl en veroordeelt.

Want alsoo moet de mensch, die blindt en

droncken is van eyghen liefde, beyde tot

kennis en bekentenis van sijn swackheydt en

onreynigheydt ghedrongen worden : dewijl hy .

indien hy van sijn ydelheydt niet klaerlick en

wordt gestraft en overwonnen , door een dolle

vermetentheydl op sijne krachten pocht 2)

,

nimmermeer daer toe ghebracht en kan wor-

den dal hv gevoel hebbe van de geringheydt

der selver, soo langh als hy die met de

mael-slock van sijn vernuft ai'-meet. Maer

soo haest als hy die begonnen heeft te ver-

ghelijcken by de swaerheydl en den 3) last

der Wet, soo vindt hy daer stof tot ver-

minderingh van sijn onstuymigheydt. Want

al hoewel hy een groeten dunck 4) van sijne

krachten by sich sclven ghevat heeft, soo

wordt hy nochtans lerstondt ghewaer dal die

onder soo grootcn ghewicht en swacrt' hy-

gen : daer lïa wanckelen en slruyckelen : eynt-

lick oock ter neer storten en beswijcken.

Aldus door het meesterschap der Wet onder-

wesen zijnde , soo Icydt hy af dien hoogh-

189

.Mattli. 19.25,

.•2B.

l)oS|,irit. &
it. in line &
i!i-pe alias.

Kom. 8. :i.

Uyt de bc-

merckingh van

het ampt en het

ghebrnyck der

Wet der Zeden,

blijckt dat de

Wet ons tot

Christus leyt.

1. Want ter-

wijl de Wet be-

schrijft deghc-

rechtigheyt die

Gode behaghe-

lick is, 80 over-

tuyghtee ecnen

yegclickeu dat

hy onrccht-

vecrdigh is,

l) de. 2) superstity. 3) (hy leert dat). 4)

5) (moet). 6) (t'-ngelschc). 7) [].

8) ontijdelick disputeert. 9) []. 1) meteenen. 2) trol.set. • 3) [ ] *> "l""^'
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(p. 1S3.)

Kom. 7. 7.

DaeroEii wort

de wet gevoeg-

lick vergeleken

by cencn spie-

gel, die cus ou-

seelendigheydt

voor ooghen

stelt.

2. Cor. 3. 7.

Rom. i. 15.

moedt, door dewelck hy te voren verblindt

was. Op een ghelijcke wijse moet hy oock

gheheelt worden van d'andere sieckte der

opgeblasenlheyt daer mede Iiy bevangen is

,

ghelijck wy glieseydt hebben. Soo langh als

hy mach rusten op sijn eyghen oordeel , soo

denckt hy dat geveynstheydt gherechtigheydt

is: en daer mede verghenoeght zijnde, slijght

hy op tegen Godes genade door eenige

onnoembare en versonnen 1) ghereclitigheden.

Maer na dat hy gedwongen wordt sijn leven

te 2) weghen in 3) de weegli-schael der Wet

,

soo verlaet hy den waen van sijn inghebeelde

gherechtigheydt, en bemerckt dat hy boven

maten verre van heyligheydt vervreemt is,

en vol van ontallicke gebreken , van dewelcke

hy te voren bloot en iedigh meende te we-

sen. Want het quaedt der booser begheer-

lickheydt leydt in soo seer diepe en kromme
vertrecken verborghen, dat het des menschen

gesicht lichtelick ontgaet. De Apostel en seght

oock niet te ver
|

geefs: Dat hy de begeer-

lickheydt niet en soude gekent hebben , indien

de Wet niet en hadde gheseydt: Ghy en sult

niet begheeren : Want soose door de Wet
uyt hare schuyl-hoecken niet en wordt ghe-

trocken , soo verderftse den elendigen mensch

alsoo bedecktelick dat haer doodelicke vlijm i)

niet en wordt ghemerckt 5).

7. Alsoo is de Wet gelijck een spiegel

,

in den welcken wy ons' onmacht , en uyt

d'onmacht ons' ongerechtigheydt , en uyt die

beyd' onse vérmaledijdingh bemercken en

ghewaer worden : even gelijck als een spiegel

de vlecken van ons' aengesicht ons afbeeldet.

Want die de macht niet en heeft om de ge-

rechtigheyt nae te volgen . die moet nootsa-

kelick in den dreck der sonden blijven steecken.

En op de sonde volght onafscheydelick 6)

de vervloeckingh. Derhalve van hoe swaerder

overtredingh de Wet yemandt achterhaelt en

overtuyght, aen des te 7) swaerder oordeel

maeckt se hem oock 8) schuldigh 9). Hiertoe

dient het segghen des Apostels: Dat de ken-

nisse der sonde komt door de Wet. Want
hy beteeckent aldaer alleenhck het eerste

werck der Wet , 't welck sy doet aen de

sondaers die noch niet en zijn weder-geboren.

Hier mede komen dese woorden over een

,

te weten, dat de Wet ingekomen is op dat

de sond' overvloedig!» werde , en datse der-

halven zy de bedieninge des doots , als de-

welcke toorn werckt en den mensch doodet.

Want sonder twijtïel , met hoe klaerder ghe-

]) eenige, ick en weet niet wat versierde. 2) (t'over).

3) met. 4) schicht. 5) vernomen. B) onvcrscheydeutlick,

7) hoe dats' hem oock aen so veel te. 8) [ ]. 9) (maeckt).

voel der sonde de conscienty geslagen wort

,

des te stercker 1) neemt d'ongherechtigheydt

toe , dewijl in sulcken gheval by 2) d'over-

tredingh oock by komt wederspannigheydt

tegen den Wet-gever. Dien volgens en blyft 3)

er niet anders over 4) dan dat de Wet den

toorn Godts wapene tot verderf des sondaers :

want sy en kan door haer selven niet doen

dan beschuldighen , verdoemen en verderven.

En gelijck Augustinus seght : Daer de Geest

der genade niet en is , daer is de Wet teghen-

woordigh alleen om den mensch schuldigh te

verklaren en te dooden. En wanneer dit alsoo

geseydt wordt , soo en wort aen 5) de Wet
geen smaetheyt aengedaen , noch oock haer'

hoogheydt en weerdigheydt eenighsins ver-

mindert. Ghewisselick indien onse will' geheel

gefatsoeneert en bequaem gemaeckt waer om
de Wet te ghehoorsamen , soo soud' alleen

de kennisse der selver t'eenemael ter salig-

heydt ghenoeghsaem zijn : maer aenghesien 6)

onse verdorven en vleeschelicke naluer vyan-

delick strijdt tegen de geestelicke Wet Godes
,

en door onderwysingh der Wet in 't minste

niet verbetert en wort, so en blijft er 7)

met anders overig dan dat^ de Wet , dewelcke

tot saligheyt ghegeven was, so se 8) be-

quame 9) hoorders hadde ghevonden 10) , nu

worde tot een oorsaeck der sond' en des doots.

Want nademael wy alle te samen overtuyght

worden te zijn overtreders der selver : ont-

decktse onse ongherechtigheydt te klaerder

,

naermate se de gherechtigheydt Godts helderder

doet uitkomen ; en stelt sy den ondergangh

der onrechtveerdighen te gewisser , naermate

sy er te sterker nadruk op leght , dat het loon

des levens en der saligheydt voor de gerechtig-

heydt wechgeleydt is 1 1). Het is derhalven soo-

verre daer af dat de voorseyde ghetuvgh' nissen

en uytspraken 1 .2) souden strecken tot schand'

en nadeel van de Wet , datse selfs seer veel

vermogen tot een heerlicker aenprijsingh van de

Goddelicke weldadigheydt. Want daeruyt blijckt

voorwaer dat wy door ons' eygene boosheyt

en verkeertheyt afgehouden worden van de

genieting des gelucksaligen levens, 't welck door

deWet in 't openbaer is aengheboden 13). Daer

uyt wordt Godes genade , die ons sonder behulp

der Wet onderstant doet , te lieflicker : en sijnc

barmhertigheyt , die ons de genade toebrengt,

De corrept. &
gratia. o. 1.

Der Wet en

geschiedt daer-

om geen smaet-

heyt, sy en ver-

liest oock daer-

om niet yelwes

vau haer' iiyt-

nementhcyt.

vide Ambros.

cap. I. de lac.

& vita Beata.

cap. fi.

I) 800 veel te meerder. 2) kas tot. 3) resteert'er.

4) []. 5) []. 6) gemerckt. 7) isser. 8) hadd'se.

9) (toe). 10) verkregen.

II) hoese de gherechtigheydt Godts klaerder vertoont, soo

veel te meer ontdeckts' in tegen-deel ons' ongevechtigheyt

:

hoese sekerder bevestight dat den loon des levens en dei'

saligheydt voor de gerechtighcydt wech geleydt is, soo veel

te sekerder raacekt sy oock den onderg.ingli der onrechtveer-

dighen. 12) spreucken. 13) voorgestelt.
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\\y en moe-

ten oock dun

niocJt niet ver-

lurc j^evfu, om
Jat Je Wet on-

se vuyliglu'den

ontJeckt; niaer

veel eer tot de

tiirinlicrtig-

hevtOodtsden

torvlHctit nc-

Kom. 11. 32.

Tloe kan dit

geschieden ?

Hevestigingh

des oersten

ainpts en gbe-

bruycks van de

Wet der Zeden
uyt verscliey-

Jen plactsen

van Augiisti-

niis.

Epist. SO.

Kpist. 200.

te vrlendeltckcr. en alsoo lecren wy daar door

dal hy nimmermeer vermoeyt en wort van steels

weldadigh te zijn . en nieuwe gaven d'een op

d'ander te hoopen.

8. Maer dat onser aller ongereclitigheydt

en verdoemenis door 't ghetuyglienis der Wel
wort verzegelt, dal en gheschiedt niet (soo wy
immers 1) nae beliooren daer med ons profijt

doen) op dat wy door wanhoop beswijcken en

door mismoedigheyt in 'l verderfstorten souden.

De verworpene worden voorwaer daer door op

dese wijse Ier neder gheslaghen, en dat uytoor-

saeck van hare hertneckigheyl. IMaer 2) de kin-

deren Godls moet d'onderwijsingh der Wet
dienen lot een ander eynde. d' Apostel ghetuyght

wel dat wy door het vonnis 3) der Wel ver-

doemt zijn , op dat alle mondt gestopt , en de

gantsche Werelt voor Godt schuldigh werde.

Maer hv leert nochtans elders . dat Godt alle

menschen onder d'ongeloovigheyl besloten

heeft , niet om die alle te verderven of te laten

verloren gaen , maer om sich aller t'ontfermen.

Te welen , op datse den sollen waen van haer

eygen kracht 4) en vermogen verlatende, sou-

den weten dats' alleen door Godes slerckte slaen

en bestendigh blijven , op datse naeckt en bloot

tot sijn barinhertlgheydt den toevlucht nemen
,

daer op gheheel rusten , daer in haer selven

t'eenemael verbergen , en de selfd' alleen voor

hare gherechtigheydt en verdienst aengrijpen

souden , dewelck' in Christus open leyt voor

allen die de selvighe met waren geloove be-

geeren en verwachten. Want Godt verschijnt

in de geboden der Wet als een belooner der

gherechtigheyt die in alle deelen volmaeckt

is , waar van wy alle te samen 5) ontbloot

zijn : en daer en tegen als een streng Rechter

der ongerechtigheden. Maer in Christus blinckt

sijn aengesichl vol van genaed' en sachtmoe-

digheyt , oock over d'elendige en onweerdige

sondaren.

9. Augustinus spreeckt dickwils van den

spoor en prfckel die de Wet ons geeft om

den bystant van Godls genade in te roepen 6):

als by voorbeell 7) daer hy aen 8) Hilarius

aldus schrijft: De Wel gebiedt, op dat wy
om de geboden te volbrengen gearbeydt heb-

bende , en in onse swackheyt onder de Wel
vermoeyt zijnde , souden leeren uytsien nae

de hulp der genade. Item aen 8) Asellius

:

de Wel heeft dese nutligheydt datse den

mensch van sijn swackheyt overtuyght, en

hem dwinght te vragen 6) de Medicyne der

ghenaden die in Christus is. Item , aen 8)

Innocentius den Romeyn : De Wet gebiedt: de

l.il). de grat.

& lib. arb. e.

In Psal. 70.

1) nochtans. 2) [ |. ."?) de sententy. 4) dcught.

5) te ghelijek. 6) te versoecken. 7) exempel. 8)

(p. Ui.)

genade geeft de kracht om te wenken. Ilem
,

aen 1) Valcnlinus : Godt gebiedt 't geen wy niet

doen en kunnen , op dat wy souden weten

wat wy van hem eyschen moeten. Item, De

Wet is gegeven op dats' u schuldigh maken

sonde, en op dat ghy schuldigh gemaeckt s.-rm. l

zijnde, soudet vreesen; en vrecsende soudet

bidden om vergeving: en geen vertrouwen

hebben op uwe krachten. Item , De Wel is i" ^^"^

lol desen eynde ghegheven , op dats' van Serm. 27,

hoog 2)-moedige menschen, nederige soude ma-

ken: op dats' u vertoonen soude dal ghy

geen vermogen hebt van u selven tot de

gherechtigheyt , en op dat ghy alsoo arm

,

onweerdigh en gebreckelick vlieden soudt tot

de genade. Daer nae wendt hy sijn rede 3) t'onoio. 2

lol Godt: Doet alsoo Heere, doet alsoo ghy

barmhertigh Heere : gebiedt 't geen niet en

kan worden volbracht : ja ghebiedt 't geen

niet volbracht en kan worden dan door u

genade : op dal wanneer de menschen dat

niet en hebben kunnen volbrengen door hare

krachten . alle mondt ge
|
slopt werde , en

niemandt sich groot late duncken. Laets' alle

kleyn en geringh zijn, en laet de geheele

wereldt voor Godt schuldigh worden. Doch

ick doe vergeefschen arbeydl in l vergaderen

van soo veel getuyghnissen, dewijl die hey-

lige Man hier van een eygen boeck ghe-

schreven heeft met desen tytel: Van de Geest

en de Letter. Het tweede werck en gebruyck

der Wet en beschrijft hy soo duydelick niet

,

of om dat hy wist dat hel afhingh van

en vast was aen hel eerste , of om dat

hy daer van gheen rechte kennis en hadd',

of om dat hy gheen woorden en vondt om

sijn ghevoelen , 't welck andersins rechtsinnigh

was , bescheydelick en klaerlick uyt te leg-

ghen. Nochtans bewijst de Wel dit eerste

werck oock aen de verworpene. Want al

hoewel sy niet evenals 4) de kinderen Godls

SO 5) verre 0) en vorderen datse' nae de

vernederingh des vleeschs in den inwendigen

mensche souden vernieuwt : en wederom bloey-

jende worden : maer door den eersten schrick

verbaest geworden zijnde , in wanhoop ter

neder liggen : soo dient hel nochtans om de

billickheydt van Godes oordeelcn l' openbaren

dal hare Conscientien door soodanigh' ontroe-

ringen gequell worden. Want sy sijn er 7)

altijt belust op 8) om teghen Godls oordeel

uytvlucht te versinnen. Maer nu , al hoewi-l

dal oordeel noch niet en is te voorschijn

ghebracht , hebbense nochtans , door 't ghe-

tuveenisse der Wel en harer conscienly alsoo

118.

. .S.

1) tot. 2) groot, ü) propoost. 4)

0) (niet). 7) [J. S)
1 ].

net. S) dn



192 HET TWEEDE BOECFv II. 7. 10. 11.

2. Het tweed'

anipt der Wet
is , op dat de

potidaers be-

dwongen wor-

den.

Derhalven is

dit seer noodig

voor het ghe-

meen ghesel-

schaj) dernien-

schen: en niet

alleen den ver-

worpene, niaer

oock den uyt-

verkoreuen

voor hare \ve-

der-gheboorte,

't welck beves-

tight wordt

door des Apos-

tels authori-

teyt.

verslagen zijnde, aenwijsinghe i) en bewijs

in haer selven, watse verdient hebben.

10. Het tweede werck en ampt der Wet
is te maken dat die gene , die nae recht en

gherechtigheydt niet en vraghen anders dan

door bedwangh, ten minsten door vreese van

de straffe bedwonghen en in-getoomt worden

wanneerse hooren de grouwelicke dreyghe-

menten die in de Wet begrepen zijn. En
sy worden bedwonghen , niet doordien 2)

haer inwendigh ghemoedt bewoghen of ver-

andert wort , maer door dien sy gelijck als

door een breydel te rugg ghehouden zijnde,

haer' handen van 't uyterlicke werck af

houden , en hare boosheyt binnen haer selven

besluyten , dewelcke sy andersins broot-

dronckentlick souden uytstorten. Hier door

en zijns' evenwel niet te beter , noch voor

Godt te rechtveerdiger. Want al is 't datse

of door vrees' of door schaemt verhindert

zijnde, haer voornemens niet en durven in

't werck stellen, noch de dolligheden van

hare boose lusten in 't openbaer uyt-blasen
,

so en hebbense nochtans geen hert dat ge-

schickt is om Godt te vreesen en te ghe-

hoorsamen : ja hoe meer 3) se haer selven

in 4) houden , hoe 5) krachtelicker se oock 6)

inwendigh ontsteken worden , branden en

sieden , veerdigh zijnde alles by te setten

en tot alle boosheydt uyt te bersten, indien

dese schrick der Wet haer daer in geen

belet en dede. En dit niet alleen , maer sy

haten de Wet, selfs seer booselick en ver-

vloecken Godt den Wet-gever, soo datse

seer begheerigh zijn , soose maer konden

,

om hem van kant te helpen , want sy kunnen

hem niet luchten , noch wanneer hy gebiedt

't gheen recht en billick is , noch als hy

wraeck oeffent tegen de verachters van sijne

Majesteyt. Desen sin en aert hebben alle

menschen die noch niet en zijn weder-gebo-

ren, hoewel sommige wat bedecktelicker,

sommige wederom wat klaerder , datse niet

door een gewilligh' onderwerpingh', maer

onwilligh en tegen-strevende , alleenlick door

de kracht der vreese tot de betrachtingh der

deught getrocken worden. Maer nochtans is

dees' afgedrongen' en uyt-gheperste gerech-

tigheydt en deught noodigh voor de ghewone
samenleving 7) der menschen , welckers rust

en welstant alhier wordt ghesocht, wanneer

verhoedt wordt dat niet alle dinghen door

oproer overhoop worden geworpen: 't welck

gheschieden soude indien yeder een doen

mocht alles wat hy wilde. Ja 't en is oock

1) betoogh" 2) dat. 8) [ ]. 4) meer wech.

5) (se oock). 6) []. 7) 't gemeen ghcselsehap.

den kinderen Godts niet onprolijlelick dals' in

dese tucht-school 1) gheoelFent worden, soo

langh alsse , voor hare roepingh van den

Geest der heylighmakingh ontbloot zijnde

,

door de dvvaesheydt des vleesches weelderigh

en dertel zijn. Want terwijl sy door den

schrick der Goddelicker wraeck ten minsten

van d'uyterlicke dertelheydt worden afgetroc-

ken , al ist dats' in't gemoedt noch niet ge-

temt zijnde , voor 't tegenwoordige weynigh

vorderen , soo wordense nochtans eenighsins

gewent tot het dragen van 't jock der ge-

rechtigheyt : op datse , wanneerse geroepen

worden, tot de leer en tucht niet t' eenemael

gelijck als tot een onbekende saeck onbedre-

ven en als nieuwelingen zijn en souden. Dit

ampt schijnt van 2) den Apostel eygentlick aen-

geroert te worden 3) , wanneer hy leert : Dat

den rechtveerdighen de Wet niet en is geset

,

maer den ongerechtigen en den halsterrigen

,

den godtloosen en den sondaren , den onhey-

ligen en den ongoddelicken , den vader-moor-

ders en den moeder-moorders , den dootsla-

gers , den hoereerders . dien die by mannen

liggen , den menschen-dieven , den leugenaers,

den meyn-eedigen , en so daer yets anders

de gesonde Leere tegen is. Want hy gheeft

te kennen dat de Wet een bandt is voor de

broot-dronkene lusten des vleeschs , die ander-

sins, sonder maet en eynd' op den hol en

op den 4) loop geraken souden.

1 1 . Maer op beyde dese ampten der Wet
kan toe-gepast worden t geen hy elders seydt,

te weten : Dat de Wet der .Toden geweest is

een leytsman tot Christus. Want daer zijn

twee soorten van 5) menschen . die sy door

haer' onderwijsingh gelijck als met de handt

tot Christus leydet. Sommige (van dewelcke

wy eerst gesproken hebben) dewijls' al te

seer vervult zijn met vertrouwen op haer

eygen vermogen of gerechtigheyt , so en zijnse

niet bequaem om de genade van Christus t'

ontfangen , 'ten zy dats' eerst van sulck ver-

trouwen ontledight zijn. De Wet brenght hen

dan tot nederigheydt en ootmoedt door de

kennisse van hare rampsaligheyt, op dats' also

mochten worden voor-bereydt om te beghee-

ren en te soecken 't gheen sy aireede voor

dien tijdt meenden te hebben. Sommige we-

derom hebben eenen toom noodigh 6) waer

door sy mochten weder-houden worden, om
de dertelheyt hares vleeschs also niet de ruy-

men loop te geven dats' t' eenemael allen yver

voor G) de gherechtigheydt verlaten. Want

daer de Gheest Godts noch niet en regeert

,

1) disciplincer-school. 2) [ ]. ?,) hebben, t) [].

5) geslachten der. G) vau doen. 7) alle iicerstigheyt tot.

Eerstelick
,

om eeoen yegc-

licken sijn' el-

lendigheyt aeu

te wijsen , op

dat die welc-

kers staet niet

gantsch ver-

twijffelt en is,

mochten wer-

den voor-he-

reydet om re-

medy t'ontt'an-

gen.

Gal. 3. 24.

Ten anderen,

om yeder een in

sijnen schuldi-

glien plicht te

houden.
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Bewijs ghe-

noincu vau de

ervariiigli eu

het gevoeleu

vau yedev eea.

([). 134.)

3. Het der-

de ghebruyck

('t welck oock

het voornaem-

ste en alJer ey-

gheDste ghe-

bruyek is)heeft

alleeu plaats

omtreot d'uyt-

verkorene

Godts.

Want voor

eerst "onder-

wijst sy dcselye

dagelijks meer

en uieer vau dë

wille Godts.

daer sieden de boose begeerten somwijlen

alsoo over, dat de ziel, die van de selvigh'

overheert is, ghevaer 1) loopt om te ver-

sincken in verghetingh en verachtingh Godts

:

en 't soude er oock toe komen , ware het

niet 2) dat de Heere sulcks door dit remedy 3)

verhinderde. Derhalven indien hy de gene

die hy lot de ertFenisse sljns Koninckrijks

verordineert heeft , niet terstondt en weder-

baert , soo bewaert hy haer tot den tijdt

sijner opsoeckingli door de wercken der Wet
onder de vreese : wel met onder die kuysche

en reyne vreese soo alsse wesen moet in

sijne kinderen, maer niet te min onder een

vreese die dienstigh en bequaem is om haer

na de maet van haer begrip tot de ware Godt-

vruchtigheydt l' onderwijsen. Van dit stuck

hebben wy soo veel bewijs , dat wy daer toe

geen exempelen van doen en hebben. Want
al

I

ie die een tijdt langh in onwelenheyt

Godts gewandelt hebben , die sullen bekennen

'dat hen dit is weder-varen , datse door den

breydel der Wet in so eenige vrees' en eer-

biedigheyt Godts gehouden zijn geweest , tot

datse door sijn Geest weder-geboren zijnde

,

hem van herten begonnen te beminnen.

12. Het derde ghebruyck, 't welck oock

't voornaemst' is, en meer van naby op 4)

het eyghenlick eynde der Wet 5) siet , heeft 6)

plaets by 7) de geloovige , in welckers herten

Godts Geest sijn sterckt' en heerschappy ai-

reed' opgerecht heeft. Want al hoevvelse de

Wet door ,Godts vinger in haer herten ge-

schreven en in-gegraveert hebben , dat is , also

door het bestuyr.en beleyt des Geestes gesint

en gemoedt zijn datse Godt begeeren te ge-

hoorsamen : soo vorderense nochtans als noch

tweesins in de Wet. Want sy is hen een

seer goet instrument om dagelicks te beter

en te sekerder te leeren , hoedanigh de wille

des Heeren zy , tot dewelcke sy streven , en

om in de kennisse der selver versterckt te

worden. Even ghelijck als een dienstknecht

,

al is hy aireede veerdigh en bereydt om met

den gantschen ernst sijns ghemoedts hem-

selven sijnen Heere behaeghlick voor te stel-

len , nochtans van nooden heeft 't humeur en

den aerd' sijns Heeren vlytigher nae te vor-

schen en gade te slaen, op dal hy sich daer

nae schick' en voeghe. En niemandt van ons

en kan seggen dat hem dit niet noodigh en

is. Want daer en is niemandt die aireede

sulcken wijsheyt bereyckt heeft , dat hy door

de daghelicks' onderwijsingh der Wet niet en

soude kunnen doen nieuwe voortgangen tot

een suyverder kennisse van de wille Godts.

1) perijckel. 2) gheschieden waer 't. 3) niet en

4) [ ]. 5) (naerdei- aeu). 6) (aijn). 7) in.

Ten anderen , dewijl wy niet alleen onderwij-

singh , maer oock opweckingh van noode 1)

hebben , so sal een Dienaer Godts oock dit

profijt trecken uyt de Wel , dat hy door de

geduyrighe overdenckingh der selve lol ge-

hoorsaemheydt wacker ghemaeckt , daer in

versterckt , en van het 2) slibberighe padt

der sonde te rugg' ghehouden wort. Want
op dese wijse moeten de Heyiigen haer selven

voortdrijven , die 3) hoewel sy ten aensicn

van haren Geest met een groole wackerheyl

trachten en jagen nae Godes gerechtigheydt

,

nochtans altijdt met de Iraegheyt des vlee-

sches beladen gaen , soo datse met gheen

behoorlicke vlug 4)- heyt en kunnen voort

stappen. De Wel is een gheessel voor dit

vleesch , waer door het als eenen ondeugen-

den en traghen ezel tot het werck ghedreven

wordt. Jae sy sal den Geestlicken mensch

,

dewijl hy van den last des vleesches noch niet

ontbonden en is, eenen gheduyrigen prickel

zijn , die hem niet en sal laten lanterfanten. Op
dit ghebruyck sacli David , doe hy de Wet met
so tretFelicke , lof en eer-tytelen vereerde: De
Wet des Heeren is volmaeckt , bekeerende de

Siele : de bevelen des Heeren zijn recht , ver-

blijdende de herten : 't Ghebodt des Heeren

is suyver, verlichtende d'oogen , &c. Item,

U woordt is een lampe voor mijnen voet,

ende een licht voor mijn padt , en ontelbaer

meer deweick' hy door den gantschen Psalm

vervolgt. Dese lof-lytelen en strijden oock

niet met de uytspraken 5) van Paulus , want

wat Paulus belanght , die vertoont niet wat

nuttigheyl de Wet den weder-gheborenen toe-

brenght, maer wat dats' op en door haer

selven den mensch kan loebrenghen. Aen-

gaende den Propheet die singt atliier met hoe

groeten voordeel de Heere door het lesen der

Wel onderwijst den genen die hy inwendigh

veerdig maeckl om te ghehoorsamen : hy en

spreeckt oock niet van de bloote geboden

:

maer oock vande belofte der genaden die met

de geboden t'samen gaet , en alleen te weghe

brengt dat dal gheen 'iwelck bitter was , soet

en lieflick begint te worden. Want wal isser

bitterder dan de Wet , wanneerse alleen ey-

schende en dreygende , de zielen door vrees

onrustigh en door schrick benauwt maeckt^

Maer David toont voornemelick dat hy in de Wet
den Middelaer aenghegrepen heeft , sonder den

welcken er 6) geen vermaeck of soeligheyt en is.

1 3. Sommighe on-ervarene , dewijle sy dit

alsoo niet en weten t'onderscheyden , verwer-

pen Moses l'eenemael met grooler stouligheyt

,

en geven de twee tafelen der Wet paspoort

Ten anderen

,

sy mueckthaer
düor deverma-
uiughe wacker

om te irehoor-

Volgens'tge-

tuygeuisse Da-

vids

Psalm 19. 8.

Psalm 119.

105.

Die met den

Apostel veree-

night wort.

1) doen. 2) den. 3) dewelek'.

5) spreucken. 6) ( ].

Daerom moet
die godtloosc

meeningh der

Autinomiteu

(dat is , der

ghener die de

Wet verstootê)

worden ver-

worpen, de-

welcke voor-

ghcven dat de

Christenen de

Wet niet en

moetë aenhan-

geu, overmits

sy niet anders

en bevat dan

de bedieninghe

des doodts.

Een reden

ghenomeu uyt

de Uytspraken

van Moses en

IJavid.

Dc.ul. :i-i- iO.

17
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en afdancking : om datse meenen dat het den

Christenen quansuys niet en betaemt te kleven

en te hanghen aen een Leere die de bedie-

ningh des doots in sich heeft. Dees onheylige

meeningh moeten wy verre wech doen uyt

onse herten. Want Moses heeft seer wel

geleert, dat de Wet, deweick' by desondaers

niet dan de doodt en kan voortbrenghen , in

den Heyligen een beter en treflicker gebrayck

hebben moet. Want aldus gheboodt hy den

volcke doe hy nu soude sterven : Settet u

herte op alle de woorden, die ick heden

onder u-lieden betuyghe , dat ghyse uwen
kinderen ghebieden sult , dat sy waernemen

te doen alle de woorden deser Wet. Want
dat en is gheen vergheefs woordt voor u-lie-

den , maer het is u leven. Indien elck een be-

kennen moet dat in de Wet een volkomen ghe-

rechtigheydt is voor-gheschreven , soo volght-

daer uyt, of dat wy nu gheenen reghel en

hebben om wel en rechtveerdelick te leven

,

of dat het onbehoorlick is daer van af te

wijeken. Want daer en zijn niet vele 1)

reghelen, maer daer is alleen éénen reghel

des levens die eeuwigh en onveranderlick is.

Psalm 1. 2. Laet ons derhalven 't geen David wil, te

weten, dat het leven van een rechtveerdigh

mensch geduyrigh doende sal zijn in d'over-

denckingh der Wet , niet slechts toepassen op

die ééne bedeelingh 2) , want het past seer

wel op all' eeuwen en tijden tot den eynde

der werelt toe : laet ons oock daerom niet

afgheschrickt worden vande Wet, of haer

onderwijsing schuwen , om dats' een veel vol-

komener heyligheydt voorschrijft, dan wy
sullen kunnen uytwercken, in al dien tijdt

den welcken wy den kercker onses Lichaems

sullen om-draghen. Want sy en bedient als

nu het ampt niet van een strengen maender

of dry ver die hem niet en laet afwijsen voor

dat sijnen eysch voldaen is : maer in dese

volmaecktheyt tot dewelcke sy ons aenport

,

toont sy ons een eynd' en perck naer het

welck wy alle de daghen onses levens neer-

stelick streven moeten, volghens den eysch

soo wel van ons eygen profijt als van onsen

schuldigen plicht. Ist dat wy maer in dit

neerstigh streven en nae-jagen niet en be-

swijcken , soo ist goet. Want dit gantsche

leven is een loopbaen , en als wy de ruymt'

en wijdte van dien sullen af gheloopen heb-

ben , so sal de Heere geven , dat wy sullen

grijpen en houden dat merck en perck , op het

welck sich nu onse inspanningh en neerstig-

heydt als uyt de verte schickt en richt 3).

1) veel. 2) betrecken alleen tot een eeuwe. 3) tot het

welck* als nu van verr' onsen arbevtU en neerstijd^heyt ge-

schickt en aengewendt wordt.

14. Nu dan dewijl de Wet kracht heeft Het Uetste

tot opweckingh der eeloovieen , niet om hare ''^'^' ^^^
"fi"'-

'.
.

" 111) 1
waer m gehan'

conscientien met den vloeck t samen te knoo- deit wort van

pen , maer om hare traegheyt , door een ghe- d'afsohaffiughe

duyrigh 1) aenhouden uyt te drijven en haer " ^'

onvolmaecktheydt te prickelen : soo is 't dat

vele , wanneer sy dese verlossingh van den

vloeck der Wet willen beduyden en verkla-

ren , seggen dat de Wet
|
ten aensien van de (p- i^e.)

gheloovighe zy af-geschaft
,

(ick spreke noch

van de Wet der Zeden) niet in desen sin als

of de Wet haer niet meer en soude gebieden

't geen recht en billick is , maer alleen in

desen , te weten , datse haer niet meer en is

't geen sy te voren was, dat is, datse hare

conscientien niet meer en verschrickt en be-

nauwt , noch verdoemt en in't verderf werpt.

En om de waerheyt te seggen suick een af-

schaffinghe der Wet leert en beweert Paulus

met klare woorden. Dat de selvigh' oock van

den Heere geleert en verkondight is , blijckt

daer uyt , te weten , om dat hy die mee-

ningh, aengaende de verstrooyingh en te niel-

doeningh der Wet door hem , met en soude

wederleyt hebben , indien deselve meeningh

onder de Joden niet seer ruchtbaer geweest

en waer. En dewijl dit gerucht onder haer

niet en heeft kunnen ontstaen lichtveerdelick

,

sonder eenigh' oorsaeck of voorwendsel daer

toe te hebben , soo is t ghelooflick dat het

onder hen ontstaen is uyt een verkeerde duy-

dingh van sijn Leere : ghelijck by na alle

dwalingen plegen occasy en oorsaeck te nemen

uyt de waerheyt. Maer op dat wy ons niet Watdaerin

en stoeten aen den selven steen
,
soo laet ons

^^ niet '^ILhe-

neerstelick onderscheyden watter afgeschaft zy, schaft.

en watter vast en geduyrig blijft in de Wet.

Wanneer de Heer betuyght: Meynt niet dat Maith. 5. 17. ,

ick gekomen ben om de Wet ofte de Pro- j
pheten te ontbinden: Ick en ben niet geko-

men om [tó'z'e] te ontbinden , maer te vervullen.

Want voorwaer segge ick u , tot de Hemel

ende Aerde voor-by gaen, en sal daer niet

een jota, noch een tittel van de Wet voorby

gaen , tot dat het alles sal zijn geschiedt. So

versekert hy genoeghsaem dat door sijn toe-

komst van d'onderhoudingh der Wet niet en

sal afgekort worden. En dat we! te recht:

dewijl hy veel meer ghekomen is om d'over-

tredinghen jegens haer begaen te heelen en .-.

wech te nemen. Soo blijft dan de Leere der >

Wet door Christus ongheschent, op dats' ons

leerende, vermanende, bestraffende , verbete-

rende , soude fatsoeneeren en bequaem maken

tot allerley goet werck.

15. Doch belangende 't geen Paulus ehe- Hoedevloeck

geschaft.

1) dieknijligh.
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Gal.. 3. 10.

Oeut. 27. 26,

Deut. 21. 2.3.

Gal. 4. i. .5.

Van d' af-

schafÜDgheder

Wet der cere-

moniën, alleen

len aeusien van
het ghebruyck

der selver.

tuyght van den vloeck die de Wel uytspreeckt,

so is het I) openbaer en bekenl dat sulcks

niet en behoort tot de Leer en d'ondcrvvij-

singhe selve 2) , maer alleen tot de macht die

sy heeft om de conscienty te verbinden en

te versiaen. Want de Wet en leert niet alleen,

maer sy eyscht oock strengelick van den mensch
't geen sy ghebiedt. En indien haren eysch niet

voldaen en wordt, jae indienmen in eenigen

deele van den schuldighen plicht af laet, soo

slaelse met den blicksem der vervloeckingh.

Daerom segt d'Apostel: Dat soo vele als'er

uyt de wercken der Wet zijn , die zijn onder

den vloeck. Want daer is gheschreven : Ver-

vloeckt is een yegelick die niet en blijft in

al het gene gheschreven is in het boeck der

Wet, om dat te doen. En hy seydt dat die

onder de wercken der Wet zijn
, die de recht-

veerdigheydt niet en stellen in de vergevinge

der sonden door dewelcke wy van den stren-

ghen eysch der Wet verlost worden. Soo leert

hy dan dat wy van de banden der Wet moe-
ten worden verlost, 'ten zy dat wy daer on-

der ellendighlick willen vergaen. Maer van
welcke 3) banden ? Immers 4) , van dien

strengen en ongenadigen eysch , dewelcke van
het hooghst' en uyterste recht niet een sier

en laet vallen , noch eenigh' overtredingh on-

ghestraft laet. Om ons van dese banden der

vervloeckingh te verlossen , is , seee' ick ,

Christus voor ons een vervloeckingh ghewor-
den. Want daer is gheschreven: Vervloeckt
is een yeder die aen het hout hanght. Hy
leert wel in't volgende Capittel : Dat Christus

der Wet is onderworpen geweest, op dat hy
de gene die onder de Wet waren verlossen

soude; maer in den selven sin als voren.

Want hy voeghter terstondt by : Op dat wy
het recht der aennemingh tot kinderen ont-

fangen souden. Wat is dat? op dat wy niet

en souden geperst worden door een geduyrige
slaverny , dewelck' onse conscientien met de
vreese des doodls soude ghevangen houden.
Ondertusschen blijft dit altijdt onbevveeghlick,

dat d'authoriteyt der Wet niet een sier en is

vermindert, want wy moeten de selvigh'

altijt met een en de selfd' eerbiedingh en
gehoorsaemheyt aennemen.

16. Het staet anders 5) met de ceremo-
niën , dewelcke niet ten aensien van haer
eynde, vrucht en werckingh , maer ten aen-
sien van haer gebruyck zijn afgeschaft. Doch
dat Christus door sijn komst (5) de ceremo-
niën af ghedaen heeft , dat verklaert en prijst

ons de heyligheydt der selve aen , en strekt in

1) 'ti3. 2) selfs. 3) wat. 4) Naoielick.

5) 't Is een ander dingh. 6) (oekomst.

het minst niet, om die te I) verminderen. Want
ghelijck als de ceremoniën den ouden voicke
niet meer en souden gheweest zijn dan bloot'

en ydele verlooninghen , indien sich de kracht
van Christus doodt en opstandingh daer in

niet en hadde laten sien : also en soud' men
huydensdaeghs niet kunnen onderscheyden tot

wat eynde datse inghestelt waren: indiense
met en hadden opghehouden. Daerom is 't Coloss. 2. 17.

dat Paulus, willende bewijsen dat d'onder-
houdingh derselver nu niet alleen onnoodigh

,

maer oock schadelick zy , leert datse gheweest
zijn schaduwen

, waer van wy het wesen 2)
hebben in Christus. So sien wy dan dat in

d'afschaffing der ceremoniën de waerheyt beter
vertoont wordt, dan ofse noch van verr' en
ghelijck als door een voor-gespannen deck-
sel Christus, die openbaerlick verschenen is,

afbeeldeden: Daerom is oock de voorhangh Matth.27. 51.

des tempels door de doot van Christus in

twee stucken gescheurt zijnde , ter neder ge-
stort: want het levend' en uyt-gedruckte
JDeeldt der Hemelscher goederen was aireed'

in't licht gekomen, 't weick alleenlick met
duystere linien en trecken 3) was begonnen
gheweest

,
ghelijck de schrijver van den brief

aen den Hebreen spreeckt. Hier toe dient het Cap. 10 1.

seggen van Christus: Dat de Wet en de Pro- i'"<:- I6. 16.

pheteïi geweest zijn tot op Johannes: en dat
van doe af het Koninckrijcke Godls is begon-
nen ghe-evangeliseert en ghepredickt te wor-
den. IN iet als of de Heylige Vaders souden
berooft zijn geweest van de predikinghe die

de hope der saligheyt en des eeuwigen levens
bevat: maer om dat sy alleen van verr' en
onder voorhangsels en gordijnen ghesien heb-
ben 't geen wy nu in't volle licht aenschou-
wen. Doch waerom de Kercke Godls van dese
beginselen hoogher op-klimmen moeste, dat

verklaert Joannes de Dooper, seggende : Dat loan. 1. 17.

de Wet is door 3Ioses gegeven,'' de Genade
ende de Waerheyt is door Jesus Christus

gheworden. Want al Iioewel in d'oud' offer-

handen waerlick versoeningh belooft was van
Godes Vaderlicke gunst: soo soude dit doch
gheheel en al niet dan schaduvv-werck ghe-
weest zijn , indien het sijn gront niet ghehadt
en hadd' in de genade van Christus, in de-

welcke de voir en eeuwige bestendigheyt

gevonden wort. Dit moet altijt vast blijven
,

al hoewel de ceremoniën der Wet niet meer
en worden onderhouden , dat nochtans door
haer eynde beter bekent wort hoe groot hare
nutligheydt geweest zy vóór de komst 4) van
Christus,

|
dewelck' haer ghebruyck wech (p. i37.)

1) 300 verr' is het daer af dut het die soude

3) ontwerpsels. 4) taekoinst.

2) lichaeiii.
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De redeudie

Viiu den Apo-

stel aeugewe-

sen is, en be-

hoort niet tot

de Wet der ze-

den , raaer tot

d' ondcrhou-

dingli der cere-

moniën.

Coloas. 2. 13,

15.
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Ephes. 2. 11-

l)ewelo,l<c

daeroni afgbe-

scliaftziju, niet

nlleeu omdatse

de Joden on-

derscheydeden

van de Heyde-

uen.

nemende, haei' kracht en vracht door sijn

j

doodt heeft verzegelt.

17. De >eden die door Paulus^aenghe-

teeckent wordt, schijnt wat meer swarig-

heydts te hebben : Ende hy heeft u als ghy

doodt waert in de misdaden , ende in de voor-

huydt uwes vleesches , mede levendigh ghe-

maeckt met hem , alle [uwe] misdaden u ver-

gevende: Uytghewischt hebbende het handt-

schrift dat tegen ons was in insetlinghen

[bestaende ,] hei welck [se^rje ick] eenigher

wijse ons teghen was , ende heeft dat selve

uyt het midden wech glienomen, het selve

aen het kruys genagelt hebbende, &c. Want

hy schijnt d'afschadingh der Wet wat wijder

uyt te strecken , als of wy nu met haer

insetlinghen en besluyten niet meer te doen

en hadden. Want sy begaen een mis-slach

die dese woorden verstaen alleen van de Wet

der zeden , wekkers on-af-biddelicke strengig-

heydt nochtans, volghens haer uytleggmgh

,

meer wech ghenomen is dan de Leere der

selver. Andere die de woorden van Paulus

scherpsinnighlicker indencken , meenen 1) dals'

eyghentlick passen op de Wet der ceremo-

niën: en sy bewijsen dat de selvighe Wet

door dat woordt insetlinghen of besluyten , by

Paulus meer als eens beteeckent wordt: want

hy spreeckt oock alsoo tot den Ephesiers

:

Hy is onse vrede , die uyt beydeii een ghe-

maeckt heeft, de Wet der gheboden die in

d'inseltinghen ghelegen was , te niet makende

,

op dat hy die twee in hem-selven tot een

nieuwen mensch maken soude. Dat aldaer van

de ceremoniën gehandelt wordt is buyten

twijlïel: want hy noemt de ghemelde Wet den

middel-muer daer mede de Joden van de Hey-

denen af gescheyden wierden. Ick bekenne

derhalven dat die eerste Uytlegghers van dese

tweede met recht berispt worden: Doch het

dunckt my dat de sin des Apostels oock van

dese noch niet wel en wordt uytgeleyt. Want

't en bevalt my niet dat die twee plaetsen

allesins en in allen met malkanderen verghe-

leecken worden. Als hy die van Ephesen

wilde versekeren van haer' opnemingh tot de

ghemeenschap Israëls, soo leert hy dat de

verhinderingh waer door sy in voor-lijden af-

gheweerl wierden , zy wech genomen :
en

die verhinderingh was in de ceremoniën. Want

die ehebruyeken en ceremoniën van wasschin-

gen en olFerhanden , waer door de Joden den

Heere toe-gheheylight wierden ,
sonderde hen

af van de Heydenen. Maer wie isser die niet

en siet dat in den Brief tot den Colossensen een

hooger verborgentheyt aengeroerl wort. Den

strijdt is aldaer wel van d'onderhoudingh van

Moses Wet, tot dewelcke de valsch' Apos-

telen 'het Christen-volck sochten te dringen:

gelijck als hy in den Brief tot denmaer

Galaten dit verschil hooger opbrenght en

eenighsins tot sijnen oorsprongh herleidt 1):

alsoo doet hy oock te deser plaetse. Want

indien ghy in de ceremoniën niet anders en

bespeurt %) dan de noodtsakelickheydt en

verbindingh om die te moeten plegen en ver-

richten, waerom wordense dan genoemt een

handl-schrift dat teghen ons was? Waerom

wordt oock by na de gantsche somma van

onse verlossingh gheslelt in d'uytwissingh en

wechnemingh van 't selve? Derhalven soo

roept de saeck selve 3) dat dit stuck dieper

ingesien en overleydt moet worden. Wat my

belanght , ik vertrouw' dat ick 't rechte ver-

stant bekomen hebb' so 4) men my maer als

een waerachlige saeck toestaet 't geen ergens

door Auguslinus met alle waerheydt gheschre-

ven is, ja 't geen hy uyt de klare woorden

des Apostels geschept heeft, te weten: Dat

in de Joodsche ceremoniën meer was een

belijdenisse der sonden , als een versoeningh

der selver. Want wat dedense met d'ofler-

handen anders dan datse haer selven den

doodt schuldigh kenden : dewijls' in hare plaels

beesten stelden en op-offerden tol versoening

van hare misdaden? Wat dedense met de

wasschinghen en reyninghen anders dan be-

tuyghen dats' onreyn waren? Aldus wierdt

het handt-schrift harer sond' en onreynig-

heydt dickwils vernieuwt: doch de betaling

van dien en was niet in de gemelde erken-

tenis en betuygingh. Daerom schrijft d' Apos-

tel, dat alleen door het tusschen-komen van

Christus doodt volbracht zy de versoeningh

en belalingh der sonden die onder hel Oude

Testament niet wech ghenomen en wierden.

Soo seght dan d'Apostel wel te recht dal de

ceremoniën handt Gchriflen zijn tot nae-deel

van de plegers en, dienaren der selver :
dewijl

sy door het pleghen van dien hare verdoe-

menis en onreynigheyt openllick verzegelden.

En hi'er teghen en doet niet dat sy lieden

oock der selver genade met ons deelachtigh

zijn gheweest. Want dat hebbense verkreghen

in Christus , en niet in de ceremoniën ,
die

d'Apostel aldaer van Christus onderscheydet:

overmidts dat die in dien lijdt, te weten,

nae dat het Evangelie verschenen was
,
ghe-

bruyckt en ghepleeght zijnde, Christus Heer-

lick'heydt verdonckerden. Wy hooren dan al-

hier dat de ceremoniën in en op haer selven

aenghemerckt wesende , wel en ghevoeghlick

Maer veel

meer om datse

niet anders eu

waven dan se-

kere openbare

instrumenten

en handtschrif-

teu , dewelcke

van onse schuit

en onrejuig-

l'.eydt gcluygh-

den.

Hebr.7. 19.

en U. 9.

Hebr. ü. 15.

Dewijl Chri-

stus deselve

door sijn doodt

heeft uytghe-

wischt, so wort

hy met recht

gheseydt het

hant-schrift,

dat tegen ons

was, wech ge-

nomen en aen

't kruys ge-

hecht te heb-

ben.

!) overleggen, bevinden. 1) betrerkt. 2) bemerckt. :'>) selfs. 4) ist dat.
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Eerstulick, de

Wet is geschre-

ven, op dats'

..ons Tolkome-

licker soude

leeren de nutte

en saligheken-

nisse soo van

Godt als van

onsselven.daer

van ons de Wet
dor naturen so-

berlick en duy-

sterlick hadd'

onderwesen.

Een t'samen-

koooping van

dit capitttdmet

hetcersteboeck

cap. 1. en 2.

Item, met het

tweede boeck

cap, 1.2. 3. 5.6.

(p. 137.)

ghenoeml worden handt-schrit'ten die der men-

schen saligheydt tegen zijn : want sy waren

gelijck als openbaer' instrumenten en brieven

die van hare verbindingh en schuit geluygli-

den. En dewijl de valsche Apostelen de

Christen-Kerck wederom wilden binden aen

d'onderhoudingh der gemelder ceremoniën , soo

is 't dat Paulus niet sonder oorsaeck hare

beteeckenis van een hooger oorsprongh afge-

leyd 1 ) hebbende , den Colossensen aenwijst

,

waer henen sy vervallen souden , indiens'

haer selven alsoo van de valsche Apostelen

onder 'tjock hadden laten brengen. Want hen

soud' in sulcken gheval 2) oock ontnomen

zijn geweest de weldaedl van Christus , ten

aensien dat hy eenmael een eeuwige versoe-

ningh te weegh gebracht hebbende , wech
ghenomen hadde die dagelicksche onderhou-

dinghen der ceremoniën: dewelck' alleen kracli-

tigh waren om de sonden te verzegelen, maer

niet met all' en vermochten tot uyt-wisschingh

der selver.

Het VIII. Capittd. -

d'Uyl-leggingh van de Wet der Zeden.

Ick laet my voorstaen dat het niet vreemt

en sal zijn , so 3) ick alhier tusschen in

voeghe de tien gheboden der Wet met een

korte verklaringh der selver: want daer uyt

sal voor eerst te beter blijcken 't gheen ick

aireed' hebb' aengheroert , te weten , dat de

dienst die Godt eenmael voor-gheschreven

heeft noch in sijn kracht en stant blijft: ten

anderen, sal daer by komen de bevestigingh

van het tweede 4) stuck, dat, namelick,de

Joden uyt de Wet niet alleen gheleert heb-

ben welcke daer zy de ware Godtvruchtig-

heydt , maer dats' oock, haer selven tot

d'onderhoudingh van dien te swack bevin-

dende , door de vreese des oordeels t'onder-

ghebracht zijn gheweest , om selfs tegen haren

danck tot den Middelaer getrocken te worden.

Voorts , wy hebben in d'aenwijsingh en ver-

klaringh van 't kort begrip der dingen die

tot
I

de ware kennisse Godts noodigh zijn
,

geleert , dat hy nae sijne grootheyt van ons

niet en kan begrepen worden , of sijne iVIajes-

teyt sal ons terstondt voor oogen komen en

ons verbinden tol sijnen dienst. In de ken-

nisse onses selfs hebben wy dit als het voor-

naemste ghestelt , dat wy van de waen van

onse eyghen kracht 5) ontledight, en van 't

vertrouwen op ons' eygene gherechtigheydt

1) afgebracht. 2) kas. 3) is 't dat. t) (Hooft-).

5) onses vermogens.

ontbloot 1), en 2) daercnteghen , door 't be-

sef 3) van ons' armoede ghebroken en ver-

morselt zijnde , leeren behertighen de 4) op-

recht' ootmoedigheyt en vernederingh onses

selfs. Dese twee dinghen verricht Godt in sijn

Wet , alvvaer hy voor eerst hebbende aen

sich 5) getrocken de wetlighe macht om te

ghebieden , ons vermaendt tot eerbiedigheydt

t'sijnwaerts , en verder voorschrijft waer in

die ghelegen is en bestaet. Alwaer hy oock ten

tweeden hebbend' af-gekondight den regel van

sijne gherechtigheydt (welcks oprechtigheydt

ons vernuft , aengesien 6) het boos en verdraeyt

is
,

gheduyrigh weder-staet : en welcks vol-

maecktheydt ons vermogen , aengesien 6) het

swack en tot het goede krachteloos is , op verre

nae niet en bereyckt) ons overtuyghl beyde van

onmacht en onrechtveerdigheyt. Wijders dese

selvighe dingen die wy 7) uyt de twee tafelen

der Wet moeten leeren 8) , worden ons eenigh-

sins gheleert door die inwendige Wet, de-

welcke ghelijck boven geseyt is , in de her-

ten van alle menschen in-geschreven en ge-

lijck als in-ghedruckt is. Want onse conscienty

en laet ons niet toe eenen eeuwigen slaep

te slapen sonder ghevoel , maer sy is ons

inwendigh een gheluyghe en vermaenster van

't geen wy Gode schuldigh zijn, en steldt ons

het onderscheydt tusschen goedt en quaedt

voor ooghen, en beschuklight ons alsoo wan-

neer wy van onsen schuldighen plicht af

wijeken. Doch, dewijl de mensch in de duy-

sternis der dwalinghen is verwert, soo is 't

dat hy door die natuyrlicke Wet nauwlicks

een weynigh verneemt welcken dienst Gode

behaeglick zy : immers hy is seer wijt af van

de rechte wijs' om Godt te dienen. Boven

dien is hy door hooghmoedt en cer-gierigheyl

alsoo opgeswollen en eyghen 9) liefd' alsoo

verblindt dat hy hem-selven niet naghaen 1 0)

.

noch gelijck als in hem-selven neder dalen en

kan , op dat hy leere sich te verootmoedigen

en te vernederen en sijn elendigheyt te be-

kennen. Derhalven heeft de Hecre (dewijl het

onse plompigheyt en wederspannigheyt 11)

eyschte) ons een geschrevene Wet gegeven

:

deweicke 't geen in de Wet der natuyren al

te duyster was met meerder sekerheytgetuy-

gen , en ons verstandt en gedachtenis , d'on-

gevoelickheyt verdrijvende , levendiger slaen

en treffen soude.

% Nu kan lichtelick verstaen worden wat-

men uyt de Wet heeft te leeren , te welen

,

dat Godt
,

gelijck hy onse Schepper is , alsoo

oock met recht de plaets bekleedt van een

1) (gemaeckt). 2) midtsgaders 3) 't gevoelen. 4) [].

5) sich selven aen. G)"ghelijck. 7) f]. 8) gheleert

worden. 9) sijn selfs. 10) bemercken. 11) (ver).

Bewijs van
dese voorstel-

lingh genomen
vau 't verhacl

der voornaem-

ste deelcn van

de ^Vct der Ze-

den.

Item, van het

in-gheven der

natuyrlicker

Wet die in aller

menschen her-

ten in ghe-

sehrevê endoor

de sonde ge-

lijck als uytge-

wischt is.

Sict het twee-

de boeck cap 2.

sect. 22.

VVoerom de

geschreven

Wet ons glie-

ghcven is.

Ecnige alge-

nieene Ijeerin-

gcn.

1. Uyt de

kennisse Gods,

door de Wet
leeren wy dat

Godt met recht

de plaets be-

slaet vau een

Vader eu Heer
over ons.

Dat de ghe-

Vcchtigheydt

hem aenghe-

nacm eu d'ou-

gerechtigheydt

een gronwel is.

Uien volghens

moet d'onghe-

rechtigheydt

vermijdt en ile

gercclitighcydt

betracht wor-
den, nl hoewel

„y .w«ck e„

teer zijn.
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i. Uyt Je keu-

uis onses selfs,

iloor de Wet
leeren wy onse

vuyligheydt ea

onmacht aen-

scUoawen: op

dat wy iu oas

selvea te leur-

ghesteldtenbe-

schaemt ghe-

maeckt zijnde,

een ander hulp-

middel soecken

souden.

Vader en Hecre over ons , en dat wy hem

oversulcks eer. eerbiedigheydt, liefd' ea vreese

schuldigh zijn. Jae dat wy oock ons' eygen

selfs vooght niet en zijn, ora te doen en te

volgen alles wat ons de boose lust onses

herten ingeeft , maer dat wy , ons' oogen op

sijnen wille geslagen hebbende , bestendigh

moeten blijven alleen in dat ghene 't welck

hem behagelick is. Dat hy beneffens dien

rechtveerdigheydt en oprechtigheyt hertetick

liefheeft, maer d'ongherechtigheydt vervloeckt:

en dat wy dien volghens , 't en zy dan dat

wy door een ongoddelick' ondanckbaerheyt

van onsen Schepper willen afwijcken , ons

selven al ons leven langh noodtsakelick in de

gerechtigheydt oeffenen moeten. Want naer-

dien 1 ) wy hem dan eerst de behoorlick' eer-

biedigheydt bewijsen wanneer wy sijnen wille

hooger stellen en achten dan den onsen : soo

volght dat d'onderhoudingh der gherechtig-

heid , heyligheyt en suy verheydt is een op-

rechten dienst die hem toekomt. Wy en

mogen oock dese verontschuldigingh niet voor-

wenden dat wy de macht niet en hebben

,

en als uytgeteerde schuldenaers niet en kun-

nen betalen. Want't is onbetamelick dat wy
d'eere Godts souden afmeten naer 2) den

regel van ons vermogen. Want hoedanige wy
oock zijn 3) mogen 4), hy blijft hem-selven

altijdt gelijck , een vriendt der gerechtigheydt

en 5) een vyandt der ongerechtigheydt. Wat
hy oock 6) van ons soude moghen eyschen

(dewijl hy niet en kan eyschen dan 't gheen

recht en billick is) altijdt blijft op ons, van

wegen de verbintenis der natuyr, de noodt-

sakelickheyt om te gehoorsamen: en dat wy
niet en kunnen , dat is onse eygen schuldt.

Want is't dat wy van ons eygen begeerlick-

heyt, in dewelcke de sonde heerschappy

voert , worden gevangen ghehouden , so dat

wy niet vry en veerdigh en zijn tot de ge-

hoorsaemheyt aen onsen Vader , so en is er

gheen oorsake dat wy pleyten souden op een

nootsakelickheyt om te sondighen die 7) bin-

nen in ons is en aen 8) ons gheweten moet

worden.

3. Als wy door de leere der Wet dus

verre ghevordert sullen zijn 9) , dan moeten

wy wijders door onderwijsingh der selver

in iO) dalen in 11) ons selven, en daeruyt

twee-erley opmaken 12): Vooreerst, ons

leven met de gerechtigheyt der Wet verge-

leecken hebbende , so sullen wy leeren dat

wy op verre na den wille Godts niet genoegh

I) is 'tdat. 2) met. 3) souden, -t) (zijn). 5) [ ]. 6) [ ].

7) so en hebbeu wy ons niet t' ousehnldigpn op de uoot-
sakulickhcyt wiens (|uaedt. 8) []. 9) hebben 10) neder.

II) lot. 12) en ran daer ti:n cynde twee dingen treckan.

en doen : en dat wy oversulcks niet weerdigh

en zijn onse plaels te behouden onder sijne

schepselen, veel weynigher onder sijne kinderen.

Ten anderen onse krachten overwegende , sul-

len wy bevinden , dalse niet alleen te geringh
,

maer oock t eenemael ontoereyckende 1) zijn

om de Wet te volbrenghen. Hier uyt volght

noodtsakelick mis 21)- trouwen in 3) onse ey-

gene macht , en benauwtheydt en angst des ge-

moedts. Want de swaerte der ongerechtigheyt

en kan op de conscienly niet liggen : of Godes

oordeel sal haer terstont voor d'oogen sweven.

En sy en kan Godts oordeel niet gewaer

worden sonder met den schrick des doots te

worden geslagen Insgelijcks gedrongen zijnde

door de bewijsen en overtuygingen harer on-

macht, soo en kanse er niet aen ontkomen 4)

of sy moet terstondt wanhopen aen 5) haer'

eygene krachten. Beyde dees' ontsteltenissen

baren ootmoedigheydt en nederigheydt: en

alsoo gebeurt het ten laetsten dat de mensch

door 't gevoel des eeuwighen doodts (deweick'

hy siet dat hem van wegen de verdienst

sijner ongerechtigheydt over 't hooft hanght)

vervaert 6) ghemaeckt zijnde , sich selven

keert alleen tot de barmhertigheyt Godts , als

tot d'eenighe haven sijner saligheydt : op dat

hy gevoelende dat hy niet en vermach te

betalen 't geen hy de Wet schuldigh is , in

sich selven troosteloos, adem schepp' en ver-

quickt worde door het inroepen en inwach-

ten 7) van eens anderen hulp,

4. Maer de Heere niet vergenoeght zijnde

dat hy sijne rechtveerdigheydt ontsagchlick

gemaeckt heeft ; op dat hy oock onse herten

aendoen soude met liefde tot de selve , en te ge-

lijck met een haet tegen d'ongerechtigheyt, soo

heeft hy daer by gevoeght beloften en dreyge-

menten. Want dewijl 't oog' onses verstants

te duyster
|

is dan dat het alleenück door de

schoonheydt der deught getrocken en bewo-

ghen soude worden , soo heeft onse gena-

dighste Vader nae sijne goedertierenheyt door

de soetigheyt der .belooninge ons willen aen-

locken om hem lief te hebben en na hem te

verlangen. Hy betuyght derhalven datter voor

de deughden belooninghen by hem wecli ge-

leyt zijn , en dat die niet te vergeefs en sal

arbeyden, die sijne geboden sal hebben ghe-

hoorsaemt. En hy verkondight in 't tegen-

deel dat d'ongherechtigheydt niet alleen voor

hem vervloeckt is, maer dat die oock niet

ongestraft gelaten sal worden: dewijl hy self

sal wreken de verachtingh die teghen sijne

Majesteyt begaen is. En op dat hy ons door

allerley middelen mocht opweckcn , soo be-

1) ondeugende. 2) (ver). 3) van. 4) niet ontgaen.

5) van. C) vcrbaest. 7) in 't vcrsoecken en verwachten.

Hierom ia 't

dat Godt tot

sijne gheboden

gedaë heeft be-

loften eu drey-

(p. UO.)

Dewelcke

niet alleen ver-

ganckelicke,

maer oock he-

melscheeu eeu-

wige goedereu

in sich begrij-

pen.
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Ezeoh. 18.4,
20.

I.ev. 2C.4etc.

Deut 38.1 etc.

En d.-ier be-

neffcDS Godcs

hooghste hey-

lijiheydt, sijne

liefde tot de ge-

rechtigheyt, ea

sijne goedertic-

rentheyt tegen

ons menschen

betuygen.

3 . Wyders de

Wet 'betoout

dat Gode niet

aengeuamer en

zy dan gehoor-

saemheyt. Dc-

welck' alle ver-

sierde werckea

endeverschey-

den Godtsdicn-

sten der llypo-

critê verdoemt.

looft hy de ghchoorsaemheydl der gener die

sijne gheboden bewaren , Ie beloonen so met

zegeningen deses teglienwoordigen levens , als

met d'eeuwige geluck-saligheydl : en hy dreyght

den overtreders soo wel met tijdtlicke swarig-

heden als met de slrade des eeuwigen doodts.

Want dese belofte: Wie dit doet, die sal daer

door leven : Item , de bedreygingh daer tegen

gaende : De ziele die sondighl, die sal den

doodt sterven , behooren ontwijlTelick tot de

onsterffelickheydt en tot de doodt die nimmer-

meer en sullen eyndighen. Hoewel in alle

plaetsen, daer van de goet-gunstigheyl of

toorn Godts gemeldt wordt , de eeuwigheyt

des levens onder de gunst en de on-eynde-

lickheyt des doots onder den toorn wordt be-

grepen. Van de zegheninghen en vloecken

deses tegenwoordigen levens wordt een langh

register op ghetelt en verhaelt in de Wet.

En in de bedreyginghen der stralTe wordt

ons de hooghste Heyligheydt Godts die gheen

boosheydt verdragen kan , aengewesen : en

wederom wordt ons in de beloften , behalven

sijne seer groote liefde tot de gerechtigheydt

(dewelck' hy niet en kan onbeloont laten)

oock aenghepresen sijne wonderbare goeder-

tierenheydt. Want dewijl wy onse eyghen

personen 1) met alles wat wy hebben aen

sijne Majesteyt verschuldight zijn, soo eysclit

hy van ons met seer goedt recht als een schuit

al dat gheen 't welck hy van ons vordert.

Nu staet het so 2) dat de betalingh der schuit

geen vergeldingh en verdient. En derhalven

staet hy af van sijn recht , wanneer hy onsen

dienst die wy hem schuldigh zijn te bewijsen
,

belooft te beloonen. Wat voordeel ons de

beloften door haer selven toebrengen , dat is

ten deele geseydt , en sal ten deele te sijner

plaets wederom klaerder blijcken. Het is voor

't teghenwoordighe ghenoegh xlat wy weten

en ghedencken dat ons de gerechtigheyt in

de beloften der Wet niet slechlelick en wordt

aenghepresen: op dat het te sekerder blijcke
,

hoe seer aengenaem Gode zy de onderhou-

dinge der selver : en dat de dreygementen

ingestelt zijn tot meerder vervloeckingh der

ongherechtigheydt, op dat de sondaer door

de soetigheden der ondeugden droncken ge-

maeckt zijnde , t oordeel van den Wei-gever

't welck hem bereydt is , niet en vergete.

5. Voorts dat de Heere, voor-hebbende

te leveren eenen reghel van volmaeckte ghe-

rechtigheydt , alle de deelen daer van ghe-

hanghcn 3) en vast gemaeckl heeft aen sljnen

.wille, daer mede wordt te kennen gegeven,

dat hem geen dingh behaeghlicker is dan

1) ons sclvtn. 2) is "t sulcka. 3) betrocken.

ghehoorsaemheydl. Het welck daerom te vlij-

tiger moet waergenomen worden , om dat de

dertelheydt van 's menschen verstandt al vry

wat seer genegen is om steedts verscheyden

Godtsdiensten te verdichten , door dewelcke

het by Godt yets mocht verdienen. Want dese

ongodtsdienstighe gemaektheyl I) in 't stuck

van de Godtsdienst heeft sich (dewijl de Gods-

dienst 2) van natueren in des menschen be-

sef 3) geplant is) tallen tijden geopenbaert

en openbaert sich als noch : te weten , dat

de menschen altijdt begeerigh zijn om de wijs'

en middel tot verkrijgingh der gherechtig-

heydt, te versinnen 4) buyten Godes Woordt.

En dat is de reden waerom onder de wercken
die gemeenlick goedt gheacht worden, de ghe-

boden der Wet de minste plaets hebben , en

de ontelbare hoop der menschelicker ghebo-

den by nae de ganlsche ruymt' in-nemen.

Maer wat heeft doch Moses anders willen

doen als dese boose begheerlickheydl bedwin-

gen , doe hy na d'afkondigingh der Wet het

volck aldus aensprack? Neemt waer , ende Ucui. 12.28

hoort alle dese woorden , die ick u ghebiede
,

op dat het u ende uwen kinderen nae u wel

gae tot in eeuwigheydt, als ghy solt ghedaen

hebben , dat goedt ende recht is in de ooghen

des Heeren uwes Godts. Al dit woort , welck

ick u-lieden gebi.ede, ghy en sult daer niet

toe doen , ende daer van niet af doen. En
doe hy voor henen betuyght hadde , Dat dit Deut. 4. 6.

was haer wijsheydt en verstandt tegenover 5)

de andere natiën, datse rechtveerdighe inset-

tingeu en rechten van den Heer ontfanghen

hadden , soo hadd' hy terstondt daer op ge-

seydt : Bewaert dan u selven en uwe ziele ibid. vs. 9.

sorghvuldelick , dat ghy niet en vergeet de

dinghen die uw' ooghen gesien hebben , en

dat die niet t'eenigher lijdt van u herte en

wijeken. Om dal, namelick , de Heere voor-

sagh dat d'Israöliten niet en souden rusten
,

of sy souden , na 't ontfangen der Wel , nieuwe

gerechtigheden daer beneven voort brengen

,

't en zy datse strengelick weder-houden wier-

den : soo verkondight hy dat de volmaeckt-

heydt der gerechtigheydt in de Wel begrepen

zy : 't welck haer van sulcks krachtelick hadde

behooren te weer-houden , doch sy zijn even-

wel met haer vermctenlheyl die haer soo seer

verboden was, voort gevaren. En hoe staet

het belanghende dit stuck met ons? Voor-

waer wy worden oock door dit selfde 6)

woordt 7) ghepersl. Want daer en is gheen

twijfiel aen , of dit geldl voor eeuwigh en

altijdt dat de Heere aen 8) sijne Wet alleen 9)

1) ongqddelicke neuswijsigkeyt en albeschickingh. 2) se.

3) vernuft. 4) sieren. B) voor. 6) [ ]. 7) (gbcdrm:kt en).

8) []. '•>) []
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Remedy te-

gheu supersti-

tieuse Godts-

diensten, en te-

ghen de men-

schelicke ver-

metentheyt die

sich boven God
verheft.

I,ib. 14.de ci-

vit Dei,cap.l2.

De bono con-

jug. e. 33.

Contra adv.

logis et proph.

1. 19.

Ilct tweede

deel des Capit-

tels, vervatten-

de driewaeroe-

mingen of re-

gelen, van de-

welcke d'eerst'

is, dat wy het

daer voor sul-

len houden dat

ons leven in de

Wet ghefatsoe-

neert wurt niet

alleen tot een

uyterlicïie eer-

baerheyt, maer

oock tot een in-

wendighe en

geestelicke ge-

rechtigheydt:

en dat de Wet
in desen deele

van de Wetten

der Over-he-

deu verschilt.

Waot Godt is

een geestelicke

Wet gever,

maer niet de

mensch.

(p. 140.)

een volmaeckte Leere der gerechtigheydt heeft

toege-eygent : en nochtans arbeyden wy
gantsch ongeschicktelick , als met die Leere

niet verghenoeght zijnde, om goede wercken

de een op d'ander te verdichten en te smeden.

Den alderbesten middel om dit gebreck te ge-

nesen , sal dese zijn , te weten , dat wy ge-

duyrigh in gedachtenis houden, dat de Wet
ons van Godt ghegheven is , op datse ons

omtrent 1) de volkomene gerechtigheydt onder-

wijsen soude : en dat in de Wet geen ander

gherechtigheydt gheleert en wordt , dan die

na 't voorschrift van Godes wil wordt af-ge-

meten. En dat het 2) derhalven sonder oor-

saeck is, dat telkens nieuwe vormen 3) van

wercken op-gesocht worden om Godt aen ons

te verbinden , wiens oprechten dienst alleen

bestaet in ghehoorsaemheydt. Ja dat de be-

trachtingh der goeda wercken die buyten Godts

Wet afdwaelt , veel meer is een onverdragelicke

ontheyligingh van de Goddelicke en warerecht-

veerdigheydt. Augustinus spreeckt oock seer

wel en met alle waerheyt , wanneer hy de ge-

hoorsaemheyt die Gode betoont wort, nu eens 4)

noemt de Moeder en Verzorgster 5) , dan 4)

wederom den oorspronck van alle deughden.

6. Maer als we de Wet Gods sullen uyt-

gheleyt hebben 6) , dan sal eerst gevoeghlic-

ker en met meerder vrucht bevestight worden

't gheen ick voor henen van haer ampt en

gebruyck ge
|
sproken hebbe. Doch eer wy

yeder hooft-stuck in 't bysonder beginnen te

verhandelen, soo moeten wy voor al verstaen

die dinghen die tot d'algemeene kennisse der

selver dienstigh zijn. Voor eerst moet voor

vast ghehouden worden dat des menschen

leven in de Wet niet alleen tot een uyter-

lick' eerbaerheydt , maer oock tot een inwen-

digh' en geestelicke gerechtigheyt wort gefat-

soeneert en bequaem ghemaeckl. En al hoe-

wel dit van niemaiidt en kan gheloochent

worden, so zijnder nochtans seer weynige die

dit na behooren gade slaen. De reden hier

van is om datse niet en sien op den Wet-

gever : na wiens natuyr , oock van den aert

der Wet geoordeelt moet worden. Indien eenigh

Koning door een Placcaet verbiedt te hoe-

reeren , te dooden , te stelen : ick bekenn' dat

hy, die de lust tot hoerery, dootslagh en

dievery alleen in sijn hert ontfangen , en geen

van die allen metter daedt bedreven heeft,

niet schuldigh en sal zijn aen de overtredingh

van 't voorseyde verbodt. Want overmidls de

sorgh' en voorsienigheyt van een sterfïelick

Wet-ghever sich niet verder uyt en streckt

1) van. 2) []. S) nieuwe fatsoenen. 4) als nu.

5) verwacrster. 6) wanneer ons de Wet Godts sal wescn

uylgelcyt.

dan tot d'uytwendige eerbaerheydt , soo en

worden sijne gheboden niet gheschonden dan

door 't bedrijven van de schelm-stucken die

verboden zijn. Maer Godt (voor den welcken

geen dingh onsienlick is , en die soo seer niet

en vraeght nae d'uylerlicken schijn als nae

de suyverheydt des herten) heeft onder 't ver-

bodt van hoerery, dootslagh en dievery, oock

verboden boosenlust, gramschap, haet , be-

geerte tot eens anders goederen , bedrogh en

wat diergelijcks meer is. Want nae dien hy

een geestelick Wet-gever is , soo spreeckt hy

soo wel tot de ziel als tot het lichaem. Nu
den dootslagh die de ziel begaet , is toorn en

haet : hare dievery, is boose begeerlickheyt

en gierigheydt: hare hoerery, weelde 1) en

wellust. Doch seght 2) yemandt dat de men-

schelicke wetten oock 3) opsicht nemen op

het voornemen en op den wille , en niet al-

leen 4) op 5) d'uytkomsten die altoos af han-

ghen van allerley toeval 6). Dan stem ick dit

toe 7) : maer sulks gheschiedt alleen wan-

neer 't voornemen en de wille tot de daedt

selfs zijn ghekomen. Sy over-leggen met wat

gemoet een yeder schelm-stuck bedreven is

:

doch de verborgene gedachten en ondersoec-

kense niet. En daerom is aen 8) die wetten

ghenoegh ghedaen , wanneer yemandt sich

slechts wacht en onthoudt van de feylelicke 9)

overtredingh. Maer in 't tegen-deel om dat de

Hemelsche Wet aen 10) onse zielen ghegeven

is , soo moeten dese 1
1

) voornementlick in-

ghetoomt en bedwongen worden, so 12) de

Wet behoorlicken sal 13) worden onderhou-

den. Doch den ghemeenen hoop der menschen Welckereden

sich aenstellende even als ofse 1 4) de Wet
uyttrev'dt"'''en

niet en verachteden , schickjsn haer' oogen , voe- van ons met

ten , handen en alle de deelen hares lichaams s^'=° g™oegh-
.. 111' iiir 1 same aendacnt

tot eenighe ondertiouamge der Wet: en be- en wordt be-

houden ondertusschen een hert dat van alle merckt.

ghehoorsaemheydt verre vervreemt is, en

meenen dan 1 5) datse hare saken slim 1 6)

beschickt hebben wanneerse voor den men-

schen wel en goedt17) verbergen 't geen sy

bedrijven in 't gesichte Godts. Sy hooren

:

Ghy en sult niet dooden
,
ghy en sult gheen

overspel doen
,

ghy en sult niet stelen : en

sy en trecken gheen sweerdt uyt de scheed'

om te dooden : sy en vermenghen hare licha-

men niet met de hoeren : sy en leggen hare

handen niet aen eens anders goederen. Tot

hier en toe zijn alle dinghen wel : maer haer

hert is vol doodtslaghs, sy branden van wel-

lust, sy sien een yeders goederen aen met

1) Inxury. 2) sal segghen. o) (regnard en). 4) [].

5) (d'avontuyrsche ghevallcn en). 6) []. 7) Ick beken 't:

8) []. 9) hantdadigh'. 10) []. 11) deselve. 12) sonde.

13) []. 14) gelatcnde recht ofse. 15) [ ].

16) dingentijn. 17) heusselick.
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De voorgaea-

dc regel wordt

door d' autho-

ritcytvanChri-

stttsbevestight.

Matlh. cap. 5.

Tss. 22,28,44.

En beschermt

tegen de val-

sche Leere der

Sophiaten, de-

welcke lecrea

dat Christus

cenen tweeden

Moses zy.

een scheet' oogh', en verslindense mei hare

begeerlickheyl. Hun 1 ) ontbreeckt dus juyst 2)

't gheen in de Wet het voornaemsle is. lek

bidd' u waer uyt onlstaet doch soo groven

onverstandi anders , dan datse den Wet-gever

ter 3) zijde stellende
,
gherechtighcyt schicken

en afmeten naer liaer eyghen 4) vernuft en

goedt-duncken? Dese worden sterckelick we-

der-sproken van Paulus , dewelcke verkiaert

dat de Wet geestelick is : ghevende daer mede
te kennen , datse niet alleen vcreyscht de

gehoorsaemheyt der ziele , des verstants , en

der wille , maer datse selfs afvordert sulck S)

een suyverheyt als der Engelen 6) , dewelcke

van alle vuvligheden des vleesches afgewas-

schen zijnde , niet anders en smaeckt dan geest.

7. Wanneer wy seggen dal dit is den sin

der Wel , soo en brengen wy niet uyt ons

selven eenighe nieuw' uytleggingh voort , maer
wy volghen hier in den besten Uytlegger der

Wel , namelick , Christus. Want doe de Pha-

riseen het gemeene volck een verkeerde mee-

ning hadden in-gegeven , te welen , dal die

de Wel volbracht die met het uyterlicke

werck niet met alle' en hadde bedreven teg.en

de Wel : so bestraft hy dese seer gevaerlicke

dwalingh : en hy verkiaert dat een yeder 7)

hoerery bedrijft, die een vrouw onkuyschelick

aensiet: hy getuyght dat die alle doodtsla'gers

zijn die haren broeder haten. Want hy stelt 8)

aen 't oordeel schuldigh die gene die alleen-

lick toornig m't hert geweest zijn : en schul-

digh voor den raedt , dewelcke met morren

of grinjmen eenigh teecken sullen gegeven

hebben van een verbolgen gemoedt : en schul-

digh aen 'l helsche vyer, die door scheldt-

woorden en quaeU spreken lol openbare toor-

nigheyl zijn uyt 9)- gebroken. Die dit niet

en hebben ghemerckt en gade geslagen , die

hebben het versinsel uylghekraeml 10) dat

Christus was een andere Moses , Ie welen

,

een insteller der Euangelische Wet, die hel

ghebreck dat in Moses Wet was , soude ver-

vult hebben. Hier uyt is ontstaen dat ghe-

meen gevoelen van de volmaecktheyt der

Euangelische Wet . te weten , dal die d'oude

Wet seer wijdt soud' overtreffen. Dit ge-

voelen is veelsins seer schadelick. Want met,

hoe schendigen en onweerdigen smaetheydt

de Wet Gods daer door gebrandt-merckl

wordt , dat sal uyt Moses selfs openbaer wor-

den , wanneer wy hier nae den korten inhoudt

der geboden te samen sullen vatten. Om de

waerheydt te seggen , dit ghevoelen geeft be-

decktelick te verstaen dal de heyligheyl der

Vaderen niet verre en zy gheweest van ghe-

1) Hier. 2) hen nu. 3) aen een. 4) [ ]. 5) [].
6) Engelsche. 7) die. 8) maeckt. 0) voort-. 10)vcrciert.

veynstheydt, en iiel leydl ons af van den

eenighen en eeuwigen regel der gerechtig-

heydt. Doch dese dwalingh daer mede sy

meenen dat Christus tot de Wel yets soude

toe voegen , kan lichtelick weder-leydl wor-

den : dewijl hy alleenlick de Wel herstelt in

haer gheheelheydt, waer hy die toch enckel 1)

bevrijdt en suyverl van de leughenen en den

suurdeessem der Pharizeen , waer door die

verduysterl en verontreynight was.

8. Ten tweeden hebben wy alhier op te

mereken 2) dat de geboden en verboden der

Wet altijdt meer in sicli hebben dan door de

woorden uyl-gedruckl wordt : hel welcke noch-

tans alsoo ghematight moei worden dat wy die

niet en ghebruycken als eenen looden reghel

om de Schriftuyr sloutelick te verdraeijen , en

daer uyl te smeden al wat ons niochte ghe-

lusten. Want sommige ^"-engen door dees'

onghematighde vryheydl te weghe dat d'au-

ihoriteyt en het aensien der Wel by eenighen

in kleyn-achtingh komt , en dal anderen we-

derom de hoop' ontvalt van datse t'eenigher

lijdt 'l verstandl der selver sullen bekomen.

Soo moet dien volgens, soo 't mogelick is,

eenen wegh in-gegaan
|
worden die ons door

een rechten en vasten gangh tot den wille

Godts gheleyde. Men moet, segg' ick, onder-

soecken , hoe verre de uytleggingh buyten de

palen der woorden gaen moet : op dat open-

baer moghe worden dal tol de Goddelicke

Wel niet eenigh aenhanghsel uyt de uytieg-

gingen der mensehen en worde 3) by-ge-

voeght , maer dat den suyveren en onver-

valschten sin des Wet-gevers gelrouwelick is

voor-gestell. Voorwaer daer zijn soo seer

baer- 4) blijckelicke teeckenen dat by nae in

alle gheboden een deel gesteldl wordt voor

't geheel , dat dieghene 5) met recht belac-

chelick soude worden , die den sin der Wet
soude willen besluyten binnen 6) de engten

van de woorden. Het is oversulcks openbaer

dat de gesond' uytleggingh verder gael als

de woorden, doch hoeveel verder, dal blijft

noch duyster 't en zy datter eenige mael voor-

geschreven worde. Ick oordeele dan dal dit

de rechte maet zijn sal , dal de uytleggingh

gereguleert worde nae de oorsaeck van hel

ghebodt , te welen , datmen in yeder gebodt

overweghe, waeroni hel ons ghegeven zy.

Als bv exempel : Alle ghebodt is of een ge-

biedend' of een verbiedende gebodt. Van

beyden vernemen wy terstondl den sin en de

bedoelinghe 7) , wanneer wy op 8) de oor-

saeck of hel eynde 9) mereken. Het eynde

1) wanneer hy deselve. 2) waer te nemen. 3) zy. 4) [].

5) die. 6) binden aen. 7) 't verstandt en de waerheydt.

8) []. 9) (be-).

De tweede

waernemiugh .

of reghel die

van de nytleg-

gers neerste-

lick moet over-

wogen worden.

(p. lil)

Welckers gc-

bruyck is,datse

't eynde desge-

bodts na-speu-

ren , tot datse

vinden wat de

Wet- ghever

prijst of mis-

prijst.

Exempel.
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Eu Jacr na,

van daer voort

besluylen tot

het tegea-ileel.

Bieeilci' iiyt-

legsiugh van

dit laetste ]idt,

te weten , dat

Godt niet al-

leen de qnade

weroken ver-

biet, maeroock

de contrarie

goede wercken

gebieilt.

des vijfden ghebodts is, datmen eere gheven

moet den ghenen dien Godl eere toe-eyghent.

Dit is dan den korten inhoudt van dit ghe-

bodt , dat het recht is en Gode behagelick

dat wy die eeren aen wien 1) Hy eenighe

hoogheydt heeft gheschonken : en dat de

smaet en verachlingh die men hen aendoet

,

voor hem een grouwel is. De oorsaeck van

de instelhngh des eersten gebodts is , op dat

Godl alleen gedient en ghe-eert worde. Soo

sa! dan de somma van dit ghebodt zijn, dat

Godt een wei-gevallen heeft in de ware Godt-

vruchtigheydt, dat is in deer en dienst die

die sijne Majesteyt gedaen wordt : en dat hy

de godtloosheyt vervloeckt. Alsoo moet in

yeder ghebodt bemerckt worden van wat

saeck datter wordt gehandelt : daer nae moet-

men soecken de reden waerom , tot dat wy
bevinden wat de Wet-gever aldaer eygentlick

getuyght hem te behagen of te mishaghen.

En eyntlick van daer voort redeneeren 2) en

besluyten tot het tegen-deel , in deser voe-

ghen: Indien dit Gode behaeght , soo mis-

haeght hem het tegen-deel : indien hem dit

mishaeght, zoo behaeght hem 't contrarie van

dien. Indien hy dit ghebiedt , soo verbiedt

hy het tegen-deel : indien hy dit verbiedt

,

soo gebiedt hy het tegen-deel.

9. Het geen hiermede rog slechts 3)

duysterlick aengeroert en aenghegeven 4)

wordt , dat sal in't uytleggen der geboden

door de oeffeningh seer klaer worden. Daer-

om is die aenwijsingh en aenduydinghe 5)

voor thans 6) genoegh , uytghenomen alleen

dat het laetste lidt kortelick bewesen en be-

vestight sal moeten worden , dewijl het an-

dersins of niet en soude worden verstaen

,

of verstaen zijnde, mi.sschien in het eerst

vreemt mochte schijnen. Dit en heeft geen

bewijs van noode dat 7) , wanneer het goede

gheboden wordt , 8) als dan oock wordt

verboden het quaedt dat daer tegen strijdt.

Want daer en is niemandt die dit niet toe

en staet. Dat oock de contrarie plichten wor-

den gheboden , wanneer het quade verboden

wort, dat wordt door 't gemeen oordeel der

menschen lichtelick aengenomen. Het is oock

de alghemeene opiny 9) dat de deughden

worden aenghepresen, als d' ondeughden die

daer teghen zijn , verdoemt worden. Doch

wy vorderen en eyschen noch yets meerders

dan die manieren van spreken gemeenlick

beteeckenen. Want door de deught die teghen

d'ondeught strijdt, verstaen de menschen by

na niet anders dan een mijden en nae-laten

1) dien. 2) reden-kavelcn. 3) als nu wat. 4) gemeldt.

5) nieldingh. 0) 't tegenwoordige. 7) doen, te weten.

8) (dat). 9) ghemeen.

Exemiitl.

En dat hy

daerom iroor-

der ondeught : maer wy seggen dal de deught

niet alleen gelegen is in het schuwen des

quaedts, maer oock in't betrachten van de

wercken en ampten die tegen dal quaedt

strijden. Derhalven soo en sal het ghemeen

ghevoelen der menschen in dit ghebodt : Ghy
en sult niet dooden, niet anders bemercken

dan datmen sich moet onthouden van quaedt

doen en van begeert' om quaedt te doen.

Doch ick segge dat dit ghebodt daer benef-

fens oock wiir, dal wy het leven onses naes-

tens door alle middelen die ons mogelick zijn
,

sullen helpen en voorslaen. En op dal ick

niet en spreken sonder reden , soo versterck'

ick mijn segghen aldus; Godt verbiedt ons

onsen broeder te quefsen of te verongelijc-

ken , om dal hy begeert dat sijn leven ons

weerdt en dierbaer sal zijn: Soo vereyscht

hy dan met eenen alle die plichten der liefde

dewelcke tot sijn welvaert kunnen toe-gebracht

worden. En aldus kan men sien hoe dat het

eynde des ghebodts ons allijdl voor ooghen

stelt wat ons daer in gheboden of verboden

wordt te doen.

10. En wat aengaet de vrage'l), waer-

om Godt alsoo gelijck als door halve geboden
, JhelteWt hTeft

en door een 2) deel voor -'t geheel te nemen 3) , 't geen in yeder

siinen wille meer aengheduvdt 4) als uyl- ghesiacht der

ghedruckt heeft, hoewel hiervan 5) oock an- 'tachandeiick-

dere redenen plegen ghegev^n te worden , ste was, op dat

soo behaeght my insonderheydt dese reden.
^gQ^JJo^ groo'

Dewijl het vleesch altijdt arbeydt om de vuy- ten grouwel

liehevt der sonden (behalven alleen daer die daer sy m een

11 1 1 \ 1 11 yegheiickeson-

met handen getast kan worden) t ontschul- jg,

digen, en door schoone deck-mantels en vijge-

bladeren te bedecken, soo heeft Godl dat

gene 'twelck in een yeder geslacht der sonde

het aldergrouwelicksle en schandelicksle was
,

tot een voorschrift voor oogen gestelt , door

wiens gheklanck ons' ooren selfs souden ver-

schricken , op dat hy also te meerder grouwel

en haet tegen een yegelicke sond' in onse

zielen in-drucken soude. Het 6) bedrieght ons

dickwils in het 'weerdeeren der sonden , so 7)

wy deselve verkleynen, indien se maer 8)

eenighsins wat bedeckt zijn. Dese begooche-

lingen nu 9) doet de Heere verstuyven als

hy ons gewent den gantschen hoop der on-

deughden te betrecken lot dese hooft-sonden

,

dewelcke seer scherp 1 0) afbeelden hoe groe-

ten grouwel daer zy in een yeder aert der

sonde. Als by exempel
,
gramschap en haet

en worden niet gereeckent voor quaden die

soo seer te verfoeyen zijn wanneerse met

haer namen benaemt worden : maar wanneers'

Exempel.

1) geracrckt hier van, te weten. 2) (nemingh des). 3) [].

4) betocckent. 5) []. 6) Dit. 7) te weten, dat.

5) wanneers'. 9) [ ]. 10) lijn.
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De derde

waerncming of

reghel, van de

verdeeliogeder

Wet in twee

tafelen.

Van dewelc-

ke d'eeiste de

Godtvriichtig-

heydt jeghena

Godt, en d'an-

dere de liefde

tot den naesten

vervat.

(p. UI.)

De noodige

en on-afschey-

delicketsamen-

voegiughc van

dese twee tafe-

len.

ons worden verboden onder den naeni van

doodtslagli , soo verslaen wy beter in hoe

groolen vervloeckingh sy zijn by Godt , door

wiens stemni' en woordt sy gesteit worden

bij het soort I) van soo een schrickelick

schehii-stuck. En door dit 2) sijn oordeel

bewoghen zijnde, leeren wy se! ven te beter

oordeelen over het swaer ghewicht van 3) son-

den, die ons te voren licht dochten te vvesen.

1 'I . Ten derden staet ons op i) te ö)

mereken waer toe de Wet Godts in twee

tafelen wordt af-gliedeelt , van devvelcke niet

te vergheefs soo dickwils en ghewoonlick ghe-

wach ghemaeckt wordt, gelijck als alle ver-

standighe sullen oordeelen. De oorsaeck hier

van is soo seer by de handt daise gheen

twijil'el by ons in dit stuck laet overigh blij-

ven. Want Godt heeft sijn Wet in twee dea-

len , waer in de geheele gerechtigheydt ver-

vat wordt , alsoo verdeelt , dat hy het eerste

deel voor de plichten der Religy, die
|

by-

sonderlick behooren tot den dienst van sijne

Majesteyt , en het andere deel voor de werc-

ken der liefde die den naesten betreffen ver-

ordineert en bestemt heeft. Het eerste fonda-

ment der gerechtigheyt is voorwaer de dienst

Godts: als dese verdorven is, soo zijn alle

de verdere deelen der gerechtigheydt ver-

scheurt en verstroyt, gelijck als de stucken

van een af-ghebroken en vervallen ghebouw.

Want voor hoedanighen rechtveerdigheydt sult

ghy doch dit houden dat ghy de menschen

niet en quelt met stelen en rooven , so 6)

ghy onderlusschen door een schandelicke

heylighschennis 7) Godes Majesteyt van sijn

eer berooft? dat ghy u lichaem met hoerery

niet en besmet , so 8) ghy met u lasteren

ontheylight den seer Heylighen Naem Godes?

dat ghy den mensch niet en vermoert, indien

ghy nochtans arbeyt om de gedachtenisse

Godts te dooden en uyt te blusschen ? Daer-

om roemt men te vergeefs van rechtveerdig-

heydt als men geen Religy en heeft : en dat 9)

met even soo veel schijns als of men een

lichaem sonder hooft te pronck en ten toon

stelde. De Religy en is oock niet alleen het

voornaemste deel , ms^er oock de ziele der

gerechtigheydt , door deweicke sy t' eenemael

levendigh en tierende 10) is. Wantsonderde
vreese Godts en onderhouden oock de men-

schen onder malkanderen de gherechtigheydt

en liefde niet. Wy noemen dan den dienst

Godts , het beginsel en fondament der ge-

rechtigheydt : om dat sonder dien dienst, alle

gerechtigheyt , kuysheydt en matigheydt die

1) onder 't rot. 2) []. 3) van de gfiewichtigheydt der.

i) []. 5) (bc-). 6) ia 't dnt. 7) Kerck-rout. 8) is'tdat.

9) []. 10) jeughdig.

de menschen onderlingh plegen
,

ydel en nie-

tigh is voor Godt. Wy seggen dats' is de

fonteyn en geest der gherechtigheydt , om dat

de menschen dan eerst onder elckander I)

matighlick en sonder quaedt doen leeren leven
,

wanneerse Godt als een Rechter van recht en

onrecht eeren en vreesen. Hy onderwijst ons

dan door d'eersle tafel tot de Godtvruchtig-

heydt en tot de plichten die der Religy eygen

zijn , door deweicke sijn Majesteyt gedient en

ge-eert moet worden. Door de andere schrijft

hy ons voor hoe dat wy uyt vreese van sijnen

naem ons moeten ghedragen in het onderlingh

verkeer 2) der menschen. Daerom heeft onse

Heere (ghelijck d' Euangelisten verhalen) de

gantsche Wet saemghevoeght 3) in twee hooft-

ëtucken : Ghy sult den Heere uwen Godt hef

hebben uyt geheel uw' herte ende uyt geheel

uwe ziele, ende uyt geheel uwe kracht, ende

uyt gheheel uw' verstandt: ende uwen Naes-

ten als u selven. Hier siet ghy hoe dat hy

uyt de twee deelen daer in hy de gantsche

Wet besluyt, het eene richtet op 4) Godt,

en het andere den menschen toe-schickt.

12. Maer al hoewel de gantsche Wet in

twee deelen begrepen is : soo heeft nochtans

onsen Godt , om alle decksel van onschult

wech te nemen , broeder en klaerder met tien

geboden willen verhalen soo die dinghen die

tot sijn eer , vrees' en liefde behooren , als

die saken die de liefde betreffen, die hy ons

bevolen heeft aen de menschen te bewijsen

om sijnen 't wille. Oock wordt niet qualick

nader ondersocht , om te gheraken tot insicht

in de verdeelinge deser geboden selven 5)

.

als wy maer onthouden dat dit een saeck is

van sulcken slach waer in een yeder sijn oor-

deel vry moet hebben , en om weickers wille

men niet heftig en moet twisten tegen den

genen die anders gevoelt. Wy moeten voor-

waer dit poinct nootsakelick aenroeren , op dat

de Lesers die verdeelingh, die wy stellen sul-

len, niet als nieuw en onlangs bedacht, uyt

en lacchen of verwonderen. Dat de Wet in

tien geboden onderscheydeii is, dat is buyten

twijffel en geschil, dewijl dat het door Godts

authoriteyt self dickmael betuyght is. Daerom

en vaker geen twijffel of verschil van het

getal der geboden, maer alleen van de wijs'

harer verdeelingh. Die de verdeelingh alsoo

maken datse d'eersle tafel drie geboden geven,

en de verdere seven schuyven en brenghen

:n de tweede , die schrappen het ghebodt

van de Beelden uyt het ghetal der ghebodcn.

Ue geduyri-

ge ordre.

Uen korten

inhoudt.

Matth.22.37.

Lucas 10. 37.

d'Afdeeliugh

der "Wet in tien

woorden of ge-

boden.

Deweicke

verscheydont-

lick van som-

migh' onder-

sclieyden wor-

den.

1) als dan met den anderen. 2) in 't gheselschap.

3) vergadert, 4) tot. 5) Den arbeyt en wort oock niet

qualick aengeleyt die besteel wordt om kcunis te hebber, van

de verdeelinge der geboden.
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Maer ghe-

voeghlicker in

(leser voegheu,

dat de vier eer-

ste der eerster

eü de ses vol-

ghende der

tneeder tafel

toe-ghe-eygent

worden.

Ürigeu. in

Esod. Lib. 3.

Iiili. 2 qiucst.

Vet. Test. 7,

Quaest. iu hep-

tat. 2. 71.

Mhtlli. l'J.19

of immers sy verbergen 't onder 't eerste

gliebodt: daer het nochtans ontwijffelick van

den Heer' onderscheydentlick gestelt is voor

een gebodt. En het tiende gebodt van sijns

naestens goet niet te begeeren , klooven sy

ongheschicktelick in tvveen. Hier by komt

noch dat soodanigen wijse van verdeelen in

d'eerste Kerk onbekent is geweest, ghelijck

terstond verstaen sal worden. Andere tellen

met ons vier hooft-stucken in d'eerste tafel

:

maer in de plaetse van het eerste setten sy

de belofte sonder ghebodt. En wat my be-

langht , dewijl ick , 't en zy dan dat ick

door een blijckelicke reden anders overtuyght

werde , de tien woorden by Moses neme

voor tien geboden , en oock my selven laet

voorstaen dat ick'er even soo veel sie ghe-

stelt in een seer schoone ry en ordeningh : soo

wil ick hen haer ghevoelen laten , en volghen

tgeen my best aen slaet , te weten , dat dat

geen , daer van sy 't eerste gebodt maken

,

dient tot een voor-reden op de gantsche Wet,

en dat daer na volghen vier gheboden in

d'eerste , en ses in de tweede tafel in sulcken

ordeningh alsse opghesomt 1) sullen worden.

Dese verdeeling heeft Origenes geleert sonder

tegen-spreken van yemant , even als een

saeck die te sijnen tijde al-omm' aengenomen

was. Hier mede stemt Augustinus overeen

aen Bonifacius , dewelck' in d' oplellingh dees'

orde houdt, datmen Godt door een Reli-

gieuse gehoorsaemheydt diene , datmen geenen

afgodt en diene, dat des Heeren Naem niet

te vergeefs gebruyckt en werde , als hy voor

henen van het ghebodt des figuurlicken Sab-

baths alleen ghesprocken hadde. Hem staet

elders die eerste verdeelingh wel aen, doch

bewogen zijnde door een al te lichten oor-

saeck , om dat, namelick, in 't ghetal van

drie (soo men d'eerste tafel maeckt van

drie geboden) de verborgentheydt van de

Ürie-Eenigheydt te meer uytblincke 2). Al

hoewel hy oock aldaer genoegh lael blycken

dat anders onse deelingli hem beter behaeght.

Behalven dese ghevoelt oock met ons de

Schrijver van het onvoltooyde 3) werck op

Mattheus. Josephus stelt in elcke tafel vijf

geboden , en dat sonder twijiïel na 't ge-

meen gevoelen van sijnen tijt. Dit is eens-

deels tegen de reden , overmits daer door de

dienst tot Godt en de liefde tot de Naesten,

die onderscheyden zijn , onder een geménght

worden : en ander-deels wordt het weder-

leydt door 't ghetuygenisse des Heeren , de-

welcke by Mattheus 't ghebodt van d'Ouders

te eeren stelt onder de eheboden van de

1) verliaelt. 2) uyDucbtct. 3) onvolmacckte.

tweede tafel. Laet ons nu Godt seli's hooren

spreken met sljn eyghene woorden.

Dat Eerste Gebodt.

Ick ben de Heere uwe Godt , die u
uyt Egypten-land , uit den dienst-

huyse uytgeleydt hebbe : Ghy en

en sult gheen andere Goden voor

mijn aenghesichte hebben.

13. ^^~r~^ is my om 't even 1) of ghy

X de voorste Spreuck neemt voor

een gedeelte van 't eerste ghebodt , dan of

ghy die
|

leest en neemt op haer selven

,

wanneer ghy my maer toestaet dats' is als

een voor-reden op de gantsche Wet. Voor

alle dinghen 2) moet men in 't maken en in-

stellen der wetten toesien , datse niet ter-

stondt door verachtingh te niet en loopen

en af-geschaft worden. Soo 3) sorght dan

Godt er 4) voornementlick voor 3) dat de

hooghweerdigheydt sijner Wet die hy maken

en voor-schrijven sal, niet t'eeniger tijt in

verachtingh en gerake: en hy gebruyckt drie-

derley middelen om die vast te setten. Want
hy eygent hem-selven toe macht en recht

van heerschappy, op dat hy daer door het

uytverkoren volck verbinde met dwangh G)

om hem gehoorsaem te zijn. Hy stelt hen

oock voor de belofte van sijne ghenade om
hen door de lieffelickheydt der selver aen

te locken tot betrachtingh der heyligheydt.

En ten derde 7) verkondigt hy 8) hen sijn

weldaedt om haer t' overtuygen van ondanck-

baerheydt , indiens' haer niet en ghedragen,

ghelijck het sijner goederlierenheydl betaemt.

Onder den Naem Heere wordt de wettige

macht en heerschappy beteeckent. Indien alle

dinghen van hem zijn ende in hem bestaen

,

soo is 't recht en billick dat alle dinghen tot

sijne eere werden gericht 9) : gelijck d'Apostel

Paulus seyt. Soo worden wy dan door dat

eenige woordt ten volle gebracht onder 't jock

van sijne Goddelicke Majesteyi. Want het

soude seldtsaem wanschickelick zijn dat wy
ons selven souden willen ontrecken aen 1 0)

't gebiedt des genen buyten wien 11) wy
nerghens 12) zijn kunnen.

1 4. Nadat hy also 1 3) ghetoont heeft dat

hy de gene is die recht heeft om te ghebie-

den , en wien men ghehoorsaemheydt schul-

digh is: soo lockt hy, op dat hy niet en

schijne haer door dwangh 1 4) alleen tot hem
te trecken, hen nu 15) oock met soetig-

heydt, betuygende dat hy is de Godt van

1) ghelijcke veel. 2) eerst. 3) (ver-), 4) []. 5) [].

6) noodtsakelickheydt. 7) hij. 8) [ ].
9') aengcleyt.

10) []. 11) dea wekken. 12) niet. 13j [].

14) noodtsakelickheydt. 15) [].

Het derde

deel des Capit-

tels, verklaren-

de de tien ghe-

boden. Alwaei'

voor aen ghe-

steldt is een

voorreden,daer

door de Wet
van verachting

bevrijdt wort:

en dat op drie-

derlcy manie-

ren.

(p. 142.)

Eerstelick,

door verkla-

ringh van sijne

Majesteyt.

Ten tweeden,

door verhael

van sijne Va-

derlicke goedt-

dadigheyt.
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remn. .31.33.

Malth. 22.32.

Deut. 7. G.

fii 14. 2.

e» 26. 18.

Levit. 19. 2

Teu derden,

door 't Terhael

vaQ d' uj'tley-

dingh uyt E-

gypten-laade.

Waerom
Oodt hem-sel-

veü met sekere

tytelêbetckent.

sijn Kercke of I) Gliemeynte. Want in dit

aldus ghebruyckte woort ligt eene weder-

keerige betrekkingli opgesloten 2) , dewelcke

vervat is in desa belofte : lek sal haren Godt

zijn, ende sy sullen nujn volrk wesen. Hier

uyt bewijst Christus dat Abraham ,
Isaac en

Jacob onsterilelick zijn en leven , te weten
,

om dat de Heere betuyght heeft dat hy

haren Godt zy. Derhalven geldt dit even soo

veel als of hy seyde : lek hebb' u-lieden my
tot een volck verkoren , om u-lieden niet

alleen in dit leven goedt te doen , maer oock

te begiftigen met de ghelucksaligheydt des

toekomenden levens. Het eynde en ooghmerck

waer toe dit dienstigh is , wort in verscheyden

plaetsen der Wet aengeleeckent. Want als

de Heere ons geweerdight dese barmhertig-

heydt te bewijsen dat hy ons tot zijn volck,

en ghemeenschap aenneemt , soo verkiest hy

ons, seght Moses , op dat wy hem een eygen

volck , een heyligh volck zijn , en sijne ge-

boden bewaren souden. Hier uyt komt dese

vermaningh : Weest heyligh , want ick ben

heyligh. Voorts uyt de voorseyde twee ty-

telen ontstaet dese betuygingh die by den

Propheet te lesen is : Een Sone sal den

Vader eeren , ende een Knecht sijnen Heere

:

Ben ick dan een Vader, waer is mijne eere?

ende ben ick een Heere, waer is mijn vreese?

15. Hier op volght de uyteensettinghe 3)

van de weldaet , 'twelck te krachtigher moet

zijn om ons te bewegen , door dien d'on-

danckbaerheyt oock onder 4) menschen voor

een seer verfoeyelick schelm-sluck uytgaet.

Wel. 5) vermaende hy te dier tijdt d'Israë-

liten G) van een pas kortelings bewesene 7)

weldaet , maer die nochtans oock haer kracht

voor de nakomelinghen behoudt 8) dewijl

se 9) van wegen hare wonderbare grootheyt

weerdigh was om in der eeuwigheyt overdacht

te werden. Boven dien is dit verhael van dese

weldaet seer ghepast by de saecke die Hy op

het oogh heeft 10). Want de Heere geeft daer

mede te verstaen , datse daerom uyt haer' ellen-

dighe dienstbaerheyt verlost waren , op dat sy

hem haren Verlosser door een gewillighe ghe-

hoorsaemheyt en onderdanigheyt dienen sou-

den. Hy heeft oock voor een gewoont (opdat

hy ons houden soude in den oprechten dienst

van Hem alleen) hem-selven met sekere ty-

telen en namen te betekenen , door dewelck'

hy sijne H. Majesteyt van allerley afgoden en

versonnen 1 I
)
goden onderscheyt. Want (ge-

lijck als ick te voren gheseyt hebb') onse

I) []. 2) onder die manier van spreken is een onderlingh'

aensieu en vergelijckingh. 3) het verhael. 4) (de). G) [].

fi) (wel). 7) versche. 8) aen de nakoniers bewijseu moeste.

9) die. 10) bequaem tot de teghenwoordige saeck.

I I ) versierde.

neyghinge 1), die met lichtveerdigheyt te

samen is gevoeght , is soodanigh dat ons ver-

slandt, soo haest als het Godt hoort noemen,

sich niet en kan hoeden of het vervalt ter-

stondt tot eenigh ydel en onnut versinsel 2).

Op dat dan de Heere dit ghebreck door

eenigh middel beteren soude , soo versiert hy

sijne Godtheyt met eenige tytelen , en om-

tuynt 3) ons alsoo ghelijck als met sekere

traliën, op dat wy niet herwaerts of gins-

waerts dwalende gaen, en ons selven eeneh

nieuwen Godt versinnen 4) souden , door 't

verlaten van den levendighen Godt en het

oprechten van eenen afgodt in sijn stede.

Daerom ist dat de Propheten , so dickwils

als sy hem eygentlick beschrijven willen

,

hem bekleeden en ghelijck als besluyten met

deselve tekenen door dewelck' hy hem-selven

den Israëlitischen voicke geopenbaert hadde.

Want als hy den Godt van Abraham , of den

Godt van Israël genoemt wort , als hy in

den tempel van Jerusalem wordt ghesteldt

tusschen de Cherubinen , soo en wort Hy door

dees' en diergelijcke manieren van spreken

niet 5) aen een plaets of aen een volck 6) ge-

bonden : maer suicke woorden dienen alleen

om de ghedachten der Godtvruchtighen te

vestighen op dien Godt , die hem-selven door

sijn verbondt , 't welk hy met Israël ghe-

niaeckt heeft , alsoo heeft afgebeeldet , dat het

geensins gheoorlooft en is van suclk een beel-

tenis af te wijeken. Dit moet nochtans vast

blijven , dat alhier van de verlossingh ghe-

meldet wordt, op dat de Joden haer selven

te veerdiger Gode souden over-gheven , de-

welcke met recht haer houdt voor sijn eygen-

dom. Doch opdat wy niet en'dencken dat

dit ons niet aen en gaet, so moeten wy op-

mercken dat de dienstbaerheydt Israëls in

Egypten een voorbeeldt is vande geestelicke

gevanckenis , in dewelcke wy allen te samen

ghebonden en geboeyt gehouden werden

,

tot dat ons de hemelsche Verlosser door de

kracht van sijnen arm verlost, en in het rijck

der vryheyt overbrenght. Gelijck hy dan

,

doe hy eertijts de verstrooyd' Israëliten weder-

brengen wilde tot den dienst sijns naems

,

haer getrocken heeft uyt d' ondragelicke heer-

schappy vanPharao, daer mede sy gliedruckt

wierden: alsoo verlost hy nu oock alle die

ghene dien hy te deser tijdt betuyght dat hy

haer Godt is, van het doodelick gheweldt des

Duyvels 't welck door de licharaelicke slaver-

ny was afgebeeldt. Daerom moet een yeghe-

lijcks hert ontsteken worden om de Wet te

Eiüd. 3. 6.

Amos 1. 2.

Ilab. 2. 20.

Psalm 80. 2.

en 'J9. 1.

lesai. 37. 16.

Waerom van

dese verlossing

gemeldt wort.

Hoe en ten

welcken aen-

sieu de gcdach-

teuissevaudese

weldaedt ons

hedeusdaeghs

aeUEraet.

1) ghenegentheydt. 2) ghedichtsel. 3) omset.

4) verdichten. 5) []. 6) (niet).
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bodt.

ghehoorsamen , die hy hoort en weel dat I ) van

den oppersten Koning voortgekomen is 2)

:

Want gelijck als alle dingen van Hem 3)

haer begin hebben 4) , alsoo is 't oock bil-

lick dat aile dingen haer eynd' en ooghmerck

schicken en richten tot sijner eer. Een yeder,

segg' ick , moet aenghedreven 5) worden om
dien Wetgever t' omhelsen, dewyl hy

,
ge-

lijck hem dagelijcks geleert wort , bysonder-

licken 6) daer toe verkoren is , op dat hij de 7)

geboden van Hem 8) onderhouden
|

soude , van

wiens goedertierenheydt hy 9) , soo den over-

vloedt van allerley goederen , als de heerlick-

heydt des onsterfielicken levens verwacht 10).

Door wiens wonderbare kracht en barmher-

tigheydt hy bekent uyt de tanden des doodts

verlost te zijn.

Uyt-ieggingh 16. Na also 11) de authorileyt van sijne

m 't eerste ge- T^ygj ^^gj gemaeckt en bevestight te hebben 12),

brenght hy alsnu 13) te voorschijn het eerste

ghebodt : Dat wy geen andere goden en sullen

Het eynde hebben voor sijn aengesicht. Het eynde van
iseiven.

jj(. ^ ^^ gebodt is , dat de Heere onder sijn

volck alleen d' Opperste zijn , en sijn recht

ten vollen genieten wil. Op dat dit gheschiede,

soo ghebiedt hy dat wy verre van ons wech

doen sullen allerley godtloosheydt en super-

stity , daer door d'eer sijner Godtheydt of

vermindert of verduystert wordt. En te gehjck

beveelt hy dat wy hem door een oprechte

betrachtingh der Godtsaligheyt sullen dienen

en aenbidden. Dit brengt d'eenvoudigheyt der

Wat het zy woordcn by nae met sich. Want wy en kon-

nen hem voor onsen Godt niet hebben, of

wy moeten te gelijck aennemen 't geen hem

eygen is. Dat hy derhalven verbiedt andere

Goden te hebben, daer mede geeft hy te

kennen dat wy op eenen anderen niet en sul-

len overbrenghen 15) 't geen hem alleen toe-

komt. En al hoewel de dingen die wy Gode

schuldigh zijn, niet en konnen getelt worden
,

so sullense nochtans gevoeghlick gebracht

werden tot vier hooft-stucken : als daer zijn,

Gode icomt d'Aenbiddinge , waer by oock komt als een
toe d' Aeiibid- genhangosel , de geestelicke ghehoorsaemheydt

der conscienty : 't Vertrouwen, d' Aenroe-

pingh, de Danckseggingh. Door d' Aenbid-

dingh verstae ick die eer en dienst , die een

yeder van ons Gode geeft , wanneer hy sich

selven onder sijne hoogheydt heeft onder-

worpen. Daerom segg' ick met recht dat

d'onderwerpingh waer mede wy onse cons-

cientien buygen onder de Wet , is een deel

der aenbiddingh. Het Vertrouwen, is die ghe-

Godt liebbea

en vreerade go

den hebben.

dinghe

1) []. 2) te zijn. 3) []. 4) nemen van hem-
5) weeh gevuekt. 6) sonderlingh. 7) sijne. 8) [ ].

9) (verwacht). 10)[]. 11)[]. 1 2) hebbende (soo).

13) []. 14) des. 15) setten.

rustigheydt onses herten waer door wy in

hem gerust en vrymoedigh zijn van wegen
de kennisse sijner mogentheydt 1) en kracht

:

als wy in hem alle wijsheydt, gerechtigheyt,

mogentheydt, waerheydt en goetheydt stel-

lende, ons selven door sijn ghemeenschap al-

leen ghelucksaligh oordeelen. De Aenroepingh,

is de toevlucht onser ziel tot Godes ghetrou-

wigheydt en bystandt als tot d'eenighe schuyl-

plaetse 2), wanneer wy met eenige noodt

beladen zijn. De Danckseggingh , is de danck-

baerheydt waer door hem den lof alles goedts

wordt toe-geschreven. Ghelijck de Heere niet

en lijdt dat een van dese vier stucken aen

eenen anderen soud' öp-gedragen werden

,

alsoo beveelt hy dats' alle te samen hem in

't geheel sullen werden bewesen. Want 't en

is niet genoegh dat ghy u selven onthoudt

van eenen vreemden of anderen Godt ('t weick

sommighe schandelicke verachters pleghen,

die 't voor den koristen en gereetsten wegh
houden alle Religiën te bespotten) maer -ghy

moet u oock houden aen desen eenigen. De
ware Religy moet voor-gaen , waer door de

herten lot den levendighen Godt bewoghen
worden, opdat de ghemoederen, met de ken-

nisse van desen Godt 3) aenghedaen zijnde,

moghen streven en arbeyden om sijn Maje-

steyt groot te achten, tevreesen, te dienen,

om de ghemeenschap sijner goederen t' om-
helsen , om sijn hulp al-om' en over-al te ver

soecken, om de voortreffelickheydl sijner werc-

ken t' erkennen en met danckseggingh te roe-

men, ghelijck dit in alle de handelingen onses

levens het eenige wit en ooghmerck zijn moet.

Daer nae moet men sich hoeden voor superstily

en valsche Religy , waer door 't ghemoedt

van den waren Godt af-gekeert , en hier en

daer, gelijck als lot verscheyden goden uyl-

gebreydt wordt. Indien wy derhalven met

den eenigen Godt verghenoeghl zijn , soo

moeten wy onse gedachten verfrisschen 4)

met hel geen te voren gheseydt is , te weten

,

dat alle verdichte S) ' goden verre wech ghe-

ruyml moeten worden , en dat den dienst die

d'eenighe Godt sich selven loe-eyghent
,
gheen-

sins moet worden verscheurt of ghedeelt.

Want 't en is niet gheoorloofl yels , al waer

't noch so kleen, van sijn eer Ie verminderen
,

maer al wat hem alleen toekomt, dat moet

by hem alleen blijven. De woorden die daer

op 6) volghen ; Voor mijn aenghesicht , die-

nen tot vermeerderingh der onweerdigheydt

,

te weten, dat Godt tot jaloersheydt verweckt

wordt, soo dickwils als wy de ghedichtsels

onser herten stellen in sijn stede : even ghe-

d' Aenroepiüg.

Ue Dauck-

seggiug,welcke

deughden door

dit ghebodt

werden aenge-

presen.

1, den

Godts-

1

Daer en te-J

ghen worden-

verboden sn-

perstity, veel-

heyt der Godë-

en verlooche-

niuge Godt.s.

Wat dese

woorden, voor

mijn aenghe-

sicht.betekenë.

1) deught. 2) vry-borcht. 3) met welckers keunis de ghe-

moederen. 4) gedachtenis ververschen, 5) versierde. 6) aen.
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lijck wanneer een onkuyschc vrouw den over-

speelder in't openbaer voor 't ghesicht van

haren ghetrouwden man voort-l)renght , en

sijn gemoet alsoo meer pijniglit en spijt doet.

Dewijl dan Godt door sijn tegenwoordige

kracht en genade te kennen gaf dat hy sijn

oogen hieldt over dat volck het welck hy

verkoren hadde, op dat hy haer te meer

soud' afschricken van de boosheyt der afwijc-

kingh , soo vermaent en leert hy haer datse

niet en konnen nieuwe goden aennemen , of

hy siet het, en is een getuyge van sulcke

Heilighschennis 1). Want de vermetentheyt

der nienschen neemt m godtloosheyt seer veel

toe , wanneerse oordeelen datse in haer' af-

wijckinghen d'ooghen Godes begoochelen kon-

nen. Hier tegen roept de Heer luyd' uyt dat

voor sijn aenschijn komt alles wat wy bedenc-

ken, maken en smeden. Soo moet dan de

conscienty reyn zijn oock van de alder-ver-

borghenste 2) ghedachten der afwijckingh

,

indien wy lust hebben om onse Godesdiensl

den Heere behagelick voor te stellen. Want
hy wil dat wy d'eere sijner Godtheydt ghe-

heel en ongeschent sullen behouden , niet

alleen in d'uyterlicke belijdenis, maer oock

in sijn ooghen die de alder-diepste schuyl-

hoecken des herten doorsien.

Dat Tweede Gebodt.

Ghy en sult u geen ghesneden beeldt,

noch eenige gelijckenisse maken

,

[van 't gene] dat boven in den He-
mel is , noch [van 't gene] dat on-

der op der Aerde is : noch [van 't

gene] dat in de Wateren onder der

Aerde is. Ghy en sult u voor die

niet buygen, noch haer dienen.

17. /^^ elijck hy in't voorgaende gebodt

\JX betuyght heeft dat hy d'eenighe

Godt is , buyten den welcken men geen an-

dere goden bedencken of hebben mach : alsoo

verklaert hy nu met dit gebodt duydeiicker

wie hy zy , en met wat dienst hy moet ghe-

eert zijn, op dat wy niet en souden bestaen

Het eynde. hem ycts vlceschelicks toe 3) te dichten. Dit

is dan 't eynde deses 4) ghebodts, dat hy

sijnen wettighen dienst door superstitieuse

ghebruycken en wijsen niet en wil veront-

DeQ korteu heylight hebben. In somma hy 5) roept ons

terug 6) en treckt ons geheel en al af van

die vleeschelick onderhoudingen , dewelck'

ons dwaes verstandt als het nae sijn onwe-

Uyt-leggin-

ghe van het

tweede gebodt.

inlioudt.

1) Kerck-roof. 2) secreelste. SI op. 4) des.

5) (weder-). G) [].

tenheydt Godt sich sclven af-gebeeldt heeft,

pleeght te verdichten : en fatsoeneert ons

oversulcks tot sijnen wettighen I) dat is

tot sijnen Geestelicken dienst , die van hem
is ingestelt. En hy teeckent alhier aen de

grofste sonde die in d'overtredingh van
|

dit gebodt begaen wordt, namelick , d'uyt-

wendighe afgoderye. Dit ghebodt heeft twee

deelen. In het eerste deel wordt onse ver-

metenheydt bedwonghen, op dat wy ons

niet onderwmden 21) den onbegrijpelicken

Godt aen 3) onse smnen t'onderwerpen , of

door eenighe ghedaente voor oogen te stellen.

In het tweede werdt ons verboden eenige

beelden aen te bidden of te eeren om Godt

daer mede eenighen dienst te doen. Voorts

somt 4) hy kortelick alle de gedaenten op 5)

,

waer door hy van de superstitieuse en on-

heylige Heydenen plach af-gebeeldet te wor-

den. Door die dinghen die in den Hemel

zijn , verstaet hy de Sonne , de Maen' en

d'andere Sterren , en moghehck oock de

Vogelen. Ghelijck hy in 't vierde Capittel

van Deuteronomium sijn meeningh' uytdruc-

kende , so wel spreeckt van de Vogelen

,

als van de Ghestcrnten. Het welck ick niet

en soude hebben aen-gheteeckent , indien ick

niet en gesien en hadde dat sommighe dit

onverstandelick trecken tot de Enghelen.

Daerom gae ick oock de verdere stucken

voor-by , om dies wil datse by haer selven

bekent zijn, en wy oock aireede m 'teerste

Boeck gheleert hebben , dat alle de sienlicke

ghedaenten die de mensch versint 6) en be-

denckt regel-recht strijden tegen sijn natuyr,

en dat dien volghens d'oprechte Godtsdienst

bedorven en vervalscht wort soo haest als

d'afgoden te voorschijn komen.

18. Het dreygement dat daer by-gevoeght

wordt behoort groot vermoghen te hebben

om onse traegheydt uyt te drijven. Hy dreyght.

Dat hy is de Heer' onse Godt ,
* een

Godt, een Yveraer, die d'onge-

rechtigheydt der vaderen besoeckt

in de kinderen, tot het derd' en

vierde geslacht, in de ghene die

hem haten : en barrahertigheyt be-

wijst aen duysenden der ghener die

hem liefhebben en sijne geboden

houden.

Dit geldt even soo veel als of hy seyde

,

dat hy alleen die geen' is op den welcken

wy berusten moeten. En op dat hy ons hier

(p. 143.)

De deelen

ïan dit gebodt

zijn twee.

Eeri kort ver-

hael van de ge-

stalten eu ghe-

daenlë die ver-

boden worden.

Deut. 4. 15,

17, 19.

Capp.ll.enl

Waerom de-

seu aenhangh

daer hy gedaen

wordt.

* Of stercke.

Want dese

Naem Godts is

oorspronoke-

lick afgeleydt

van sterck-

heydt.

1) oprechten. 2) voor en nemen. , .S) []. t) rerhaelt.

5) r ]. 6) versiert.

De Heere

wort alhier in-

ghevoert, ver-

ciert met vier

lof-tytelen, tot

onser opwec-

kiugli.
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Hy wordt ge-

uoemt Sterck.

Eeu Wreker

enBeschermer.

Barraliertigli.

Waerom hy

eeü yveraer ge-

noeuit wordt.

2. Cor. 11.2.

Eph. 5. 32.

lesa. 62. 5.

Hüse. 2. 19.

Icr.S. 1,2,6,8.

liose. 2. 2.

Reden geno-

mea van een

gelijckeuis.

toe brengen mocht , soo verkondight hy sijne

moghentheydt deweleke de smaet en kleyn-

achtingh liaer aengedaen niet ongestraft en

sal laten henen gaen. Alhier wort wel gestelt

het hebreeusch woordeken EL 't welck be-

teeckent Godt: niaer dewijl dit woordeken

komt van Sterckheydt , soo iiebb' ick om den

sin te beter uyt te drucken , my niet ontsien

dat oock aen te wijsen of in den Text in te

lijven. Ten anderen, gheeft hy hem-selven

den naem van Yveraer, d. i. sulck een Godt

die gheen mededingher naest hem dulden

kan 1). Ten derden, beweert hy dat hy een

Beschermer sal wesen van sijne Majesteyt en

heerlickheydt , tegen de ghene die de selvigh'

op de schepselen of beelden souden poogen

over te brenghen , en dat niet door een kort-

wijligh' of eenvoudighe "Z) straffe , maer door

een straffe die sich uytbreyden soude tot de

kinderen , kints kinderen , en kmdts kindts

kinderen , te welen, die de godtloosheydt harer

vaderen sullen na-volgen. Ghelijck hy oock

sijn ceuwighe barmhertigheydt en goedertie-

renheydt bewijst jeghens vele op elkaer 3)

volgende gheslachten der gener die hem lief

hebben en sijn Wet bewaren. Het is by Godt

seer gebruyckelick dal hy sich jegens ons

aenslell, gèlijck een man tegen sijn huys-

vrouw 4). Want de vereenigingh, waer door

hy ons met 5) hem verbindt, wanneer hy

ons in den school van sijn Kerck ontfanght

,

is even ghelijck een heyligh Houwelick, 'l

welck door onderlinghe trouw bestaen moet.

En ghelijck hy alle de plichten van een ge-

lrouw en oprecht man volbrenght, alsoo be-

dinghl hy oock wederom van ons allerley

echtelicke liefd' en reynigheyl: dat is, dat

wy onse zielen den Satan , of de boose lusten
,

of de vleeschelicke begheerlickheden niet over

en gheven om met deselve hoerery te pleghen.

Daerom als hy der Joden afwijckingh be-

straft, soo klaeght hy dats' hare schaemt wech

gheworpen hebbende , door overspelen veront-

reynight zijn. Ghelijck dan een man , naer

mate 6) hy heyligher en kuyscher is, oock

soo veel te meer vertoornt wort, indien hy

sijns huysvrouwen ghemoedt tot een anderen

boel siet ghenegen te zijn: alsoo getuyghl

oock de Heere, die ons met hem in der

waerheydt ghe 7)- trouwt heeft, dal hy seer

vyerighlick jaloers is , so dickwils als wy , de

reynigheyt sijns heyligen Houwelicks in den

windt slaende , door vuyle onkuysheden besoe-

dell worden , maer voornemelick als dan als

wy den dienst van sijne Majesteyt , die alder-

1) die geen mede-genoot luchten kan. 2) slechte.

3) tegens veel aen een. 4) wijf. 5) aen. 6) hoe.

7) ver-.

mmsl behoorde te worden gheschonden, op

een ander over brengen , of met eenige super-

stity vervalschen. Want wy en verbreken niet

alleen in sulcker voeghen de trouw des Hou-

welicks, maer wy besmetten oock het echte-

bedde mei overspel.'

'19. In dese bedreygingh staet als noch

op 1 ) te mereken wal Godt daer mede meynt

,

als hy beluyghl dat hij d'ongerechtigheydt der

vaderen sal te huys soecken in de kinderen

lot het derde en vierde gheslacht. Want be-

halven dat het met de billickheydt van Godes

rechtveerdigheydt niet over een en komt van

eenen die onschuldigh is, te vorderen de

straffe van eens anders misdaedt , so verklaerl

oock Godt selfs dat hy niet en sal toelaten

dal de soon des vaders sonde dragen soude.

Nochtans wordt dit vonnis 21) meer-malen

herhaelt , dal de straffen van de sonden der

Voor-vaderen lot de nakomende geslachten sul-

len worden uytghebreydl. Want aldus spreeckl

hem Moses dickwils aen; Heere, Heere, ghy

die de misdaedt der Vaderen vergeldt aen 3)

de Kinderen lol in het derde en vierde lidl.

Van ghelijcken Jeremia, Ghy die goedertie-

renheyt doet aen duysenden, ende de onge-

rechligheyt der Vaderen vergeldt in den school

harer Kinderen , na hen. Sommighe , terwijl

sy arbeyden om desen knoop te ontbinden

,

laten sich voorstaen dal dit verslaen moet

worden alleen van de tijdelicke straffen : en

dal het niet ongerijmt en is dat de kinderen

sulcke straffen lijden om de misdaden harer

Ouderen : dewijl dalse dickwils daerdoor 4)

tot harer saligheyt opgeleyt worden. Het

welck wel waerachtigh is. Want Jesaia ver-

kondighde aen Hiskia , dat sijne kindereti van

het rijck berooft en in ballinghschap ghevoert

souden worden om de sonde die hy begaen

hadde. De huysgesinnen van Pharao en Abi-

melech worden geplaeght om het ongelijck

dal Abraham aen-ghedaen was , &c. Maer

wanneer dit by-gebracht wordt tot beantwoor-

dingh van dese quesly, soo is't meer een

uytvlucht, dan een oprechte verklaringh.

Want hy verkondight in dese en dierghe-

lijcke plaetsen een swaerder straffe dan dalse

binnen de palen deses teghenwoordigen levens

besloten soude worden. Dit moet dan aldus

worden genomen en verslaen, dal de recht-

veerdige vloeck Godes niet alleen en leydt

op 't hooft des godtloosen, maer oock op

sijn geheel huysgesin. En als die daer op

gheleghen is, kander wat anders verwacht

worden, dan dat de vader van de Gheest

Godes berooft zijnde, een seer schandelick

Uyt-leggicg

a het by-ge-

drey-

gheiueut.

Ezech. 18. 20.

Verklaringh,

des eeréteu-

deels aeugaeii-

de de besoec-

kiiighe en mis-

daet der Vade-

reu in de Kiu-

dtren.

Num 14. 18.

lereni. 32. IS.

Uyt-leggiug,

arwijckeude

vau het wit en

ooghmerck.

Gciiea. 12. 17.

CU 20. 3.

Weder-leg-

giughe der sel-

der, mitsgaders

d'oprechlen sin

der bedrcy-

1) []. 2) (te). 3) op. 4) hen.
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(P. 146;

Of ile besoec-

kiiighe VRii de

iiiisiiacilt der

A^adereii iii tle

kinderen der

Godjelicker

rechtveerdig-

heyt oiibeta-

iiielii'k zv

leven leyde? en dal de soon van wet^lien des

vaders
|
boosheydt insghelijcks van den Heere

verlaten zijnde, den selven wegh des verderfs

inwandele'? En dat eyndtlick de Kleynkinde-

ren '1), en de kinderen der Kleynkinderen 1),

als een vervloeckt zaedt der grouwelickc men-

schen , hun tot het verderf na loopen ?

20. Laet ons nu voor eerst insien of oock

soodanigen wraeck der Goddelicker rechtveer-

digheyt onbetamelick zy. Indien de gheheele

naluyr der menschen verdoemelick is : soo

verstaen wy daer uit dat den ondergangh

bereydt is den ghenen , dien de Heere niet

en gheweerdight sijn genade mede te deelen
,

en sy vergaen niet te min door haer eygen

onrechtveerdicheyt, en niet door Godes recht-

veerdighen haet. Sy en hebben oock geen

oorsaeck om sich te beklagen , waerom sy

niet gelijck als andere door de genade Godts

ter saligheydt geholpen worden. Dewijl dan

den godtloosen en boosen van weghen hare

schelm-slucken dese straffe wordt opgeleyt

,

dat hare huys-gesinnen en veel na-volgende

geslachten van Godes ghenade berooft wor-

den: wie soud' uyt oorsaeck van dese recht-

veerdige wraeck, Godt kunnen beschuldigen?

Maer , sult ghy seggen , de Heer betuyght

daer teghen dat de straffe van de sonde des

vaders niet en sal komen op den sone. Slaet

ghy maer gade wat aldaer verhandelt wordt.

Doe d'Israëliten langh en geduyrigh met veel

swarigheden ghequelt wierden , soo begonden

sy dit spreeck-woort dickwils in den mondt

te hebben : Dat hare Vaders onrijpe suyre

druyven ghegeten hadden , waer van de tan-

den der kinderen stomp waren geworden

:

ghevende daer mede te kennen , dat hare

Vaders die sonden bcgaen hadden , om de-

welcke sy , die andersins rechtveerdigh en

onschuldigh waren
,

gestraft wierden ; meer

door een onversoenlicke gramschap Godts,

als door een gematighde strengigheyt. Desen

verkondight de Propheet , dat dit alsoo de

waerheyt niet en is : dewijl sy om haer'

eyghene sonden wierden geplaeght , en het

oock met de gerechtigheyt Godts niet over

een en quam , dat een Soon die rechtveer-

digh is , straffe soude lijden om de boosheyt

van sijnen godtloosen Vader. Het welck oock

in't dreyghement van dit gebodt niet en staet.

Want indien de te huys-soeckingh , daer van

hier gesproken wort, wort vervult, wanneer

de Heere van het huys en geslacht der godt-

loosen sijn ghenade , 't licht sijner waerheyt

,

eti de verdere hulp-middelen der saligheyt

wech neemt : soo is't dat de kinderen draghen

1) Neven. '

den vloeck uyt de boosheyt der Ouderen

voort-ghekomen , selfs daerom datse van hem
verblindt en verlaten zijnde , de voet slappen

van haer' Ouders in-lreden. VVannéerse der-

halven aen tijdtlicke swarigheden en eyndt-

lick aen 't eeuwigh verderf onderworpen wor-
den

, soo wordens' alsoo door 't rechtveerdigh

oordeel Godts , niet om de sonden van een

ander , maer om haer eygen ongerechtigheyt

gestraft. »

21. Aen d'ander zijde wordt voor-gedra-

ghen de belofte belangende d' uytbreydinghe 1)

van Godes barmherligheyt tot in duysent ghe-

slachten: dese belofte komt ons dickwils in

de Schriften voor ooghen , en wordt ingelijft

in dat heerlick verbondt Godes met de

Kercke op-gerecht: lek sal u Godt zijn en

uwes zaedts nae u. Salomo dit opmerckende

,

schrijft dat nae de doodt der rechtveerdigen

hare kinderen geluck-saligh sullen wesen : niet

alleen uyt oorsaeck van die heyligh' opvoe-

dingh (dewelcke voorwaer oock seer veel

vermach) maer oock van wegen dese zege-

ningh die int verbondt belooft is , te weten
,

dat Godes genade in de huysgesinnen der

Godvruchtigen eeuwighlick blijft. Hier uyt

ontstaet voor den geloovigen een uytnemende
vertroostingh , voor den godtloosen eenen seer

grooten schrick : want indien selfs nae de

doodt de gedachtenis, soo der gerechtigheyt

als der ongerechtigheydt soo veel vermach

by Godt dat den vloeck van d'een en de

zegeningh van d'ander op de nakomelinghen

komt, soo sal die nog 2) veel meer blijven

berusten op de hoofden van de werckers der

selver. Voorts en doet hier tegen niet dat

de kinderen en nakomelingen der godtloosen

somtijts sich begeven tot bekeering en beter-

schap , en dat de nakomelingen der geloovi-

gen af-aerden en godtloos worden. Want de

Wet-gever en heeft alhier niet willen instel-

len eenen eeuwigen regel , daer door sijn

verkiesingh soude verkortet worden. Want
het is tot troost des rechtveerdigen en tot

verschrickingh des sondaers ghenoegh , dal

dese verkondiginghder ghenaed' en der straffe

niet ydel of krachteloos en is , al is 't datse

niet altijdt plaels en grijpt. Want gelijck de

tijdtlicke straffen daer mede enkele 3) boose

beswaert worden, ghetuygnissen zijn van Godes

toorn tegen de sonden
, en van het oordeel

dat namaels over alle sondaers ghevelt sal

worden, al is 't dat vele tot het eynde haers

levens onghestrafl henen gaen : alsoo oock

wanneer de Heer" een exempel geeft van dese

zegeningh, dat hy het kindl om des Vaders

Uyt-lcgging

van het lactste

deel, aeugaeiid'

het uyt-brey-

den van Godts

bariubertig-

heyttot in dny-

sendt gcslacli-

leii

Gencs. 17. 7.

Prov. 20. 7.

't Ghebruyek

vandiebelurie.

Bemerckingh

van eeu uyt-

sonderingh die

metter daet en

seer ditkwils

voorvalt.

1) het voort-breyden. 2) [ ]. 3) weynighe

18
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d'üytlegging,

het eynJ' eu

den korten in-

houdt van het

derde gebodt.

wil met sijn Iwrmhertigheydt en goedertie-

reaheydt kroont , soo bewijst hy een proef-

stuck van sijne stantvastigh' en altoos duy-

rende 1) ghenade jeghens 2) sijne dienaers

:

als hy d' eenemael 3) d'ongerechtiglieyt des

Vaders 4) in het kint vervolght , so leert hy

wat voor een oordeel alle verworpene van

wegen haer eygene boosheydt te verwach-

ten hebben : op welcke vastigheydt en seker-

De uytge- heydt hy voornementlick ghesien heeft. Hy

dcTe^'^weidaldt" P'"'j^''
°"^ '^^'^^ l^^"^

ander mael] 5) aen met

weynighe woorden de grootheydt van sijne

barmhertigheydt dewelck' hy tot duysendt

gheslachten uytstreckt , daer hy nochtans de

straffe niet meer dan vier geslachten toewijst.

Dat Derde Gebodt.

Ghy en sult den Name des Heeren

uwes Godts niet ydelick gebruyc-

ken.

%% 't TJ^ynde van dit 6) ghebodt is,

r j dat hy sijnen heerlicken Naem
van ons wil geheylight hebben. Soo sal dan

dit den korten inhoudt wesen , dat wy de-

selve door verachting en on-eerbiedigheydt

niet en sullen onteeren. Aen welck verbodt

naer vaste orde 7) dit bevel verknocht is
,

dat wy al onsen vlijt en arbeyt daer henen

wenden sullen dat sijnen naem van ons Godts-

dienstelick ghe-eert moghe worden. Daerom

betaemt het ons met onse herten en tongen

alsoo gheschickt te zijn , dat wy niet met

allen van GTodt en sijne verborghentheden

noch dencken noch spreken dan met eer-

biedigheyt en groote soberheyt : dat wy in 't

weerdeeren van sijne wercken niet en ver-

sinnen dan het geen tot sijner eeren dient.

Dese drie dinghen, segg' ick, moeten wy
met alle neerstigheydt waernemen , Voor eerst,

dat al dat , 't welck 't verstant van hem be-

grijpt, en 8) 't welck de tonge spreekt,

smake nae sijne hooghweerdigheydt , en over

een kome met de hoogheydt van sijnen Hey-

ligen Naem : en eyndtlick dienstigh zy tot

verheffïngh van sijne grootdadiglieyt en heer-

lickheydt. Ten tweeden , dat wy sijn Heyligh

Woordt en sijn 9) eerweerdighe verborgent-

heden niet
|

lichtveerdelick en verkeerdelick

gebruycken, of tot eergierigheyt , oftotgelt-

gierigheyt , of tot onse grappen 1 0) en sotter-

nijen : maer gelijck als die de weerdigheydt

sijns naems in haer in-ghedruckt hebben , dats'

oock alsoo onder ons altijt hebben d'eer' en

achtinsih die haer toekomt. Ten derden en

Drie deeli^u.

Het eerste.

Het tweede.

1) geduyrige. 2) tegens. 3) []. 4) (ecnmael). 5) []•

6) des. 7) na ordeningh. 8) [ ]. 9) [ ]. 10) bootsen.

laetsten , dat wy sijne wercken niet tegen

en spreken noch lasteren
,

gelijck als de

rampsalige menschen teghen hem lasterlick

plegen te murmureeren : maer dat wy alle

sijne wercken die wy vertellen , verkondighen

met lof van sijne wijsheyt , rechtveerdigheyt

en goetheyt. Dit is den Name Godts Hey-

ligen. Waer anders ghedaen wordt, daer

wordt sijn Naem door een ydel en verkeert

misbruyck verontreynight. Want sy wordt

gheruckt buyten haer wettigh gebruyck , tot

het welck sy alleen geschickt en verordent

was: en ofschoon haer niet meer en wierdt

gedaen , soo wordt sy nochtans van hare

weerdigheyt ontkleedt zijnde, allengskens ver-

verachtelick gemaeckt. Indiender soo veel

quaets sit in dese hchtveerdige veerdigheyt

om Godts Naem ontijdelick te ghebruycken
,

soo steeckt daer in veel meer quaedts datraen

die keert en aenwendt tot onbehoorlicke

saken
,

gelijck die gene doen , die de selvige

doen dienen tot superstitien van de swarte

konsten , tot grouwelicke vervloeckingen , tot

ongeoorloofde besweeringhen, en ander' ongod-

delicke tooverijen. Doch dit gebodt spreeckt

insonderheydt van den eedt , waer in het

verkeerde ghebruyck van Godes Naem al-

der meest verfoeyt en mispresen wort , op

dat wy daer door te meer en in 't gheheel

van allerley onteeringh des selven naems

souden worden afgheschrickt. En dat Godt

alhier handelt van sijnen dienst en van d'eer-

biedigheyt sijns Naems , en niet van de ghe-

rechtigheydt die onder de menschen ghe-

pleeght moet worden, dat blijckt daer uyt,

dat hy daer nae in de tweede tafel straft

den valschen eedt en het valsch geluyghnis

waer door de menschen onderüngh bescha-

digt worden , so dat het niet anders en soude

zijn dan een onnutte herhalingh 1) van een en

de selfde saeck, indien dit ghebodt oock

sprake van het Ampt der liefde jegens den

menschen. Dit vereyscht oock d'onderschey-

dingh selfs , want Godt en heeft niet te ver-

geefs ghelijck gheseydt is, sijn Wet ver-

deeld in twee tafelen. Waer uyt af-genomen

wordt, dat hy in dit ghebodt de heyligheyt

sijns Naems voor staet , en leert wat recht

hem eyghens toekomt , maer niet wat d'een

mensch den anderen schuldigh zy.

23. Voor eerst moetmen weten wat den

eedt zy. Den eedt is Godt tot een getuygh'

aenroepen om de waerheydt van ons bewe-

ren 2) te bevestigen. Want de vervloeckingen

dewelck' in sich openbare Godts-lasteringhen

vervatten, zijn niet weerdigh dats' onder

Wat het zy

Godts Naem
lichtveerdelick

gebruycken.

Soorten van

dit misbruyck.

Onder ande-

re, deu eedt.

Onderschey-

dingb desesge-

bodts van het

uegenste.

Beschrijviuge

des Eedts.

1) weder- verhaliugh. propoost.
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Sy is een

soorte vau den

GodtsdicDst.

lesai. 65. 16.

leiem. 13. 16

Keden.

leicm. 5. 7.

Zeplian. 1. 5,

Maer hier

wordt veelsins

gesuudiglit.

I

d'eeden ghereeckent souflen worden. Dal sulck

een aenroepinge van I) Godt als 2) getuyghe,

wanneerse behoorlick verricht wordt , een deel

van den Godes-diensl is, dat wordt bewesen
door veel plaetsen der Schriftuyr. Gelijck

onder andere met die plaets daer lesaia pro-

pheteert dat die van Assyrien en Egypten
tot de ghemeenscbap des verbondts met Is-

raël souden gheroepen worden : Sy sullen
,

seght hy, spreken de tale Kanaans, en swee-
ren bij 3) des Heeren Naem , dat is , sy

sullen sweerende bij 4) den Naem des Hee-

ren, belijdenisse doen van den Godtsdienst.

Item, daer hy spreekt van d'uytbreyding van
Godes Koninckrijck : Soo dat , wie sich zeghe-

nen sal op aerden , die sal sich zegenen in

den Godt der waerheyt : ende wie sweeren
sal op aerden, die sal sweeren by den
Godt der waerheyt. Item, met de plaets by
leremia, indien, seght hy, sy de weghen
mijnes voicks vlytighlick sullen leeren, swee-
rende by mijnen Name

,
ghelijck als sy mijn

voick geleert hebben te sweeren by Baal

,

soo sullen sy in het midden mijns volks ge-

bouwt worden. En met recht worden wy ghe-
seydt onse Godsdienstigheyt jegens den Heere
te betoonen , als wy sijnen Naem tot getuy-

genis aenroepen. Want daer mede belijden

wy dat hy is d'eeuwige en onveranderlicke

waerheyt : op den welcken wy ons beroepen
als op den ghenen die boven al!' andere niet

alleen bequaem ghetuyghe der waerheyt is,

maer oock d'eenige beschermer der selver,

die de verborgene dingen in 't licht kan bren-
gen , en boven dien een kenner is van alle

herten. Want als ons de getuyghnissen der
menschen ontbreken , soo nemen wy onsen
toevlucht tot Godt als 5) ghetuyghe, voor-
nemelick wanneer men versekeringhe 6) wil

hebben aengaende 7) dingen die in de cons-

cienty verborghen zijn. Daerom is de Heere
bitterlick vertoornt op den ghenen die by
vreemde Goden sweeren : en hy reeckent

alsulcken eedt-sweeren voor een bewijs eens
openbaren afvals. Uwe kinderen, segt hy

,

verlaten my, ende sweeren by dien die geen
Godt en zijn. Hy geeft oock door het by-
ghevoeghde dreygement der stralTe de swaerte
van dese sonde te kennen , lek sal verder-
ven die ghene die daer sweeren bij 8) den
Naem des Heeren , en te ghelijck bij 9) den
naem Melchoms.

24 Dewijl wy dan verstaen dat de Heere
sijnen Naem door ons eedt-sweeren wil ge-eert
hebben

:
so moeten wy met dies te meerder

1) []. 2) tot. 3) door. 4) door. 5) de.

6) bewaerheydt. 7) []. 8) door. 9) door.

vlijt toesien dat wy hem daer med' in stede

van eer' geen smaef , of verachtingh
, of ver-

kleyninghe I) aen doen. Hem en geschiet geen
kleyne versmadingh wanneer men by sijnen

Naem valschelick sweert : Daerom wordt sulck

valsch sweeren in de Wet een verontheyli-

gingh ghenaemt. Want wal blijft doch den
Heer' overigh als hy van sijne waerheyt be-

rooft wordt? Dat is even soo veel als Godt
te niet doen. Want hy wordt voorwaer van
sijn waerheydt ontbloot, als hy gestelt wort
tot een toe-stemmer en bevestigher 2) van
valscheydt en leugentael. Daerom seyde Josua,
doe hy Achan wilde dringen tot belijdenisse der
waerheydt; Mijn Sone

,
geeft doch den Heere,

den Godt Israëls , de eere , ende doel voor
hem belijdenisse : waer med' hy te kennen
geeft

, dat de Heere op sware wijse 3) ont-

eert wort , als men by hem valschelick sweert.

't En is oock niet vreemt : want door sulcken
daet betoonen wy dat het aen ons niet en
schort dat sijnen Heyligen Naem met leughen
niet eenighsins en wordt gebrandt-merckl.
Dat dese manier van spreken onder de Joden
gebruyckelick zy gheweest , soo dickwils als

yemandt gheroepen wierdl om eenen eedt te

doen
, dat is openbaer uyt een ghelijcke be-

tuygingh die de Pharizeen gebruycken by den
Euangelist Joannes. Tot het vermijden van
een valschen eedt worden wy oock vermaendt
door dese spreucken die in de Schriftuyr

ghebruyckt worden : De Heere leeft : De Heere
doe my dit en dat : Godt zy mijn ghetuyghe
op mijn ziele : dewelck' ons te verstaen ghe-
ven

,
dat wy Godt niet en konnen in 4) roepen

tot een ghetuyghe van ons segghen , sonder
met eenen hem leghen ons in te roepen als 5)
een wreecker en strailer van valschen eedt,
indien wy met bedrogh omgaen.

|

25. De Naem Godts wort oock verkleenl
en verachtelick ghemaeckt , wanneer die ghe-
bruyckt wordt tot eeden die wel waerachtigh,
maer nochtans onnoodigh zijn. Want in sulc-

ken gheval G) worts' oock ydelick in den
mondt ghenomen. 't En is derhalven niet

ghenoegh dat wy ons hoeden voor valsch

eedt-sweeren
, ten zy dat wy met eenen oock

ghedencken, dat den eedt teegelaten en in-

stelt is, niet tol moetwil en dertelheyt, maer
uyt noot, en dat oversulcks het geoorloft

ghebruyck ei' 7) van 8) overtreden wort
van den genen die den selvigen op onnoo-
dige saken toe-passen. Daer en mach oock
geenen anderen noodt voor-gewendl worden,
dan wanneermen de Religy of de 9) liefde

1) kle.vnijjheydt. 2) goedt-kenner. .3) swacdick. 4) [].

5) te tersocckeu tol. 6) kas. 7) []. S) (Jieu). ») CJ-
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Levit. 19. 13.

1. Als wy
dcu Heere tot

ghetuygh' aen-

roepeude , of

valschelick

sweerê, en hem
alsoo smaet-

he.vt aen doen.

los. 7 19.

loau. 9. 24.

l.Sam. 14.39.

3. Sam, 3. 9.

2. Keg. 6.31.
l.Sam. 3. 17.

2. Cor. 1. 23.

(P liS.)

2. Of als wy
hem met on-

noodigheeeJeu

aeuroepende

tot ghetuyghe,

hem eenighsins

verkleeuen en

verachtelick

maken. Wan-
neer en hoe den

eedt moet ghe-

bruyckt wor-

den.



212 HKT TWEEDE BOECK H. 8. 26.

3. Alswy iu

het sweeixu

GoJts dienst-

knechten stel-

len in sijn ste-

de.

Esod. 23. 13.

Deut. G. 13.

e:i 10. 20.

Hubr.6. 13.1(5.

De Weder-

doopers die al-

lerley eedë ver-

werpen , wor-

den wederleyt.

Matth. 3. 34,

87.

1. Door d'au-

thoriteyt vau

Christus de

welcke sijnen

Vader gheen-

sins en kan

tegen zijn.

Exod. 22. II.

loan. 10. 30.

lonn. 10. 18.

oan. 7. Ifi.

door den eedt vorderen en dienen moet. Waer,

in hedensdaeghs al te vryelick wordt geson-

dight , en l'onverdraeghlicker om dat het door

de ghewoont niet meer voor een sonde ghe-

reeckent en wordt : daer 't nochtans in der

waerheydt niet kleyn en wordt gheacht voor

Godes gherichts-banck. Want Godts Naem
wort alonim' sonder onderscheyt te vergeefs

ghebruyckt in onnutte t'samen-sprekinghen

:

en men laet sich duncken dat daer mede
geen rjuaet begaen en wort , om datmen door

een langhduyrigh' en onghestrafte vermeten-

heydt in de macht 1) van soo groeten on-

eerbaerheyt 2) gekomen is. 't Gebodt des Hee-

ren bhjft nochtans vast : en het dreygement

seker : en sal hier namaels uylghevoert wor-

den , waer door een bysondere wraeck uyt-

gesproken wort tegen de genen die sijnen

Naem te vergeefs sullen giiebruyckt hebben.

Dit ghebodt wordt oock in een ander op-

sicht 3) overtreden als 4) men in het eedt-

sweeren door een openbare godtloosheyt in

Godes slede sijne Heylige Dienstknechten

steldt, dewijl daer mede d'eere der Godt-

heyt hen-lieden wort op-gedragen, Want 't en

is niet sonder oorsaeck dat de Heere door

een bysonder ghebodt beveelt te sweeren by

sijnen Naem , en dat hy door een bysonder

verbodl verboden heeft dat wy niet en sullen

sweeren by vreemde goden. Dit selvige wort

oock duydelick betuygt van den Apostel als

hy schrijft : Dat de menschen sweeren by

den genen die meerder is dan sy zijn, en dat

Godt , dewijl hy geenen meerderen en hadde

boven hem, gesworen heeft by hem-selven.

26. De Weder-doopers met dit gematigd'

eedt-sweeren niet vergenoegt zijnde , verfoeyen

allerley eeden sonder onderscheydt : om dat

het ghebodt van Christus alghemeen is : lek

segghe u : Sweert gantschelick niet , maer

laet zijn u woordt ja
,
ja : neen , neen : wat

boven desen is , dat is uyt den Boosen. Maer

aldus vallens' onvoorsichtelick Christus op 't

lijf: wanneer sy hem partijdigh maken tegen

sijnen Vader, als dewelck' op der aerden

soude zijn gekomen om sljns Vaders ordinan-

tien af te schaffen. Want d'eeuwige Godt

laet in sijn Wet niet alleen den eedt toe, als

een wettige saeck: ('t welck ten vollen ge-

noeghsaem soude zijn) maer hy gebiedt oock

dien te gebruycken in den noodt. En Christus

betuyght : Dat hy een is met den Vader, dal

hy geen andere Leere te voorschijn en brenght

dan die hem van sijnen Vader bevolen is , en

dat hy sijn Leere niet en heeft van hem-
selven, &c. Wat willen sy danseggen? Sul-

1) tot het besit.

4) dnt.

3) ongesnhicktheyt, 3) stnc

lense Godt strijdigh maken tegen hem-selven
,

als die dat geen 'twelck hy in de goede zeden

door sijn gebodt goei gekeurt heeft, nader-

hant soude verbieden en als quaet veroordee-

len? Doch dewijl in Christus woorden eenige ,^- '^°'"'

swarigheyt is, so laet ons die een weynigh ^l7de%"ete
overwegen. Wy en sullen alhier de waerheyt Jie de Wedcr-

nimmermeer begrijpen, 't en zv dat wv ons' '|'"'P'=''* ^'''"

1 1

'-'•''. J J draeyen.
ooghen slaen op net wil en oognmerck van

Christus , en acht nemen op 't geen hy aldaer

verhandelt. Sijn voornemen en is niet de Wet
of ruymer te maken , of naeuwer in te bin-

den , maer weder op te rechten den waren
en rechten sin en meeningh der Wet , die

door de valsche gedichtselen der Schrift-ge-

leerden en Phanseen seer was verdorven.

Indien wy dit welen , soo en sullen wy niet

dencken dat Christus den eedt in't geheel

verv/orpcn en verdoemt heeft: maer alleen

die eeden die den regel der Wet te buylen

gaen. 't Is uyt de woorden van Christus blijc-

kelick , dat het voick niet anders en placht

te vermijden dan de valsche eeden , daer

nochtans de Wel niet alleen sodanige , maer

oock alle ydele en onnoodige eeden verbiedt.

Soo leert dan de Heere, als zijnde den alder-

sekersten uytiegger "der Wet , dat niet alleen

het valsch sweeren , maer oock het sweeren

,

quaedt is. Hoedanigh sweeren ? te weten , het

ydel en lichlveerdigh sweeren. Doch d'eeden

die in de Wet worden aengepresen , die laet

hy vry en onverlet 1). Sy laten sich dunc-

ken dalse met meerder kracht 2) strijden
,

wanneerse gantsch krachtig dat woordeken

geensins vast houden, 'twelck nochtans niet Antwoortop

en moet betrocken worden tot het woordt *"^ """^ "'

sweert, maer tot die soorten van eeden die

Christus daer nae op somt 3). Want dit was

oock een gedeelte van hare dwalingh , datse

by den Hemel en d'Aerde sweerende , nieyn-

den leghen Godts naem niet te sondigen.

Daerom is 't dat de Heere. na dat hy hen

't voornaemste hooft-stuck der overtredingh

afghesneden hadde, hen oock beneemt allerley

uvtvluchten : op datse niet en dencken , datse

't perijckel ontkomen zijn, wanneerse Godes

naem verswijghende , by den Hemel en de

Aerde sweeren. Want men moet alhier oock j

kortelick beniercken , al hoewel de naem Godts I

niet en wordt uytghedruckt , dal de menschen

nochtans door suicke scheeve en hellende 4)

manieren van spreken by den selven sweeren,

gelijck wanneerse sweeren by het levendige

licht , by het broot dats' eten , by haren doop

,

en by allerley andere panden van Godes milt-

dadigheyt l'haerwaerls. En als Christus aldaer

1) onverseert. 2) geweldt. 3) verliaelt. 4) overzijdige.
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Het üugh-

incrck vau

Christus

'i. Hoor het

escinpel van

Christus en

des Apostels

l'aulus.

Seer dick-

wila by d'Eu-

angelisteu.

verbiedt by den Hemel, by der Aerden , on

by Jeriisalem te sweeren , so en bestraft hy

aldaer niet een superstity
,

gelijck sommiglie

valschelick sich inbeelden : maer hy wederleyt

veel meer de bedriegelicke scherpvindigheydt

der gener, dewelck' het voor een kortswijl

hielden, sulcke slimme en scheeve 1) eeden

dagelicks in den mondt te hebben , als of sy

also daer mede den Heyligen naem Godts

verschoonden , dewelcke nochtans in alle sijne

weldaden in-ghedruckt is. Het is yels anders %)

wanneer of eenigh sterflick , of eenigh afge-

storven mensch, of eenigh Engel in Godes

stede gestell wort, gelijck als de pluym-slrijc-

kery by d'onheylige Heydenen dese verfoey-

licke en stinckende wijse bedacht heeft ,
om 3)

te sweeren by het leven ,
of by den Engel

des Koninghs ": want als dan wordt door sulck

een valsche verheffingh eens schepsels tot

eenen Godt , d'eer van den eenigen Godt ver-

duystert en vermindert. Maer alsmen niet an-

ders voor en heeft dan om seker 4) seggen

met den Heyligen Naem Godts, alhoewel be-

decktelick , te bevestighen , soo wort in aller-

ley onnutte en onnoodige eeden sljn Majesteyt

vërongelijckt. Dees' ongebondenheyt wordt

van Christus ontmaskert en ontbloot van haren

ydelen deck-mantel , wanneer hy seght: en

sweert gheensins. Dit is oock het w it en oogli-

merck van Jacobus in sijnen Send-brief daer hy

gebruyckt deselve woorden van Christus die
|

ick aenghehaelt 5) hebbe : door dien dese

lichtveerdigheydt altijdt in de werelt ghewoedt

heeft, dewelcke nochtans is een ont-eeringh

van de Naem Godts. Want indien ghy 't

woordeken geensins treckt tot den eedt ,
als

of allerley eedt sondcr uytneniingh ongheoor-

loft ware, waer toe dient dan d'uytleggingh

die terstondt daer by-gevoeght wordt: Noch

by den Hemel, noch by der Aerden? &c.

Hier uyt blijckt ghenoeghsaem dat Christus

aldaer den Joden beneemt haer iiytvluchten

daer mede sy haer schuit en feyl meenden

te verschoonen.

27. Het en kan derhalven den recht-ver-

standigen nu niet meer twijlfelachtigh zijn,

dat de Heer' aldaer alleenlick heeft willen

misprijsen d'eeden die door de Wet waren

verboden. Want hy, die self 6) in sijn leven

vertoont heeft een voorbeelt 7) van die vol-

maecktheydt , die hy anderen leerde ,
en heeft

self sich niet ontsien te sweeren , soo dick-

wils als de saeck eenen eedt vereyschte : sijne

Discipelen , dewelcke sonder twijllel haren

Meester in alles ghehoorsaem zijn gheweesl
,

hebben oock sijn exempel na ghevolght. Wie

1) onrechte. 2) een ander saeck. %) van. 4) ons.

5) verhaelt. 6) []. 7) patroon.

durft seggen dat Paulus gesworen soude heb-

ben , indien den eedt gantschelick hadde ver-

boden gheweest ? Maer nu sweert hy sonder

eenighe beswaernis sijns ghemoedls, wanneer

de saeck sulcks vordert , oock somtijts met

by-voegingh van eenen vloeck. De questy en

is evenwel hier mede 1) noch niet beslecht:

want sommighe nieenen dat alloen d'openbare

eeden vry gelaten zijn en onder dit verbodt

niet en behooren : hoedanighe daer zijn d'eeden

die wy doen door 't afvorderen en versoecken

der Overigheydt : hoedanigh' oock zijn d'eeden

die de Princen plachten te ghebruycken tot

vast-niakingh van hare verdraghen 2) en ver-

bonden : of die 't volck gebruyckt wanneer

sy haren Prince sweeren : of een Soldaet als

hy door den eedt tot den oorlogh verbonden

wordt : met meer andere van sulcken aerdt.

Onder desen groep 3) stellen sy oock (en dat

met recht) d'eeden die by Paulus gelesen

worden , en van hem gedaen zijn om de

weerdigheydt des Euangeliums te bevestighen :

dewijl d'Apostelen in hare bedieningh niet en

zijn particuliere en bysondere menschen ,
maer

publijcke en openbare Dienaren Godts. En

voorwaer ick en loochene niet dat alsulcke

eeden d'alder-veylighste zijn, i^m datse met

grondighe getuyghnissen der Schriftuyre ver-

dedight worden. Der Overigheydt wordt be-

volen in een twijlfelachtigc saeck den getuyge

te drijven tot den eedt , en den getuyge wordt

belast onder eedt-sweercn te antwoorden. En

d'Apostel seght dat de menschelicke verschil-

len door dit middel worden af-ghedaen. Dese

beyde hebben in dit gebodt een volle goet-

keuring 4) van haer ampt en plicht in desen.

Ja men kan oock opmercken hoe 5) den

openbaren en solemnelen eedt by d'oude Hey-

denen in grooter eerbiedigheydt gehouden is

geweest : en dat sy de dagelicksche eeden

die van yeder een sonder onderscheydt ge-

daen wierden , of niets met allen , of niet veel

gheacht en hebben , even eens als ofse meen-

den dat Godt met sulck' eeden niet van 6)

doen en hadde. Maer de bysondere eeden van

particuliere en bysondere persoenen , dewelcke

matighllck , heylighlick , en met eerbiedingh

in nootwendighe saken gebruyckt , en oock

met reden en exempelen bevestight worden

,

te verdoemen, dat waer al te gevaerlick 7)

en sorghelick. Want indien particuliere en

bysondere persoenen in een swaerwichtigh' en

ernstighe 8) saeck onder malkanderen Godt

moghen aenroepen tot een Richter, veel meer

dan tol een Getuyge. Als by exempel , uwen

broeder sal u beschuldigen van ongetrouwig-

l!üm. 1. ü.

i. Cor. 1.2;{.

Sommighe
prijsen d'open-

bare eedc voor

het wcrcltlickc

ghcricht, maer
gheensins de

private eeden

bnytcn den ge-

richte.

Jlaerdat de

private eeden

oock geoorluft

zijn, dat wordt

bewesen beyde

niet reden, en

exerapelê.doch

met alsnlekc

Ijep.nliugen die

Godts Woordt

voorschrijft.

1) nochtans als. 3) contraeten. 3) liende. 4) goct ken-

ing. 5) dat. 6) te. 7) perijekeloos. 8) ernstachtighe.
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heydt : gliy suil u volghens den plicht der

liefde soecken te suyveren van sulck een op-

gheleyde misdaedt : hy en sal hem door

gheenerley reden laten ghenoegh doen. Indien

u naem en faem in ghevaer 1) komt van

wegen sijn hartneckighe quaedtwilligheyt , so

sult ghy u selven sonder misdoen beroepen

op Godts oordeel , op dat hy uw' onschuldig-

heydt te sijner tijdt in 't licht brenge. En nu

is het immers een sake van nog minder swa-

ren aert, om 2) Godt tot een getuyge in

te 3) roepen, so maer 4) de woorden ten

weder-zijden wel overleydt worden. lok en sie

dan niet waerom wy alhier segghen souden
Genes. 21.34, dat sulcken betuygingh ongheoorloft is. Hier

van hebben wy oock veel exempelen. Indien

Genes.26. 31. men den eedt die Abraham en Isaak met

Abimelech deden wil rekenen onder d'eeden

die als van Overigheydts wegen geschieden,

Genes 31.53. soo waren doch voorwaer Jacob en Laban
particuliere persoenen van den gemeenen slach,

en nochtans maecktense met malkanderen

een verbondt door tusschen-komen van eenen

weder-zijdigen eedt. Boaz was oock een par-

ticulier en gemeen man , dewelck' het beloofde
Rttih 3. 13. houwelick met Ruth op een gelijcke wijse
i.Reg.18. 10. bevestight. Een ghemeen man was Obadja

,

rechtveerdigh en Godtvreesende , die met 5)

eenen eedt bevestight 6) dat geen 'twelck
Eeu rcghci

\^y jjijj, vvildc docn gclooven. lek en weet
dte m het eedt- i

"^
i i i ,

"
. i ,

sweereu moet derhalvcn geenen beteren regel , dan dat wy
geroigUt wor- d'ecdcn alsoo matighen , datse niet lichtveer-
""

digh, noch sonder onderscheydt van saken

op den wilden bof, noch uyt een boose lust,

noch onnuttelick ghedaen en worden : maer
datse dienen ter behoorlicker noot , te weten

,

wanneer d'eer Godts voor-ghestaen , of de

stichtingh onses broeders bevordert moet wor-
den, gelijck sulcks oock is het ooghmerck
van dit gebodt.

Dat Vierde Gebodt.

Gedenckt des Sabbath-daeghs, dat
ghy dien heyliget , Ses daghen sult

ghy arbeyden ende al u werck
doen. Maer de sevende dagh is de
Sabbath des Heeren uwes Godts:
[dan] en sult ghy gheen werck
doen, &e.

28. T Tet eynde deses 7) gebodts is dat

_L _L wy ons' eygene ghesintheden
en wercken af-ghestorven zijnde, sullen be-
dencken die dinghen die tot het Rijcke Godts
behooren

, en dat wy om sulcks te bedencken
hanteren en oelTenen sullen de middelen die

) iierijckel. 2) Het is eeii iniiuler aaeck. 3) [ ].

4) is 't dut. 5) duor. fi) vcrslerclit. 7) des.

d'Uytlegging

en het eynde
van 't vierde

gebodt.

van hem selven zijn ingestelt. Maer dewijl

dit gebodt een eygen en bysonder aensien
heeft op hem-selven meer dan d'andere ge-
boden

, so wil het oock" op een andere wijs'

en orde 1) uytgeleyt zijn. d'Oude Leeraers
pleghen 't te noemen een schaduwachtigh ghe-
bodt, om dat het vervat d'uytwendigh' on-
derhoudingh van den dagh ,

" dewelcke met
d'andere figuren en voorbeelden door de
komst van Christus wech genomen is geweest.
Dit wordt wel met waerheydt van hun ghe-
seydt: maer sy roeren de saeck alleen ten

halven aen. Daerom moet men d'uytleggingh

beter 2) uyt den gront ophalen , en met alle Drie ooisa-

neerstigheyt insien drie redenen en oorsaken ^'^'^

waerom nae mijn goedt-duncken en na dat

ick waergenomen hebbe , dit gebodt gegeven
en ingestelt is. Want de Wet-gever van hier De eerste.

boven heeft onder de rust van den sevenden
dagh den Israëlitischen volcke willen afbeelden

die geestelicke rust, waer door de
|

geloo- (p- i^o.)

vighe vieren en aflaten moeten van haer'

eyghene wercken , op datse Gode sijn werck
in haer laten volvoeren. Hy heeft ten anderen ^^^ («eede.

gewilt dat het eenen vasten en gesetten dagh
soude zijn

, op den welcken sy te samen komen
souden om de Wet te hooren en de cere-

moniën te verrichten, of immers dien sy by-
sonderlick souden besteden in 't overleggen

van sijne wercken : op datse door die be-

denckingh tot de Godtsaligheyt geoeffent en

gevordert souden werden. Ten derden heeft De derde,

hy goet ghevonden dat den dienstknechten

en den ghenen die onder eens anders ghe-

biedt stonden eenen dagh van rust soude

worden toegelaten , waer door sy eenigh ver-

lof en uytspanningh van arbeydt hebben
mochten.

29. Maer evenwel worden wy uyt de Uytieggingh

Schriftuyr veelsins onderricht en gheleert dat oorsaeck."*'^

d'afbeeldingh van de gheestelicke rust 't voor- d'Afbeeiding

naemste gheweest is in den Sabbath-dagh. ,™° '''= ^e^^'^"

1 . ^ licke rust heeft
Want daer en is by na geen gebodt 't weick de voomaem-

de Heere strengelicker heeft willen gehoor- stepiaetsindit

saemt hebben. Als'hy by de Propheten wil nu^'^*i5 32
te verstaen gheven dat den gantschen Godts- Ezech. 20 12.

dienst om-gekeert en verdorven is , soo klaeght ™
f
^-

|
hy dat sijne Sabbathen verontreynight

,
ge- icr.n. 21,22,

schonden
, niet onderhouden , niet gheheylight 27.

zijn: even als of' er niet meer overigh Jsleef,
'^^^' ^^- ^•

waer in hy ge-eert konde worden , wanneer
desen dienst wort nagelaten. d'Onderhoudingh

des Sabbaths verheft hy met uytnemenden
lof: daerom hebben de geloovige , onder

andere Goddehck' openbaringen , wonder veel

gehouden van d'openbaringh die haer Godt

1) (uiugh). 2) bet
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Nflicm. 9. 14.

Exod. 31. 13,

16. en 35. 2.

Ezech. 20. 12.

t \Vel<'k te

kenupii ghneft

dat Godt onse

Ileyligliraakcr

zy.

\\'aci' iiyt

ïolght dat wy
moeten rusten

op dat wy
Gods wercking

in ous niet en

beletten.

Hebr. 4. 4.

Indien yc-

m!\ndt in 't ge-

tal van seven

een verborghe-

ne bediiydingb

soei'kt, 80 wort

ten dien aen-

sien den sin des

ghebodta ghe-

opent en be-

kent, te weten,

de ghednyrig-

heydt der rust,

en des selven

volmaecktheyt

ten jonghsten

dage.

gliedaen hadde van den Sabbalh. Want de

Leviten
,

gelijck by Neheniia te sien is

,

spreken in een trelTelicke vergaderingh aldus

:

Ghy hebt hen uwen heylighen Sabbalh be-

kent gemaeckt : ende ghy hebt hen gheboden
,

ende insettinghen , ende cenc Wet bevolen

,

door de handt van uwen knecht Moses. Hier

siel ghy hoe dat aen 1) de Sabbath een by-

sonder' eerweerdigheyt en plaets wort toe-

ge-eygent onder alle de geboden der Wet.

Al het welck dient om ons aen te prijsen de

heerlickheydt der verborghentheydt , die van

Moses en Ezechiel seer keurigh 2) uytghe-

druckt wordt. Aldus leest ghy in 't tweede

boeck van Moses: Ghy sult evenwel mijne

Sabbathen onderhouden : want dit is een teec-

ken tusschen my ende tusschen u-lieden , by

uwe geslachten: op dat men wete, dat ick

de Heere ben die u heylight. Dat dan de

kinderen Israëls den Sabbath houden: den

Sabbath onderhoudende in hare geslachten tot

een eeuwigh verbont. Hy sal tusschen my
ende tusschen de kinderen Israëls een teecken

in eeuwigheydt zijn. En noch breeder by

Ezechiel : den korten inhoudt waervan hier

op neer komt 3) , dat den Sabbath is tot een

teecken , waer door Israël soude bekennen

,

dat Godt haren Heylighmaker zy. Indien onse

Heyüghmakingh eyghentlick bestaet in de

doodinghe van onsen wille, soo doet sich nu

alhier op een seer ghevoeglilick' over-een-

komingh des uyterlicken teeckens met d in-

wendighe saeck selfs. Men moet t'eenemael

rusten , op dat Godt in ons wercke : wy
moeten ons' eygene will' verlaten , ons hert

over-gheven , en alle begeerlickheden des

vleesches afdancken. Kortom 4)., wy moeten

rusten van alle wcrcken onses eyghenen ver-

nufts, op dat wy Godt moghen liebben vol-

brengende sijn werck in ons , en wy alsoo

in en op hem rusten mogen
,

ghelijck oock

de Apostel leerdt.

30. Dese geduyrige rust wierdt den Joden

voor ooghen gestelt door d'ondcrhoudingh van

eenen dagh uyt de seven ; welck' onderhouding

de Heere oock door sijn exempel aengheprc-

sen heeft , op dalse met dies te grooler eer-

biedigheyt soude ghepleeght worden. Want

het en heeft geen kleyn gewicht om des

menschen neerstigheydt op te wecken , wan-

neer hy weet dat hy de voetstappen sijns

Scheppers in-treedt. Indien yemandt in 't

ghetal van seven eenighe verborghen beduy-

dingh soeckt, dewijl dit in de Schriftuyr een

.getal is van volmaecktheydt , soo en is 't

niet sonder reden uyt-ghekipt en verkoren

1) []. 2) fijn 3) dracyt. 4) Somma.

om d'eeuwigh-duyrentheyt dcser rust te bc-

teeckenen. Hier mede stemt oock wel over

een dat Moses de beschrijvingh van de op-

eenvolghing 1) der daghen en nachten eyn-

dight even op dien dagh , op den welcken

hy seydt dat Godt van sijne wercken gerust

heeft. Daer kan oock noch een andere ^^'«er-

schijnlicke betekenis van dit getal by-ghe-

bracht werden , te weten : Dat de Heere

daer mede aenghewesen heeft, dat den Sab-

bath nimmermeer en sal vervult zijn voor

dat den laetsten 2) dagh sal zijn gekomen.

Want alhier maken wy op den Sabbath een

aenvangh van onse salige rust , en doen daer

in dagelicks nieuwen voortgangh : maer dewijl

wy noch gheduyrigh te strijden hebben met

het vleesch , soo en sal die rust niet eer

volkomen zijn , dan als vervult sal worden

't geen Jesaia seydt van de 3) geduyrighe

opeenvolgingh 4) des eenen nieuw-maendts

nae den anderen , en des eenen Sabbaths

nae den anderen, te weten, als Godt alles

in allen wesen sal. Soo soude dan mogen

schijnen dat de Heere door den scvenden dagh

sijnen volcke de volkomentheydt van sijnen

Sabbath die op den laetsten dagh sal zijn

,

afgemaelt heeft : op datse door een ghesta-

digh' overdencking des Sabbaths al haer leven

lang naer dese volmaecktheyt streven en jagen

souden.

31. Indien yemandt dees' aenmerckingh

belangende dit ghetal, als al te scherpvin-

digh verwerpt , ick en hebbe daer niet teghen

dat hy 't eenvoudiger en gewoner 5) aldus

verstae: dat de Heere eenen sekeren dagh

verordent heeft, op den welcken het volck

onder 't opsicht en onderwijsing der Wet

geoeffent soude worden om de eeuwig-duy-

rentheyt der geestelicker rust t'overdencken.

Dat hy daer toe den sevenden bestemt heeft,

of om dat hy voor-sagh dat het genoegh

was , of om dat hy hel volck door de voor-

gestelde gelljckheydl met sijii exen)pel te beter

opwecken , of immers vermanen soude, dat

den Sabbalh nerghens anders toe en dient

dan om den mensch sijnen Schepper gelijck-

formigh te maken. Want er hanghl weynigh G)

aen d'uytleggingh , als maer die verborgent-

heyt die daeVin voornemelick beduydet wordt,

vast blijft, te welen, dat wy gheduerigh

moeten rusten van ons' eyghene wercken.

Tot dese bedenckingh hebben de Propheten

't volck steedts Ie rugghe geroepen : op datse

niet en souden meenen als dan den Sabbath

voldaen te hebben wanneers' alleen nae den

vleesche rusteden. Behalven de voor-gemelde

Indien ghy

't eenvoudiger

neemt en vcr-

staet, daer is

weyuig aen ge-

legeu, als maer

de verborgent-

heyt blijft, van

de geduyrighe

rust ouscr

wercken : also

nochtans dat

desuperstitieu-

se onderhou-

dinghe der da-

gen gheweert

worde.

1) achtervolgh. 2) uyterslen. 3)[]. 4) aeliler-volgh-

5) slechter. 6) daer leyt wejnigh.
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leaa. 58. 13.

De ceremoüy

U door de

komst van

Christus afge-

schaft.

(p. 151.)

Coloss. 2. 16

eu 17.

Uytleggingh

van de tweede

en derde oor-

sacckjdewelcke

ghediiyrigh op

twee dinghen

siet.

Bevestigiugh.

sinsneden 1) hebben wy oock desa by lesaia :

Indien ghy uwen voet van den Sabbath af-

keert
, L?;««] te doen uwen lust op mijnen

heyligen dag : ende [indien] ghy den Sabbath

noemt eene verlustingc , op dat de Heere

geheyhght worde, die Ie eeren is; ende

[itidien] ghy dien eeret, dat ghy uwe wegen

niet en doet
, [9100/1] uwen eyghen lust niet en

vindet, nochte een woort [daervan] en spreekt :

dan sult ghy u verlusten inden Heere, &c. Maer

't gheen alhier behoorde tot de ceremony en

voorbeeldingh , dat is sonder twijffel door de

komst van Christus te niet gemaeckt. Want hy

is de waerheyt, door wiens tegenwoordigheyt
| .

alle figuyren verdwijnen ; Hy is het lichaem

door welckers aenschouwing de schaduwen

achter ghelaten worden. Hy is , seggh' ick

,

de ware vervullingh des Sabbaths. Door den

Doop met hem begraven zijnde , zijn wy in

de gemeenschap sijns doodts in-gelijft, opdat

wy sljner opstandingh deelachtigh zijnde, m
nieuwigheyl des levens souden wandelen. Daer-

om schrijft d'Apostel elders dat de Sabbath

zy geweest een schaduwe des toekomenden

dings, en dal het lichaem daer van, dat is,

het volle wesen der waerheydt die hy aldaer

ter plaetse wel heeft verklaert en uytgheleydt

is in Christus. Dees' en is niet te vreden met

eenen dagh, maer vereyscht den gantschen

loop 2) onses levens , tot dat wy ons selven

l'eenemael gestorven zijnde , vervult worden

met het leven Godts. So moet dan de super-

stilieus' onderhouding der daghen verre zijn

van de Christenen.

32. Maer déwijle de twee laetste oorsaken

onder d'oude schaduwen niet en moeten ge-

rekent worden , so passen die even gelljck op

alle tijden : hoewel de Sabbath afgheschaft is

,

soo heeft nochtans dit noch plaets onder ons
,

dat wy op gesette daghen moeten te samen

komen om het woort te horen , om het Hey-

lighe broodt te breken, en de gemeene ge-

beden te doen : en dat boven dien den dienst-

knechten en werck-luyden rust van haren

arbeydt moet worden verleent. De Heere

heeft sonder twijffel in't instellen en gebieden

des Sabbaths acht genomen op beyde dese

voorghemeld' oorsaken. d'Eerste wordt ten

vollen betuyght en bevestight selfs alleen door

't gebruyck der Joden. De tweed' oorsaeck

is van Moses aengewesen in sijn vijfde Boeck
,

met dese woorden : Op dat u knecht en u

dienstmaeght rusten, ghelijck als ghy : gedenckt

dat ghy oock selfs gedienl hebt in Egypten.

Insgelijcks in sijn tweede Boeck : Op dat uw'

oss' en ezel ruste : en de soon uwer dienst-

1) pasFagicn. 2) koers.

maeght verlichtingh hebbe. Wie soude kun-

nen loochenen dat dese twee stucken op ons

soo wel passen als op de Joden? De Kerc-

kelicke saemvergaderingen worden ons door

Godes Woordt bevolen : en de nootsakelick-

heydt der selver is door de bevindinghe deses

levens genoegh bekent. En hoe kunnen soo-

danige saemvergaderinghen ghehouden wor-

den
,

ten zy dats' hare gesette tijden en

bestemde dagen hebben? Alle dinghen moe-

ten, volghens 't segghen des Apostels, onder

ons met gheschicktheyt en ordre toegaen.

't Is nu soo verre daer af dat die geschickt-

heyt en order sonder sulck een Staatsrech-

terlicke insettingh en Kerkelicke regelingh 1)

aengaende den ghesetten tijdt der vergade-

ringh, soude kunnen nagekomen worden, dat

selfs de Kercke een seer sekere verwoestingh

en verderf over 't hooft hanght , indien men
dien gesetten tijdt wech neem.t. Indien nu 2)
ons op den hals leyt deselve behoefte 3)

,

om welckers wil de Heere den Sabbath voor

de Joden ingestelt heeft, soo en mach nie-

mandt seggen dat den Sabbath ons niet met
allen en raeckt. Want onse seer voorsichtig'

en goedertieren Vader heeft soo wel onse

behoefte 3) willen te hulpe komen , als der

Joden. Maer ghy sult segghen : Waerom en

vergaderen wy niet liever alle daegh , op dat

alsoo het onderscheydt der daghen wech ghe-

nomen worde? Och of wy dat konden be-

komen ! En om de waerheydt te segghen de

geestelicke wijsheydt waer wel soo veel weer-

digh, dat om haren't wille van elcken dagh

eenigh ghedeelte werde afgekort. Maer dewijl

van wogen de swackheyt veler menschen dit

niet en kan worden verkregen datmen alle

daegh by een soude vergaderen : en de liefd'

oock niet en lijdt dat men meer van haer

soud' eyschen: wal reden isser waerom wy
ons niet gehoorsaemlick en souden begeven

onder die wijse en ordinanly , die ons door

de wiir des Heeren is opgeleydl?

33. Ick worde ghedwongen op dit punt

wat langher te blijven staen , om dat sommigh'

onrustighe 4) geesten Ie deser lijl groot rumoer

aenrichten van weghen den dagh des Heeren :

Sy klaghen dat het Christen-voick in het

Jodendom gehouden wort , door dien hel eenigh

onderscheydt der daghen behoudt. Doch ick

antwoorde dat die daghen sonder eenighe

Joodschen bysmaek door 5) ons onderhouden

werden : overmits wy in dit stuck seer verre

verscheyden zijn van de Joden. Want wy en

vieren dien dagh niet als een ceremony met

een naeuw' en vaste verbindmgh onser con-

1. Cor. 14.40.

Van de hey-

lighe by-een-

komsten.

Van d'onder-

houdinghe des

Sondaegs, te-

gen de gene die

klagen dat het

Christen-volck

in 't Jodendom
gehoudiê wort.

1) dese polity en ordonnanty. 3) []. 3) nootsakelickheydt.

4) ongernate. 5) Jodendom van.
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piDch

Col

Rom. 14. 5.

scientien , als of nae ons gevoelen daer door

een geestelicke verborgentheyl wierd' afge-

beeldet : maer \vy ghebruycken i) hem aen

als een middel 't welck noolwendigh is om
Tegcu -wcr- ordre te bewaren in de Gemeynte. Maer

,

jg seggense, Paulus leerl dat men de Christenen

in d'onderhouding des Sabbathdaeghs niet en

moet oordeelen : om dats' een schaduwe is

van een toekomende saeck. Daerom vreest

Gal. 4.10, u. hy dat hy onder die van Galaten te vergeefs

sal gearbevt hebben , dewijlse de dagen noch

onderhielden. En hy beweert in den Brief

tol den Romcynen dat het superstity is als

yemandt den eenen dagh beter acht als den

anderen. Maer wie isser doch , uytgesondert

alleen dees' uytsinnige menschen , die niet en

siet van wat onderhoudinghd'Apostelspreeckt?

Want die alsoo de daghen met onderscheydt

onderhielden , die en saghen niet op dit staats-

rechtelick 2) gebruyck of op dese Kercke-

lick' ordeningh : maer dewijl sy die behielden

als schaduwen van geestelicke saken , soo ver-

duysterden sy alleenlick Christus heerlickheyt

en 't licht des Euangeliums. Sy lieten af van

haer' hantwerken , niet om dat die haer ander-

sins in de Heylige bekommernissen en bedenc-

kinghen souden hebben verhindert : maer door

een sekere Religy en Goddelick' eerbiedig-

heyt, te weten, om datse door het rusten van

den dagelickschen arbeydt meenden ghedach-

tenis te houden van de verborgen theden die

in vorighe tijden bevolen waren. Op dit ver-

keert onderscheydt der dagen segg' ick dat

het den Apostel heeft gheladen , en niet op

die behoorlicke keur en verkiesingh , die daer

dient tot vreed' en ten besten van de Christe-

licke Ghemeynte. Want even tot dit eynd'

en gebruyck wierdt den rustdagh behouden

in die Kercken 3) die van hem opghericht

waren. Want hy bestemt den Corinthiers dien

dagh om hare giften te versameien tot onder-

stant en verlichting van de Broeders te Jeru-

salem. Indien men bevreest is voor superstity :

die stondt meer te vreesen van de Vier-

dagen der Joden , dan van de Sondaghen 4)

(die de Christenen als nu hebben). Want de

Godtsdienstige dagh dien de Joden onderhiel-

den is wech genomen , om dat sulcks 5) tot

uytroeymgh der superstity dienstigh was , en

de andere dagh is tot den Godtsdienst verordent

uyt noodt, om gheschicktheydt , ordeningh

en vreed' in de Gemeynte te behouden.

34. d'Oude en hebben oock desen dagh

dien wy des Heeren dagh noemen niet gestelt

in des Sabbaths stede sonder rijp oordeel 6)

en bescheydt. Want dewijl hel eynd' en de

]) nemen. 2) politijck. :)) Gemeyuten. i) iii de daghen
des Heeren. 5) het. G) discrety.

1. Cor. If

De reden van

dees' instelling

des Soiidaegs,

vervuliingh van die ware rust, die door den

ouden Sabbath afgebeeldt wierdt, is in d'op-

standing van Christus, so worden de Christenen

door dien dagh , die aen de schaduwen een

eynde ghemaeckt heeft, ver
|
maent dats' aen

de schaduwaehtighe ceremoniën niet en moeten

blijven hangen. En nochtans en is my aen

't ghctal van seven soo veel niet gelegen , dat

ick de Kerck aen d'onderhoudingh van dien

soude verbinden. Want ick en soude die

Kercken niet willen veroordeelen die andere

gesette dagen mochten hebben tot hare ver-

gaderinghen, alsse sich maer van superstity

onthielden. Het welck geschieden sal, wan-
neer se '!) alleen tot onderhoudingh van goede
discipline en wel-gcschickt ordening acngeleyt

worden. Den korten inhoudt van alles is:

gelijck den Joden de waerheyt gegeven wierdt

onder een 2) beeldt . alsoo wort ons die

sonder schaduwen aenghepresen : te weten

,

dat wy voor eerst al ons leven langh bcher-

tiglien een' geduyrighe rust van onse werc-

ken , op dat de Heere door sijnen Geest in

ons wercke : ten anderen dat een veder voor

sijn particulier sich selven , so dickwils als

hy tijdt heeft , neerstelick besich houde met
een ^Godtvruchtigh erkentenis van Godes werc-

ken : en dat wy oock alle te gelijck onder-

houden de wettigh' ordre , dewelck tot het

gehoor des Woorts, tot de bedieningh der

Sacramenten en tot d'openbare gebeden inge-

stelt is. Dat wy ten derden die gene die

onder ons staen , niet onbeleefdelick met ar-

beydt en overladen. Aldus verdwijnen de

beuselinghen der valsche Prophelen die in de

voorgaend' eeuwen den volcke een Jodisch

gevoelen in-gegeven hebben , niet anders by-

brengende dan dat afgeschaft zij dat, geen 't

welck in dit gebodt ceremonieel was (dit noe-

men sy op hare spraeck de weerdeering van

den sevenden dagh) maer dat het geen dat

tot de zeden behoort als noch blijft, te

weten, d'onderhoudingh' van eenen dagh in

de Weeck. Doch dit en is anders niet dan

tot spijt van de Joden den dagh veranderen

,

en de selfde heyligheydt des daeghs in 't

hert behouden: Want indien dal alsoo ware,

soo soud' ons in de dagen noch blijven de-

selve beteeckenis der verborgentheyt die by

de Joden plaets hadde. En wy sien voorwaer

wat voordeel datse met sulck een Leer ghe-

daen hebben. Want die suicke 3) insetlinghen
,

aenhanghcn , die gaen in de grove en vleesche-

licke superstity des Sabbaths den Joden driemael

te boven: so dat de berispingen die by Jesaia

ghelesen worden hedensdaegs so wel passen

op hen-lieden als op de gene die de Pro-

1) die. 2) (voor-). 3) haer.

(p. 152.)

Waer van

nochtans alle

superslilieuse

noodtwendig-

heydt moet ge-

weert zijn.

Den korten

inhondt des

gebodts.

De hac liber

tatevideSocra-

tem Hist. trip.

lib. 9. cap. 38.

Icsa. I. 13.

en 58. 13.
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Di'3 vij filea

ghebodts , het

welck 't eerste

is in de tweede

tafel , uytleg-

gingh, eynde ,

korten inhoudt

en vcrbodt.

Moe breedt

sich uytstrcckt

d'eere die deu

Ouderen moet
bcvveseu nor-

den.

l.Tim. 5. 17.

V/aerom God
uieldingh doet

vau Vader en

JloeJer.

Op wien ih

naem van Va-

der pust.

pheet te sijnen tijde bestrafte. Voorts op dat

den Godtsdienst onder ons niet en vervall'

of verslappe , soo moet dees' alghemeene leer-

ringh voornementliclc waergenomen worden,

datmen de Heylighe by-een-komsten neerste-

lick onderiiouden , en d'uyterlicke hulp-mid-

delen die tot bet voort setten vanden Godes-

dienst krachtigh zijn , in't werck stellen moet.

Dat Vijfde Gebodt.

Eert uwen Vader ende uwe Moeder,

op dat uwe dagen verlenght wor-

den in den lande dat u de Heere

uwe Godt geelt.

35. 'rr^ eynde deses ghebodts is, dewijl

X. Godt sorghe draeght voor d'on-

derhoudingh van sijn ordonnanty , dat wy
de graden en trappen der boogheyt die van

hem gheordineert zijn niet en moeten schen-

den. Dit sal dan zijn den korten inhoudt

van dien dat wy in weerden houden de

gene die de Heere over ons gestelt heeft

,

en dat wy hen eere
,

geboorsaemheyt en

danckbaerheyt bewijsen. Waer uyt dan oock

ontstaet dit verbodt , dat wy van hare weer-

digheyt niet met all' en verminderen , noch

door verachting , noch door wederspannigheyt

,

noch door ondanckbaerheyt. Want soo breet

en wijdt wordt dit woordt eere in de Schnf-

tuyr uytgestreckt. Gelijck wanneer d'Apostel

seght , Dat de Ouderlinghen die wel regeeren

dubbeler eere weerdigh geacht worden , soo

en verstaet hy niet alleen dat hen eerbiedig-

heyt toekomt , maer oock alsulck een verghel-

dingh als haren dienst verdient. Doch dewijl

dit gebodt van d'onderwerpingh seer strijdt

tegen de verkeertheyt van het menschelicke

vernuft ('t welck ghelijck het door een be-

geerte van hoogheyt opgeswollen is , sich selfs

seer noode laet brengen onder 't gebiedt van

een ander) soo heeft Godt die opper-hoofdig-

heydt , die van wegen haren aerdt alder-lief-

lickst' is en het 1) minst benijdt wordt, daer

in voor-gestelt tot een exempel 2) en voor-

schrift, op 3) dats' onse gemoederen lichtelicker

versachten en buygen konde tot de ghewoont'

om ons aen 4) anderen te onderwerpen. Soo

neemt dan de Heere sijn begin van die

onderwerpingh die d'alder verdraeghlickst' is

opdat hy ons allenghskens tot allerley on-

derwerpingh ghewennen soude. Dewijl in allen

is een en de selfste reden. Want hy maeckt
sijn Naem deelachligh den ghenen dien hy
eenige hoogheydl toe-eygent, voor soo veel

als noodigh is tot verdedigingh der selver

hoogheyt. De Namen van Vader, Godt en

1) [ ]. 2) patroon. 3) om. 4) [].

Heere passen so seer 1) op hem alleen, dat

ons' hert door 't ghevoelen sijner Majesteyt

moet gheslaghen worden , so dickwils als wy
een van dien hooren noemen. Dien volgens

soo verciert hy den ghenen den welcken hy

dese Namen mededeelt 2), met een glinster

sijner heerlickheydt, op dat een yeder van

hun nae sijnen staet en graedt van hoogheyt

in eere 3) mocht i) wesen. Het is dan recht

en billick dat wy in hem die ons tot Vader

gegeven is
,

yets Goddelicks erkennen : want

hy en draeght dien Goddelicken tytel niet te

vergeefs. Alsoo heeft die oock die een Prins

of een Heere is , eenighe gemeenschap met

d'eere Godts.

36. Daerom moet voor onghetwijffelt ghe-

houden worden , dat de Heere alhier eenen

algemeenen regel inset : te weten , dat wy
eenen yegelicken , dien wy bekennen door

Godes ordinanty over ons ghestelt te zijn

,

eerbiedigheydt
,
gchoorsaemheydt , danckbaer-

heydt, en allerley dienst na ons vermogen

bewijsen sullen. Daer en is oock niet aen

gheleghen of sy [in hun personen] 5) suicker

eere weerdigh zijn of niet. Want hoedanige

sy oock moghen zijn , soo en hebbens' evenwel

sonder Godts voorsienigheydt desen staet niet

verkreghen , ten welcken aensien de Wet-

ghever self gewilt heeft datse ge-eert sullen

worden. Nochtans heeft hy by namen bevel

ghegheven van d'eerbiedigheyt tot d 'ouders

die ons in dit leven voort gebracht hebben

:

daer toe de natuer selfs ons eenighsins moet

onderwijsen. Want 't zijn geen menschen

,

maer monsters die de Vaderlicke macht door

versmadingh of hertneckigheydt verbreken.

Daerom gebiedt de Heere te dooden alle de

gene die haren Ouderen ongehoorsaem zijn

,

als die niet weerdigh en zijn te leven , over-

mits sy die niet erkennen door welckers toe-

doen sy tot het leven zijn gekomen. En de

waerheydt van 't gheen wy aengeteeckent

hebben is uyt verscheyden aenhanghselen der

Wet openbaer , te weten , dat d'eere van

dewelck' hy alhier spreeckt bestaet in drie

deelen , in eerbiedigheyt
,
geboorsaemheyt , en

danckbaerheyt. Het eerste bevcstight de Heere

wanneer hy den genen die vader of moeder

sal hebben gevloeckt, wil ghedoodet hebben
,

tot wraeck en vergeldingh
|
van de verach-

tingh en smaetheydt hen aenghedaen. Het

tweede , wanneer hy de straffe des doodts

verkondight tegen d'onghehoorsame en weder-

spannige. Tot het derde behoort het segghen

van Christus by Matth. Gap. IS. Te weten
,

dat het Godts gebodt is datmen jegens d'Ou-

deren weldadigh zijn sal. En soo dickwijls

1) ahoo. 3) ghcmeen Diaeckt. 3)[]. 4) (aensienlick). 5) [ ]

Daer en is

oock niet aen

gelegen of die,

den welekë die

eer aengedaen

wort, weerdigh

of onweerdigh

zijn.

Nochtans

wort hier voor-

nemelick gebo-

den van d'eere

jeghens d'On-

ders.

Dees'
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Epiics. 6.

Coloss. 3.

Waerom de

bi-Iofte daer by

gi'voi'giit zy.

iloe diever-

aë moet wor-

als Paulus van dit gebodl spreeckt , soo

betuyght hy dat daer door gelioorsaeniheyt

ge-eyscht wort.

37. Dit gebodt wordt ons door een belofte

die daer by-gevoeght wort, aengepresen, op

dat wy te meer souden verstaen hoe aenge-

naeni dese onderdanigheyt die ons alhier wert

bevolen , zy voor Godt. Paulus gebruyckt

desen spoor en prickel om onse slaperigheyt

op te wecken, als hy seydt dat dit het eerste

gebodt is 't welck een belofte heeft. Want
de belofte die voor henen vermeldt is in de

eerste tafel, en behoorde niet bysonder en

eyghentlick tot een ghebodt alleen, maer

wierdt uyt-gestreckt tot de gantsche Wet.

Belangende dese belofte , die moet aldus ver-

staen worden : Dat de Heere daerin byson-

derlick sprack tot d'Israëliten van't Landt dat

hy haer tot een erfdeel belooft hadde. Indien

derhalven de besittinghe des Landts een pandt

was van Godes goedtgunstigheyt , soo en laet

ons niet verwondert zijn dat de Heere sijn

ghenaed' heeft willen betuygen door het

schencken van een langh leven , waer door

het gheschiede dat de vrucht sijner weldadig-

heyt langen tijdt genooten wiert. Dit is dan

den sin : Eert Vader en Moeder op dat ghy

door een langhduyrigh leven langen tijdt ge-

nieten moogt de besittinge des Lants die u

geworden sal tot een getuyghnis van mijne

Het teghcn- ghenadc. En dewijl de gantsch' acrde den
wooi-dige leven

geloovigen gezesont is, so stellen wy met
IS ecu getuyg- O O Ö » ' .'

nis vau Godts recht het tegenwoordige leven onder de zege-
zegcn. ninghen Godts. Daerom gaet dese beloft' ons

oock aen , ten aensien dat de langhduyrigheyt

van dit leven ons een bewijs is van Godes

goetwilligheyt t'onswaert. Want dit lange

leven en wordt ons niet belooft, 't en is oock

den Joden niet belooft geweest , als of de

ghelucksaligheydt daer in gelegen waer: maer

om dat het den Godlvruchtigen een teecken

pleegt te zijn van Godes goedertierenheyt.
Bemeicking Jndicn 't dorhalveu ghevalt dat een kindt 't

eener exre'niy"
welck sijnc ouders gchoorsaemt , uyt dit leven

gehaelt wort eer sijnen tijdt rijp is
,
('t welck

dickwils wordt gesien) so blijft evenwel de

Heere niet min stantvastigh int volbrengen

van sijn belofte , dan of hy hondert bunderen

lants schonck den genen , dien hy maer een

bunder belooft hadde. Het is al te niael hier

in gheleghen dat wy overleggen dat een

langh leven alleen belooft wordt voor soo

veel als het een zegcningh Godts is : en dat

het een zegeningh is voor soo veel als het

.dient tot een bewijs van Godes ghenade

:

dewelck' hy door de doodt oneyndtlick over-

vloediger en sekerder sijnen dienstknechten

betuyght en met der daedt betoont.

38. Daer beneffens , wanneer de Heere

den kinderen die haer Ouders door schuldige

en behoorlicke gehoorsaemheydt eeren , belooft

den zegen des tegenwoordigen levens : soo

geeft hy met eenen te kennen dat allo weder-

spannige en ongehoorsanie de seer gewisse

vervloeckingh te verwachten hebben , en om
die over hen uyt te voeren , soo verkondight

hy door sijn Wet dats' aen het oordeel des

doots schuldigh zijn , en hy ghebiedt dat hen

alsulcken straf aengedaen sal worden. Indiens'

het gericht der menschen ontkomen, soo vol-

brenght hy selfs de wraeck op allerley wijse.

Want wy sien dat veel menschen van dien

slagh of in den krijgh , of in eenigh oproer,

van het leven berooft , en andere met vreemd'

en seltsame straffen geplaeght worden. En
datse by na alle te samen dienen tot een

bewijs dat dit gheen ydel dreygement en is.

Indiender eenighe zijn die tot haren uytersten

ouderdom toe onghestraft henen gaen : even-

wel , dewijlse van Godes zegen alhier ontbloot

zijnde , niet anders dan een ellendigh leven

nae-slepen en voor 't toekomende tot swaer-

der straffen bewaert worden, soo is't verre

daer af datse deel souden krijghen aen dien

zeghen die den Godtsaligen kinderen is toe-

geseydt. Maer dit moet oock in't voor by
gaen aengemerckt worden , dat ons belast

wort haer alleenlick iji den Heere te gehoor-

samen: het welck' oock klaer genoegh is uyt

den grondt die wy voor henen geleydt heb-

ben. Want sy zijn boven ons gesteit in die

plaets van hoogheyt tot dewelck' de Heere

haer verheven heeft, haer doende genieten

een gedeelte van sijn heerlickheydt. Soo moet

dan d'onderwerping die hen betoont wert een

trap zijn daer door wy opstijghen om dien

oppersten Vader eere te bewijsen. Dien vol-

ghens wanneerse ons tot het overtreden der

Wet aenhitsen , soo moetense van ons , en dat

met recht , geacht worden niet als Ouders, maer

als vreemde , dewijls' ons van de ghehoorsaem-

heydt des waerachtigen Vaders soecken af te

leyden. Dit moet oock also verstaen worden

van Prinsen , Heeren en van alle Overigheden

in 't ghemeen. Want 't is onredelick en on-

gherijmt dat hare hoogheydt, die van de Hoog-

heydt Godes af komt , en ons tot Godes Hoog-

heyt gelijck als met der handt leyden moet,

soude dienen tot onderdruckingh der selver.

Dat Seste Gebodt.

Ghy en snit niet DoodtsLaen

39. 'rr^ eynde deses gebodt

lü 't teglien-

deel wordt den

unghelioorsa-

meu kinderen

den vloeck ver-

kondight.

Maer daer

wordt by-ghe-

voegt een noo-

dige onderrich-

ting, lioe verre

men den Oude-

ren en den gene

die de plaetse

der ouderen be-

kleedeu moet

^eiioorsameu.

Ephea. 6. 1.

eynde

ede

menschen moet

Teyi
yec

dat DessestoGe-

1 1" 1

II
boJts .lyt-Icg-

een liet welvaren aller gf„gi,,ou.r<-"

iefhebben, door dien Godt karten .ui......'.
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Uewijl de

Wet-gever gec-

stelick is, soo

vci'biedt hy den

dooJtslagh des

herten, en ge.

biedt d'inwen-

dige geuegent-

heyt om hetle-

veu ouses nae-

stens te bewa-

(p. löi.)

Tweedeilcy

reden van dit

gebodt.

1. Demcusch
is het beeldt

Godts.

hel nienscliclicke geslacht door een seker'

eenigheyt te samen verbonden heeft. Soo

wordt ons dan alhier verboden allerley ghe-

weldt en onrecht , en in 't gheheel allerley

schaed' en hinder , waer door het lichaem

onses Naesten soude mogen ghequetst wor-

den. En volgens dien oock bevolen dat wy
al ons' vermoghen en onsen gantschen arbeydt

tot bescherming 'f) van het leven onses Naes-

ten getrouwelick aenleggen , die dingen die

tot sijne gerusligheyt dienstigh zijn versorgen
,

tot afweeringh van sijn schade de wacht

houden , en ist dat hy in eenigh ghevaer 2)

is, hem de behulpighe handt toe-reycken

sullen. Wanneer ghy gedachtigh zijt dat Godt

de Wet-gever aldus spreeckt, soo bedenckt

met eenen dat hy u alhier een reghel gheeft

tot bestieringh van uwe ziel. Want het soude

belagchelick staen, dat hy die de gedachten

des herten doorsiet, en daer op insonderheyt

acht neemt , het lichaem alleen tot de ware
gerechtigheydt onderwijsen soude. Soo wordt

dan door dese Wet oock den doodtslagh des

herten verboden , en in't teghendeel geboden
d'inwendige ghenegentheyt om 't leven onses

broeders te bewaren. De doodtslagh wordt

wel door de handt geboren, maer door het

hert ontfanghen als het met gramschap en

haet vervult wordt. Besiet eens of ghy op
uwen broeder toornigh kondt zijn , sonder

nochtans te branden met een begeert om hem
te beschadigen. Indien uwen toorn soodanigh

is , 80 moet oock uwen haet soodanigh zijn

:

dewijl
I

de haet. niet anders en is dan een

verouderde toornigheyt. Ofschoon ghy 't niet

en wilt weten, en u met ydele uytvluchten

soeckt t'ontschuldigen : waer toorn of haet

is , daer is oock een gesintheydt om quaet

te doen. Indien ghy blijft teghen-stribbelen
,

soo is doch het vonnis aireed' uyt-ghesproken

door den Heylighen Gheest, dat die een doodt-

slager is , die sijnen broeder in sijn hert haet

toedraeght: en door den mondt van Christus

verkondight , dat die des oordeels schuldigh

zy die op sijnen broeder toornigh is : dat die

des raedts schuldigh is die tot hem seydt

raka : en dal hy schuldigh is des helschen

vyers die tot hem spreeckt ghy dwaes.

40. De Schriftuyr wijst aen twee rede-

nen, waerop op de billickheydl van dit ge-

bodt berust: Voor eerst, om dat de mensch
is het beeldt Godts, en ten anderen ons
vleesch^en bloedt. Daerom moeten wy hem
groot achten en niet beschadigen, 't en zv
dal wy lust hebben om Godts beeldt Ie schen-
den : en wy moeten hem'als^ons eygen vleesch
voeden en vorderen, 't en zy dat wy alle

1) voorstaut. 2) perijckel.

2. Eu ons

vleesch.

In 't derde

Boeek cap. 7.

sect. 4. B. 6 7.

en cap- 20.

sect. 38. 45.

Item, in 't 4.

Boeck cap. 1.

sect. 13. 14.

15 16.17.18.

19 en cap. 17.

sect. 38. 40.

menschelicke beleeflheydt \\ illen afleggen. De
vermaningh die wy tot versterckingh van dese

saeck 1) trecken kunnen uyt de v.erlossingh

en weldaet van Christus , sal in een ander

plaets verhandelt worden. De Heer' heeft in

den mensch van naluyrs weghen dese twee

dingen willen waer-genomen hebben , door

dewelcke wy tot sijner behoudenis bewoghen
mochten worden : dat wy aen 2) sijn Beeldt

daer mede de mensch bekleedt is , eer be-

wijsen , en voorts hem als ons' vleesch om-

helsen. Soo en is dan hy 3) van de doodt-

slag niet onschuldigh , die sich nog 4) ont-

houden heeft van bloei te vergieten. Indien

ghy met der daet yets bedrijft, of yels

voorneemt te doen , of met will' en raedt

yets van plan zijt 6) , 't weick leghen eens

anders welvaren strijdt , so zijt ghy aireede

schuldig aen den doodtslagh. Ist dat ghy

wederom sijn welslandt nae u vermogen en

gelegentheyt niet en soeckt te beschermen , soo

wordt ghy oock door suick een ghemis aen 6)

menschelickheydt een overtreder der Wel. In-

dien er nu 7) soo seer [door Godt] 8) gesorght

wordt voor de behoudenisse des lichaems

:

soo laet ons hier uyt besluyten en er naer afme-

ten 9) hoe veel vlijls . en arbeydts dat men
moet aenleggen tol het welvaren der ziel

,

dewelcke voor Godt den lichame seer verr'

overtreft

Dat Sevende Gebodt.

Ghy en sult niet Echt-breken.

41. '^~r^ eynde deses is, dat all' onrey- Desscvensien

± nieheydt verre van ons wech ghebodts, nyi-

geruymt moet worden , overmidts bodt de en korten in-

kuysheyl en reynigheydt liefheeft. Soo sal ^°^i^-

dan den korten inhoudt zijn , dat wy ons selven

door eenige vuyligheyt of overdadige wellus-

tigheyl des vleeschs niet en verontreynighen.

Waer tegen aen d'ander zijde gestelt wordt

een gebodt dat wy alle de deelen onses

levens door kuysheyt en matigheyt regeeren

Maer by namen verbiedt hy alhier de hoe

rerye, tot dewelck de mensch door allerley ^j^^t

verkeerde wellust eyntlick gheleydt wordt

:

op dat hy door de schandelickheyt der selver

(die dies te grover en taslclicker is , door

dien sy oock hel lichaem besmet) in ons

soude wercken een grouwel en afkeer van

all' onkuyscheydt. Dewijl den mensch in de

Scheppingh dese Wet is opgeleyt, dat hy niet

eensamelick sonder geselschap leven
,
maer een

hulp die hem toe-gevoeght wierdt ghebruycken

soude : en dat hy door den vloeck der sonde

1) dit propoost. 3) []. 3) die. 4) [ ]. 5) begrijpt.

6) (on-). 7) datter. 8) [ ]. 9) afnemen.

Waerom hy

de hocrery ver-
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HulpmiJdel

tegen de hoe-

re ry.

De gave der

onthouding is

wel uytnemen-

de, doch staet

alleen in Go-

des bandt: aen

sommigheu is

die gantsche-

ück geweygert,

aen sommi-

ghen is die voor

een tijdt gege-

ven.

Weder-leg-

gingh van een

tegen -werping

voorden onge-

houwelickteu

staet.

Psalm 91. II.

Mntth. 10.12.

tot dese noodtsakcllckheydt des glicsolschaps

meer verbonden is, soo is de '^Heore soo veel

als genoeghsaem was ons te hulp gekomen

,

door het instellen des Houwelieks tusschen

Man en Vrouw , welckers onderlingh gesel-

sehap en gemeenschap, die door sijn aulho-

riteyt en toedoen was begonnen, hy oock

door sijnen zeghen geheylight heeft. Waer
uyt klaer en blijckelick is dat alle andere ver-

gheselschappingh die buyten 't Houwelick ge-

schiedt , vervloeckt zy voor hem, en dat de

gemeenschap des Houwelicks is geordineert als

een medicyn en middel teghen de noodt , op

dat wy in 1) ongebondene wellust niet en

souden uyt 2)- breken. Laet ons derhalven

ons selven niet misleyden , want we hooren

hier [nadruckelick] 3) , dat de man met het

wijf buyten 't Houwelick hem 4) niet en kan ver-

eenighen sonder te vallen in den vloeck Godts.

42. Nademael wy nu van weghen de

gheslaltenisse der natuyr, en de boose lust

die nae den val in ons ontstoken is, het

geselschap des wijfs dubbel van noode heb-

ben , 't en zy dat yemant door Godes son-

derlinge genade van dien noodt bevrijdt zy

,

so moet yeder een wel toesien wat hem gege-

ven is. lek bekenn' dat de maegdelicke kuysch-

eydt een deught is die niet en moet veracht

worden : maer aengesien deselve sommigen ge-

weygert en sommigen wederom maer voor een

tijdt verleent is : sullen sy 5) die van onkuysch-

eyt gequelt worden , en in den strijdt niet en

kunnen overwinnen , 6) wel doen so sy 7) het

hulp-middel des Houwelicks gebruycken , op

dats' alsoo in den staet harer beroepingh kuysch-

eydt pleghcn mogen. Want die de gave der

kuyscheydt niet en hebben ontfanghen , en

haer' onkuysche lusten niet en willen te hulp

komen door het voor-gesteld' en gheoorlofde

middel , die vechten tegen Godt en wederstaen

sijn ordinanty. Dat my niemandt alhier teghen

morre (gelijck hedensdaegs veel menschen

doen) : Dat hy door Godes hulp alles ver-

mach. Want Godes byslandt is alleen bereydt

voor den genen die in hare wegen wandelen :

dat is in hare beroepingh , van dewelck' alle

die afwijcken , die Godes hulp-middelen voor-

by gaende , hare nooden door een ydele licht-

veerdigheydt soecken te boven te komen , en

t'ontworstelen. Dat d'onthoudingh een byson-

dere gave Godes zy , en een van die gaven

die toe-ghedient worden niet aen yeder een

sonder onderscheydt , noch oock aen 't gant-

sche Lichaem der Kercke , maer alleen aen

weynige Lidtmaten , dat ghetuyght de Heere.

Want hy spreeckt voor eerst van een sekcr

1) tot.

4) []•

2) voort-. 3) plnymstrijcken, dikwijl wy lioorcn.

5) []. 0) (die snlleii). 7) en.

slach van menschen die haer selven ghesne-

den hebben om het rijcke der Hemelen , dat

is , op datse met meerder vryheydt en ghe-

mack sich souden moghen bekommeren met

de saken des Hemelschen Koninckrijks. Doch

op dat niemandt en meene dat alsuicken be-

snijdingh in des menschen macht ghelegen

zy , soo hadd' hy een weynigh te voren

gheloont , dat alle menschen daer toe niet

bequaem en zijn, maer alleen de gene dien

het bysonderlick uyt den Hemel gheghevcn

is. Waer op hy dan aldus besluyt: Die dit

vatten kan , die vatte dat. Dit betuyght Paulus

noch klaerder wanneer hy schrijft : Dat een

yeghelick heeft sijn eyghen gave van Godt,

de een wel aldus, maer de ander alsoo.

43. Nadien wy door een opentlicke betuy-

gingh vermaendt worden, dat het niet en is in 't

vermogen van elck een kuyscheyl t'onderhou-

den in den on-echten-staet , ofschoon hy door

vlijt en arbeyt op 't seerste daer nae staet : en

dat het een bysondere genade zy, die de Heere
|

alleen sommighe menschen toebrenght , op

dat hy haer te veerdiger hebbe tot verrich-

tingh van sijn werk : strijden wy dan niet

tegen Godt en de natuer die hy inghestelt

heeft , indien wy de wijs' onses levens niet

en schicken nae de maet van ons vermoghen ?

't Is de hoerery die de Heere alhier verbiedt,

soo vereyscht hy dan van ons reynigheydt

en kuyscheyt. En daer is een middel om die

te bewaren , te weten , dat een yeder sich

selven 1) afmete met sijn eyghen maet 2).

Niemant en verachte lichtveerdigh den Houwe-

licken-staet, als een saeck die hem onnut en

onnoodigh is : niemant en verkiese den on-

echten staet dan onder 3) dese condity, soo

hy een Huysvrouw derven kan. Dat hy oock

in 't verkiesen van dien niet besorght en zy

voor sijns vleeschs rust of gemack , maer

alleen op dat hy vry zijnde van den bandt

des Houwelicks te veerdiger en te wackerder

moghe wesen tot alle plichten der Godtvruch-

tigheyt. En dewijl dese weldaet der onlhou-

dingh velen maer voor een tijdt gegeven

wordt, soo mach een yegelick sich van 't

Houwelick onthouden , soo langh als hy be-

quaem sal zijn om den on-echten staet wel

te beleven. Indien hy geen genoeghsarne

krachten heeft om d'onkuysche lusten te be-

dwingen , soo moet hy weten dat de noodt

des Houwelicks hem van den Heere is op-

geleydt. Dit bewijst d'Apostel wanneer hy

gebiedt : Dat om hoerery te vermyden een

yegelick man sijn eygen wijf , en een yegelick

wijf haren eygenen man hebben sal. Item:

1) []. 2) stock. :i) met.

Yeder een

mach dan sich

soo laugh ont-

houden van 't

Houwelick, als

hy bequaem
salzijnom kuy-

schelick in den

ou-ecliten staet

te leven.

(II. 15.5.)

Welcke daer

zy 't recht*, en

wettigh gbe-

bruyck des on-

echten staets.

l.Cor. 7.2,y.
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Uic ia de»

oii-echteustaut

met onkuys-

hej't behept is,

dieoorloghttc-

gCQ GoJt CU te-

gen de iiatuyr

vau hem iiige-

stelt.

1. Cor. 7. Si.

Ibid. VS. 9.

De getrouw-

Je Maus sullen

oock toesieu
,

datse ongebon-

dea den toom
also niet los ca

laten tot wel-

lusten, datse

veel eer voor

overspeelders

harer huys-

vrouwea , als

voor echte-

mannen geacht

en f^heoordeelt

werden.

Aüibrosins

de Philüsoph.

qneni citat

Augustinuslib

2. contra lulia-

nuni, c, 7.

Dat sy ]) in den Heere trouwen moeten 2)

,

die sich niet en kunnen 3) onthouden. Voor

eerst toch 4) gheeft hy hiermede 5) te ken-

nen dat het grootste deel der menschen 't

gebreck der onkuyscheydt onderworpen is.

Ten anderen van die gene die dat gebreck

hebben , en sondert hy niemanden uyt den

weicken hy niet en gebiedt sijn toevlucht te

nemen tot dat eenighe middel waer door

d'onkuyscheydt wederstaen wordt. Indien der-

halven' die gene die sich niet en konnen ont-

houden dit middel om in hare swackheyt

geholpen te worden , verachten , so sondigen

sy selven daer mede datse dit bevel des

Apostels onghehoorsaem sijn. Dat oock hy 6)

die geen vrouw aen en raeckt sich selven

niet en liefkoose als of hy van 7) onkuysc-

heyt niet en soude konnen beschuldight wor-

den , wanneer ondertusschen sijn ghemoedt

inwendigh brandt door onkuyscheydt. Want

Paulus beschrijft de kuyscheydt dats' is rey-

nigheyt des herten met suyverheydt des

lichaems te samen ghevoeght. De onghe-

trouwde , seght hy, bekommert haer met de

dinghen des Heeren , op dat sy heyligh zy

beyde aen lichaem ende aen gheest. Derhal-

ven , als hy dat boven-ghemelde ghebodt met

een reden wil bevestighen , soo seght hy niet

alleen dat het beter is een vrouw te trouwen
,

als sich door de ghemeenschap met een hoer'

te verontreynighen , maer hy seght oock:

Dat het is beter te trouwen dan te branden.

44. Voorts, indien de getrouwde per-

soenen weten dat hare vereenigingh van den

Heer' is ghezegent , soo wordense daer door

vermaent datse die door een onmatighe en

ongebondene wei-lust niet en moeten besoe-

delen. Want hoewel de vuyligheyt der on-

kuyscheyt door d'eerbaerheyt des Houwelicks

bedeckt wort , so en moet het nochtans daer-

om niet terstont zijn een verweckingh tot

onkuyscheyt. Dien-volgens en moeten de ghe-

houwde niet meenen dat hun alles vry staet

:

maer een yegelick man draghe sich matigh-

lick tot sijn wijf, en het wijf wederom tot

de man : alsoo levende datse niet en bedrij-

ven yets, dat teghen d'eerbaerheyt en matig-

heyt des Houwelicks strijt. Want aldus moet

het Houwelick 't welck in den Heere ghe-

sloten 8) is tot matigheyt en zedigheyt ge-

bracht worden, en niet uytbreken tot allerley

uyterste dertelheyt. Dese dertelheyt heeft

Ambrosius gestraft wel met een sware , doch

niet te min betaemlicke spreuck , als hy dien

sijns huysvrouwen overspeelder noemt die in

het ghebruyck des Houwelicks geen sorge en

1) die. 2) []. 3) kan. 4) []. 5) [ ]. 6) die.

7) met. 8) gemaeckt.

draegt voor schaemt' of eerbaerheyt. Laet

ons eyndlick overleggen wie dese Wet-gever

zy die de hoerery verdoemt , te weten , die

ghene , deweicke nadien hy ons gheheel be-

hoort te besitten , uyt kracht van sijn recht,

de gaefheyt 1) en gheheelheyt der ziel , des

geestes en des lichaems vereyscht. Wanneer
hy derhalven verbiedt te hoereeren , so ver-

biedt hy met eenen eens anders kuyscheyl

stricken en lagen te legghen door broodt-

dronckene versieringh des lichaems, door on

-

eerlicke beweginghen der leden ofonsuyvere

propoosten. Want 't geen Archelaus seyde tot

eenen jongelingh die weelderig 2) en uytter-

maten lichtveerdigh gekleedt gingh : Dat het

even eens was met wat deel des lichaems hy

onkuyscheyt pleeghde , en is niet onghegrondt

of buyten reden , indien wy sien op Godt die

allerley onreynigheyt vervloeckt, in wat deel

onser ziel of onses lichaems die gespeurt

mocht worden. En op dat ghy hier van ver-

sekert zijt, soo ghedenckt dat de kuyscheyt

ons alhier van Godt wordt aenghepresen.

Indien de Heere kuyscheyt van ons afvordert,

soo verwerpt hy alles wat daer teghen strijdt.

Soeckt ghy derhalven dit gebodt te ghehoor-

samen , soo siet toe dat u ghemoedt door

boose lust inwendigh met en brande , dat uw'

oogh niet dertel en onbeschaemt 3) en zy, dat

u lichaem niet lichtveerdigh verciert en werde
,

dat u tonge door onkuysche woorden het

hert tot gelijcke ghedachten niet en verlocke,

en dat uwe keel door hare gulsigheydt daer

toe geen oorsaeck en geve. Want alle so-

danighe gebreken zijn ghelijck als 4) smetten

waer door de reynigheyt der kuyscheyt be-

soedelt wordt.

Dat Achtste Gebodt.

Eyudelickal

dat , 't welck

strijdt tegeu de

kuyscheydt die

alhier geboden

wordt , wordt

door dit seven-

ste gebodt ver-

doemt.

Ghy en sult niet stelen.

45. 'r
I

1 eynde deses gebodts is , datmen Des achtsten

\_ een veder geve 't geen hem f^^^.°^\'
"^^

. I . J •! J. 1. ]• L .
Icggüigh, eyud

toekomt , dewijl d .onrechtveerdigneyt een en kurten in

grouwel is voor Godt. De somma daer van houdt,

sal zijn , dat ons verboden wort te staen na

eens anders goet , en dat ons in 't tegendeel

wort geboden eenen yegelicken in 't bewaren

van het sijne getrouwe bystant te bewijsen.

Want men moet dit bedencken dat de goe-

deren die een yeder besit , hem toegekomen

zijn niet door geval en avontuer , maer door

d'uytdeeling des Oppersten die een Heere is

van allen : en datmen derhalven niemandt sijn

goedt door quade vonden en kan af-handigh

maken , of men besondight sich teghen Godts

I) d'oprechtigheyt. 2) sacht. 3) onschamel. 4) (eenighe).
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bedeelingh. De dievery is nienigerley. D'een

bestaet in gheweldt , wanneer eens anders

goederen door allerley overlast en rooversche

ongebondenheyl gheroofl worden. D'ander in

quaedtwilligli bedrogh : wanneer die bedriegh-

lick werden ghenomen. D'ander wederom in

een bedeckte listiglieyt: als die door een

schijn van recht af-liandigh gemaeckt wor-

den. D'ander in smeecken en lief-koosen

:

als die onder den deck-mantel des ghe-

schencks worden uyt-gemolcken en afge-

soghen 1). Doch op dat ick met het uit-

eenselten 2) van de menigherley aert der

dievery niet al te langh besich en zy, soo

sullen
I

wy weten dat voor dievery ghehou-

den moeten worden allerley konsten en von-

den waer door 't goet en 't geit onses naesten

tot ons gebracht wordt , wanneer die van

d'oprechtigheydt der liefd' afwijcken tot een

begeert om hem te bedrieghen of op eenigher-

ley wijse schaad' aen te doen. Of schoon

alsulcke grepen en vonden voor 't werelt-

licke Gericht mochten gherechtveerdight wor-

den , soo wordense nochtans van Godt voor

dievery ghereeckent. Want hy siet die lange

en langsame lagen , waerdoor de loose Vos

d'eenvoudige herten begint te verstricken

,

tot dat hy die ten laetsten in sijn netten

sleept : hy siet die hard' en onredelicke wet-

ten , waer door d'arme gedruckt en over

boort gheworpen worden van de gene die

machtiger zijn als sy : hy siet de lock-asen

,

waer door de schalck een onvoorsichtigh

mensch als met een visch-anghel verlockt en

vanght. Alle welcke practijcken voor 't men-

schelicke gericht verborgen zijn en in gheen

aenmerckingh en komen. Dit onrecht en heeft

oook niet alleen plaets in Geit, of Koopman-

schap , of Ackers : maer oock in alles daer

yemandt recht aen heeft. Want wy onthou-

den onsen naesten het sijn', so 3) dat wy
hem weygheren de plichten en diensten daer

toe wy aen hem verbonden zijn. Indien

eenigh luy ghemackelick 4) Rent-meester

sijns Heeren goet verteert , en niet ingespan-

nen is om het beste des huysghesins te ver-

sorghen : indien hy de middelen die hem

vertrouwt zijn , of met onrecht verquist , of

met over-daedt verdoet : indien een dienst-

knecht sijnen meester bespot , indien hy sijns

meesters geheymen 5) ontdeckt , indien hy op

eenigerley wijse des selfs leven ofgoedtver-

radet : indien wederom een Heer sijn huys-

gesin wreedelick quelt : soo is hy in Godes

.oordeel aen dievery schuldigh- Want wie niet

en volbrenght 't geen hy uyt kracht van 'tampt

1) afgesnooten. 2) het verhael. 3) i» 't

4) (Diapensier of). 5) secreten.

sijner beroepingh eencn anderen schuldigh is

,

die ontkcert en onthoudt eens anders goet.

4G. Soo sullen wy dan dit ghebodt na

behooren ghehoorsamen, indien wy met ons

deel te vreden zijnde ,
geen ander winst en

poogen te doen dan die eerlick en betame-

lick is, indien wy met onrecht niet en willen

rljck worden , en niet en soeken onsen Nae-

sten af te setten van sijn middelen , op dat

wy d'onse daer mede vermeerderen mochten :

indien wy niet en. arbeyden om wreede rijck-

dommen die uyt eens anders bloet geperst

zijn , over een hoop te brengen : indien wy
niet onmatighlick van allen kanten door recht

of onrecht te samen schrapen , om onse

gierigheydt te verzadigen , of ons' overdadige

verquistingh te genoeghen. Maer daer tegen

geduyrigh voornemen , alle nienschen met

raedt en daedt soo veel doenlick is getrouwe-

lick te helpen in 't bewaren van het hare

:

indien wy met ongetrouwe en bedrieghlicke

luyden te doen hebben , liever van het onse

wat te verliesen , dan met hen te twisten.

En dat niet alleen : maer oock de gebrecke-

lickheden der gener die wy met noot en be-

hoeftigheyt gedruckt sien , ons selven aen te

trecken , en haer armoede door onsen over-

vloedt te verlichten. In somma een yeder

besie en beproeve hoe verr' hy van ampts

weghen aen anderen verplicht zy, en dat hy

ter goeder trouwen betale 't gheen hy schul-

digh is. Dat derhalven een yeder sijn Over-

hoofden eer' en groot achte , der selver heer-

schappy ghewilliglick drage, hare wettenen

bevelen gehoorsame, en niet met all' en wey-

gere van 't gheen hy behoudens Godes gunst

doen kan. Dat d'Over-hoofden aen dander

zijde sorghe draghen voor haer Onderdanen,

den ghemeenen vreed' onderhouden , de goede

beschermen, de quade bedwingen: en alles

alsoo bedienen, gelijck den genen belaemt

die eenmael Gode den oppersten Rechter van

hare bedieningh rekenschap sullen moeten

overleveren. Dat de Dienaers der Kercke ge-

trouwelick arbeyden in den dienst des woordls,

dats' oock de Leere der saligheyt niet en

vervalschen : maer suyver en oprecht den

volcke Godes voordragen. Datse niet alleen

en onderwijsen door de leer' en vermaningh :

maer oock door het voorschrift hares levens :

dats' eyndlick de Schapen regeeren als goede

Herders betaemt 1). Dat de Gemeynte weder-

om hen-lieden voor gesanten en boden Godts

ontfangh en opneme, die eer' en achtingh

bewijse , die d'overste Meester haer gheweer-

dight heeft te gheven : en de nootdruftigheden

deses levens toereycke. Dat d' Ouders hare

1) toestaet.

De reilitc ou-

ilei'houJingli

vaiiditgcbüdt.

Be eerste

waenieniiugh.

De toe-pas-

siugh van desc

waertierningë.

1. Op het

Volck en d'O-

verigheyt.

2.0pdeller-

dera en Scha-

pen dcvKerckc.

3. Op d'Ou-

dera eu Kiude-
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(lacKile-lieJen.

5. 0|) de

Dieiistkuecht-

teii en lleereu.

Kinderen, als hen van Godt toevertrouwt

zijnde, voeden, regeeren en onderwijsen ,
der

selver herten door wreetheydt niet en ver-

bitteren of afkeerigh maken: en met sacht-

sinniglieyl enverdraeghsaemheyt, gehjck hen

betaemt 1), koesteren en omhelsen. Uat de Km-

deren oock haer Ouders allerley eerbiedigheyt

toe-draghen geUjck voor henen geseydt is.

4. Op de Dat de Minder-jarighe d'Oude en Bedaeghde
Miuder-jarige j^yjgn jn geren houden, geUjck de Heere

" "' '^' ^'"
den ouderdom wil ge-eert hebben, Dat oock

d'Oude luyden door hare voorsichtigheydt en

ervarentheyt van saken (daer in sy meer ver-

mogen dan de jonge) de broosheydl van de

jeught en jongheydt 2) leyden , deselve niet

door stuyre en luytruchtighe woorden op 't

lijf vallende, maer met vriendelickheyt en

goedertierentheyt matigende. Dat de Dienst-

knechten haer selven tot hare Meesters ge-

dlenstigh en ghehoorsaemlick aenstellen, en

dat niet na der ooghe , maer van herten ,
als

teghen den Heere selfs. Dat oock de Mees-

ters sich jegens hare dienstknechten niet

gemelick noch onredelick en dragen, door al

te groote hardigheydt niet en plagen ,
niel

met schamperheyt 'door en strijcken :
maer

veel ineer deselve voor hare Broeders en

Mede-dienstknechten onder den Oppersten

Heere erkennen, die sy wederom liefhebben

e. Opeciien en belcefdelick behandelen moeten. Dat, segg'

cgelicken.
j^j^

^ ^^j^^ ^^^ ^^p Jggg ^ijgg by gich Sclven

overlegghe, wet hy uyt kracht van sijn

rang 3) en staet sijnen Naesten schuldigh

zy, en daer naer sijn schuldt voldoe. Daer

beneffens dat een yeder altijdt sie op den

Wet-gever, op dat wy moghen weten dat

desen regel gestel t wort so wel voor de ziel

als voor de handen , en dat wy dien-volgens

met die beyde eens anders voordeel en pro-

fijt moeten soecken voor te staen en te vor-

deren.

Dat Negensïe Gebodt.

Ghy en sult gheen valsche ghetuy-

tuyghenisse spreken tegen uwen

Naesten.

Uytieggmgh 47 ''T~^ cynde van dit gebodt is , dat

;iïS- i wydewaerheytsonderbedrogh

en den korten onder malkandcrcn betrachten en hanteeren

aïcT'''
""" '"o^'^c"^' overmits Godt, die de waerheydt is

,

de leugen haet. Dit sal dan den korten in-

houdt zijn , dat wy door laster en valsche

beschuldigingh niemandts naem en schenden
,

noch door leugen-taal in sijn goederen en

beschadighen : dat wy eyndtlick niemanden

1) toestaet. 2) (be-). 3) lang.

en veronghelijcken door een boose lust van

laster of jokkerny ghedreven 1). Aen welck

verbodt oock dit bevel verknocht is, dat wy ,

soo veel doenlick is
,
ghetrouwe bystand sul-

len verleenen aen eenen yeghelicken tot Ver
|

sterckingh der waerheydt om de geheelheydt

en gaefheyt 2) van sijn naem, eer' en ver-

dere saken te beschermen, 't Schijnt dat de

Heere den sin van sijn gebodt heeft willen

uytleggen met dese woorden : Ghy en sult

geen valsch gheruchte opnemen :
ende en

stelt uwe hant niet by den godtloosen ,
om

een getuyge tot gewelt te zijn. Item :
Ghy

sult de leughen schuwen. En in een ander

plaets roept hy ons te rugge van de leugen

niet alleen in sooverre , dat 3) wy geen las-

teraers en oorblasers en zijn onder den volcke:

maer oock dat niemant sijnen broeder be-

drieghe. Want hy verbiedt dese twee door

onderscheydene geboden. Het is gewisselick

buyten twijffel dat Godt, gelijck hy in de

voorgaende geboden de wreetheyt, onkuys-

heyt , en gierigheydt in-ghetoomt heeft , alsoo

oock alhier de valscheyt bedwinght: de welck'

uyt twee leden bestaet , die wy te voren aen-

ghewesen hebben. Want of wy vergrijpen

ons tegen onses Naesten naem en faem door

quaedtwilligheydt en boos' achterklappery : of

wy verkorten hem in sijn profijt en voordeel

door leugen-tael en oock somtijdts door teghen

te spreken. En 't is even eens of ghy dit

ghebodt verstaet van een openbaer ghetuygh-

nis dat voor 't werelllicke ghericht, dan of

ghy 't neemt voor een ghewoon 4) en gemeen

getuyghnis , 't welck in bysondere en parti-

culiere ghesprecken 5) gegeven wort. Want

men moet altijdt hier op acht hebben en

gedencken , dat uyt yeder aerdt en gheslacht

der sonden, een staeltje van het soort by

wijse van voorbeelt 6) voor-gestelt wordt

,

onder en door het welck alle d'andere ver-

staen moeten worden : en dat voornemelick

dat staeltje 7) daer toe verkoren wordt, in

dewelcke de schandelickheydt der sonde al-

dermeest uytkomt 8). Hoewel het voeght

alderbest datmen dit gebodt in't algemeen uyt-

streckt tot valsche beschuldiginghen en ver-

keerden achterklap daer med' onse Naeste

t'onrecht beswaert wort : want het valsch ge-

tuyghnis voor 't wereltlicke gericht en is

nimmermeer sonder valschen eedt. En tegen

den valschen eedt , voorsoover 9) Godes Naem

daer door wort ontheylight en geschonden,

is ghenoegh gesproken in de verklaringh van

1) düor qualick, leppigh en spijtigh sprekens-lust.

2) oprechtigheydt. .3) in dit deel, te weten, dat.

4) slecht. 5) propoosten, fi) een soort en staeltjen tot een

cxemplaer. 7) soort. 8) Inohtet. 9) ten aensien.

(p. 158.

Den siu deses

gebodts is, de

leughen te ver-

mijden en de

waerheyt na te

volgen.

Exod.23. 1,7.

Levit. 19. Ifi.

ïwee leden

der valscheyt.

Een openbaer

en privaetghe-

tuyghnis.
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De billickheyt

van ditgcbodt.

Hoe veelsins

tegen dit ghe-

bodt gesondigt

wordt.

1. Met ach-

terklap.

2. Doorqnaet

sprekeii , waer

van de pliihten

der Christelic-

ker liefde on-
derscheydenen

gheweert wer-

den.

3. Door on-

eerlicke en bit-

tere boertcry.

't derde gebodt. Dit is dan d 'oprecht' on-

derhoudingh van dit gebodt, dat de tonge

door 't voorstellen en betuyghen der waer-

heydt , de naem , d'eer en 't proiijt van onsen

Naasten ten dienste stae. De billickheydt hier

van is meer dan bekent. Want indien een

goede naeni en faem dierbaerder is dan alle

schatten . soo lijdt de mensch geen minder

verlies wanneer hy van sijn goeden naem
,

dan wanneer hy van sijn goederen berooft

wordt. En om sijn goedt en have te rooven

vordert men somtijdts evenveel I) door een

valsch ghetuyghnis , als door de roof-gierig-

heyt der handen.

48. En nochtans 't welck te verwonderen

is , wort al-omm' hier in door gen groote

sorghloosheydt en onachtsaemheydt geson-

dight , soo datter gantsch weynige gevonden

worden die met dese sieckte niet merckelick

behept en zijn : soo seer worden wy door een

sekere vergiftighe soetigheyt vermaeckt , soo

in't ondersoecken als in 't ontdecken van eens

anders sonden en ghebreken. Laet ons niet

dencken dat wy bequame stofT hebben om ons

te verontschuldigen , als wy macr van onsen

Naesten int meeren-deel geen leughen-tael en

spreken. Want Godt die verboden heeft uwes

broeders naem met een leugen te bekladden

,

wil dien oock ongeschendt bewaert hebben

,

soo veel als ghy behoudens de waerheydt

doen kondt. Want ofschoon hy dien met dit

gebodt alleen voorsiet en beschermt tegen de

leugen , soo geeft hy nochtans daer mede te

kennen dat hy daer voor sorge draeght. En
dit, te weten, dat God voor de faem en naem

onses naesten besorght is, behoort ons ge-

noegh te zijn om hem dien ongheschendt te

bewaren. Daerom wort sonder twljffel het

quaet-spreken alhier t'eenemael verboden.

Door quaedt-spreken versta ick, niet bestraf-

fingh die tot verbeteringh aengcleyt en gedaen

wordt : niet beschuldigingh of aenklagingh voor

't ghericht , waer door men hulp soeckt tegen

't quaet : niet openbare berispingh ,
dewelcke

wort gebruyckt om den anderen sondaren een

vrees' en schrick op het lijf te jagen : niet

een bekent-makingh by de gene , welckers

welvaren daer aen ghelegen is datse te voren

gewaerschuwt worden , op datse door onwe-

tentheydt gheen hinder en lijden : macr een

hatelicke 2) beschuldigingh en beswaringh die

uyt quaet-willigheydt en achterklaps-lust ge-

boren wort. Jae dit gebodt streckt sich oock

hier toe , dat wy niet en sullen staen na

oneerlicke potsen 3) en boerterijen , en die

met bitteren schimp en laster bedropen 4) en

gedoopt zijn, waer door eens anders feylen

1) soo veel. 2) hatijfhe .3) bootzen. 4) fee(\rnnft.

en gebreken , onder den schijn van jock en

spel , bitselick door-gestreken mochten worden,

ghelijck sommighe voor een gewoont' hebben ,

deweick uyt hare boerteryen , daer mede sy

een ander schaem root maken en ook doen
suchten , eenen roem en lof soecken. Want
door sodanigh schertsen worden de broeders

somtijdts op lang niet malsche wijse I) ge-

scholden. Indien wy voorts ons' ooghen koe-

ren tot den Wet-ghever, den welcken uyt 4. Door on-

kracht van sijn recht heerschanpv toekomt '"J^<=.''^''« "«"s-
•> ., 1 I J wijsigheydt, en

niet min over doorenen t gemoedt , als over genegeotheydt

de tonge: soo sullen wy ghewisselick bevin- '"' verkeerde

den, dat de begeerte om achterklap te hoe-

ren , en de quade genegentheyt om verkeer-

delick t' oordeelen alhier immers soo seer

verboden werden. Want 't is bespottelick so

yemant meent dat Godt de sieckte des quaet-

sprekens soude halen in de tonge : en dat hy -

de quaetwilligheyt niet en soude misprijsen in

het herte. Indien derhalven de ware vrees'

en liefde Godes in ons is , laet ons , so veel

mogelick en oorbaerlick is en de liefde lijden

kan , arbeyden dat wy onse tong' en ooren

niet en gebruycken tot lasteringen en bittere*

scherts 2) : dat wij oock ons' herte niet licht-

veerdelick met quaedt vermoeden laten be-

vanghen werden: maer dat wy de woorden Wat van ee-

en daden van eenen yegelicken ten besten verlyschlworT

uytlegghen , en sijn eer met ons' oordeelen

,

met ons' ooren , en met onse tongen oprech-

telick handthaven.

Dat Tiende Gebodt.

Ghy en sult niet begeeren uwes
Naesten huvs, &c.

49. eynde dcses [ghebodts] 3) is

,

Des tienden

ghebodls ujt-

leggingh.cynd'

en korten in-heele ziel met de ghesintheyt der liefd

bevangen zijn , dat wy allerley begeerlickheyt boudt.

die tegen de liefde strijdt uyt onse herten

sullen wech drijven. So sal dan de korte

inhoudt zijn , dat ons gheen gedachte en moet

bekruypen , die onse ghemoederen mocht ont-

roeren met een schadelicke begeerte, strec-

kende tot schaed' en hinder van een ander.

Waer tegen aen d'ander zijde gestelt wordt

dit gebodt, dat alles wat wy bedencken,

beraetslaen, willen en overlegghen , zy ver-

gheselschapt met des naesten welvaren en pro-

fijt. Maer hier komt ons voor , so 't schijnt

,

een groot' en twijfPelach
|
tige swarigheyt. (p. iss.)

Want indien wy voor henen met waerheyt Wat alhier

geseydt hebben dat onder hoerery en dief-
^^'„f/tV„„^l'

stal , oock de begeerte tot hoerery en den begeerlickheyt.

raetslagh om te schaden en te bedriegen ver-

]) niet slechtelick. 2) bootzen. 3) [j.

49
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boden wort : soo mocht het schijnen overtol-

hgh en vergeefs te zijn , dat ons wederom de

begeerlickheydt lot de goederen van een ander

door een nieuwe Wet sonde verboden worden.

Doch desen knoop wort ons hchtelick losghe-

maeckt 1) door het onderscheydt datter is

OnJerscheydt tusschcn racdtslagh en begeerlickheyt. Want
tiiaschenraedt- ^i^^^

raetslagh. so als wy daer van in de

teeriickheydT voorgacnde geboden ghcsproken hebben, is

m dit gebodt gg^ opsettclick tocstemmcn vande wille,

verboden.
.^^annecr de boose begeerte het gemoedt heeft

overwonnen. De begeerlickheyt kan zijn son-

der sodanige beradingh en toestemmingh ,
wan-

neer het gemoedt alleen door ydel en verkeerd'

invallen geprickelt en gekittelt wort. Gelijck

dan de Heere tot noch toe gheboden heeft

dat de regel der liefde soude regeeren over

onsen wille, betrachtinghen en wercken: alsoo

beveelt hy als nu dat de gedachten onses

herten na den selven regel beleyt moeten

worden, op dalse niet boos en verdraeyt en

zijn , en 't hert tot afwijckingh niet en be-

wegen. Gelijck hy verboden heeft het hert te

laten buyghen en brenghen tot toornigheyt,

haet , hoerery , roovery en leugen , alsoo ver-

biedt hy als nu datmen 't daer toe sal laten

geprickelt en aengehitst worden.

Waerom God 50. 't En is oock niei sondcr reden dat
sogrootenop-

j goodanighcn suyveren staet 2) vereyscht.
lechUiheydt .' _

J
1 i, 1

•
t

eyscht." Want wie soude kunnen seggen dat net met

recht en billick is dat alle de krachten der

ziele met liefde beseten worden? En indien

eenige kracht der ziele van't wit en ooghmerck

der liefden afdwaelt , wie kan dan loochenen

datse ghebreckelick is? Scgt my nu van waer

komt het dat u gemoedt ingenomen wort met

begeerlickheden die uwen naesten schadelick

zijn , anders dan dat ghy hem uyt den sin

stellende, alleen op uw' voordeel uyt zijt.

Want indien u gemoedt geheel en al met

liefde doordrongen waer, soo en soude geen

deelken der selver voor soodanige bedenc-

kinghen open staen. Soo moet het dan van

liefde ledigh zijn voor soo veel als het de

Tegea-wer- verbodene begeerlickheydt ontfanght. Yemandt
P'"^**- sal hier tegen werpen dat het nochtans onbe-

taemlick is dat de phantasyen en gedachten

die lichtveerdelick in den sin schieten , en

eyndtlick verdwijnen , voor boose begheer-

lickhcden , welckers sit-plaets in't hert is , sou-

AntnoorJe. (Jen geoordeclt en verdoemt werden. lek ant-

woorde dat alhier de questy is van soodanighe

phantasyen en ghedachten dewelcke , terwijl

sy inden sm en inde herssenen omdraeyen
,

met eenen oock 't gemoedt met begeerlick-

heydt bijten en treffen. Want het en komt

1) ontdaen. 2) oprechtigheydt.

ons nimmermeer in den sin yets te wenschen

en te begeeren , of 't hert wort wacker en

springht op. De Heere beveelt ons dan eenen Hier wordt

wonderlicken brandt der liefde , die hy oock ;;7X''tt
selfs door de minste sierkens der booser be- den Naesten

geerlickheyt niet en wil verhindert hebben, aengepresen.

Hy vordert van ons een gemoet wonderlick

wel geschickt, en hy en duldt 1) niet dat

het selfs door eenighe lichte prickels tegen de

Wet der liefd' ontroert worde. Tot dit in-

sicht 2) en gevoelen heeft my Augustinus

eerst den wegh gebaent , op dat ghy niet en

meenet dat het is sonder ghewichtighe toe-

stemmmghe 3) en ghetuyghnis. Maer al hoe- ..J-^f];
wel des Heeren voornemen is geweest allerley wort van huys,

boose beeeerlickhevdt te verbieden, so heeft huysvrouw,

, ,
° ''

1 i I» j kTiecht, dienst-

hy nochtans tot een exempel voor-gesteit de
^^^g^t, oase,

begeerlickheyt van sodanige dingen , dewelck' ezel, &c.

ons door een valschen schijn van vermaeck

gemeenlick aengrijpen en vangen : op dat hy

der begeerlickheydt niet met all' en soud'

overigh laten, dewijl hy die aftrekt van die

dingen daer op sy aldermeest versot en ver-

leckert is. Siet daer de tweede tafel der

Wet, in dewelck wy ghenoeghsaem worden

onderwesen wat wy den menschen schuldigh

zijn van Godes weghen ,
op wien de gantsche

gelegentheydt der liefde berust en haer strec-

king 4) heeft. Daerom sult ghy alle d'ampten

en plichten die in dese tafel gheleert worden

te vergeefs instampen , ten zij dat uwe Leer'

door d'eerbiedigheydt en vreese jegens Godt,

als door een fondament, ondersteunt worde.

Die twee geboden soecken in dit gebodt van Teghen die.

de begeerlickheyt. die verscheuren door een
fn%t'efn%°er-

quade deelingh 't geen eenigh is, gbelijck de deelen.

voorsichtige Leser, oock sonder mijn seggen
,

sal kunnen oordeelen. Hier tegen en doet

het 5) niets af 6) dat dit woort
:
Ghy en

sult niet begheeren , ten tweede-mael herhaelt

wordt: want als hy gesproken hadde van des

Naesten huys niet te begeeren ,
soo yerklaert

hy voorts de deelen van het huys , sijn begin

nemende van de. huysvrouw des Naesten.

Waer uyt blijckt dat het aen malkanderen

sonder afbreken (gelijck de Joden wel en

behoorlick doen) gelesen moet worden
,
en

dat Godt in een kort begrijp gebiedt, dat

al 't gheen een yeder besit hem sal blijven

onbeschadight en onverzeert, niet alleen van

onrecht of begeert' om te bedriegen ,
maer

oock van de minste begeerlickheydt waer

door onse gemoederen bestreden en ontroert

mochten worden.

51. Nu kan men lichtelick oordeelen waer Het ketste

toe de gantsche Wet streckt ,
te weten

,
tot

J-ttk'waer^fn

vervullingh der gerechtigheydt : op datse des geioont wordt

bet ooghmerck

1) üjdt. 2) vorst.!»!. .1) toestaut. 4) opsicht. 5)[]. 6)[]. der Wet.



II. 8. VAN DE KKNNISSE CODES DES VERLOSSERS. 227

üevestigiugh.

Deut. 6. 5.

en II. 13.

Den korten

inhoudt der

Tieu Geboden.

1. Tim. 1. 5.

(p. 159.)

üyt het voor-

seyde volgt dat

de Wet niet al-

lee cenige ru-

we beginselen

dergherechtig-

heydt eu leert

:

maer datse siet

op het voor-

beelt der God-
delicker suy-

verheydt tot

vervulling der

gerechtighcyt.

menschen leven soude falsoeneeren na 't voor-

schrift van de Goddelicke suyverbeydt. Want
Godt heeft sijnen aert daer in alsoafgemaelt

,

dat die ghene , die door sijne vvercken uyt-

druckt al wat aldaer bevolen wordt , in sijn

leven het Beeldt Godts eenighsins sal vertoo-

nen. Daerom als Moses den korten inhoudt

der Wet den Israëliten indachtigh maken
wilde, soo seydt hy aldus: Nu dan, Israël,

wat eyscht de Heere uwe Godt van u ? Dan
den Heere uwen Godt te vreesen , in alle

sijne wegen te wandelen , ende hem lief te

hebben , ende den Heere uwen Godt te die-

nen
; met u gantsche herte , ende met uwe

gantsche ziele: Om te houden de gheboden
des Heeren? Hy en liet oock niet af van
dese dinghen te spreken 1) soo dickwils als"

hun het wit en ooghmerck der Wet moest
te kennen gegeven worden. Dit is dan het

ooghmerck van de Leëre der Wet , te weten
,

den mensch door heyligheyt des levens met
Godt te vereenighen (en gïielijck Moses elders

spreeckt) te maken dat hy hem aenhanght.

Voorts dese volkomentheyt der heyligheydt

is glielegen in die twee hoofl-stucken die

aireede opghesomt 2) zijn, dat wy , namelick,

Godt den Heere lief hebben uyt geheelder

herten , uyt gantscher ziel en uyt alle krach-

ten, en den Naesten
, gelijck onsselven. En

van dese twee is dit het eerst' en voor-

naemste dat onse ziel in all' hare deelen met
de liefde Godts vervult worde. Daer uyt sal

terstondt van selfs vloeyen de liefde tot den
Naesten. Het weick de Apostel bewijst als

hij schrijft : Dat het eynde des gebodts is

liefde uyt een reyn herte, ende \_uy(\ een

goede conscientie , ende \nyi\ een ongeveynst
gheloove. Ghy siet dat de con.scientie en 't

ongeveynst geloof, dat is met een woorl de
ware Godtvreesentheydt, gestelt wordt boven
als in den top: en dat de liefde van daer

wordt afgheleydt 3). Derbalven soo dwalen
die ghene

|
dewelcke meenen dat in de Wet

alleen het 4) A , B , C, en gelijck als d'eerste

beginselen der gherechtiglieydt geleert wor-
den

,
waer door de menschen tot haer eerste

proef-stuck bereydt , en niet met eenen tot

het rechte merck en merch der goeder werc-
ken gestuert souden worden. Want boven en

buyten de voor-gemelde spreuck van Moses
en Paulus en kondt ghy niet meer vereyschen
tot volmakingh der gherechligheydt. Seght
my doch waer wil suick een 5) henen, die

niet verghenoeght sal zijn met dese onder-

wijsinghe waer door de mensch tot de vreese

Godts, tot den geestelicken Godlsdienst , tot

1) verhalen. 2) verhaelt. %) nfghebraeht^ 4) den. 5) die.

de ghehoorsaemheydt der gheboden , tot het

bewandelen van den rechten wegh des Hee-
ren . in somma tot reynigheydt der con-

scientie
, tot een rechtschapen gheloof en liefde

wordt onderricht? Hier uyt v/ordt bevestight

en bewaerheydt dat de uytleggingh der Wet
goedt is, dewelck' in hare gheboden alle de
plichten der Godfsdienstigheydt en der Liefde

nae-speurt en vindet. Want die daer in al-

leenlick eenighe dorre en en maghere begin-

selen soecken , als ofse Godes wille maer ten

halven en leerde, die en hebben gantsch

gheen kennisse van 't eynde der Wet
,
gelijck

Paulus getuyght.

52. Nu , dewijl Christus en de Apostelen
als sy de hooft-somme der Wet verhalen som-
tijdts van d'eerste tafel niet en melden

, soo

zijnder vele die hier in een mis-slagh begaen
datse de VAoorden der selver willen trecken

tot beyde de tafelen. Bij Mattheus seyt Chris-

tus dat de voornaemste wercken der Wet zijn

barmhertigheydt , oordeel en gheloove. Door
het woordt gheloove beteeckent hy (ghelijck ick

niet en twijffel) trouw en waerheydt jegens
de menschen. Maer sommighe willen dat

Christus daer door verstaet de vreese en eer-

biedigheydt jeghens Godt , op datse sijn woor-
den souden trecken tot de geheele Wet. Doch
het is voorwaer te vergeefs. Want Christus

spreeckt aldaer van die wercken , door de

weicke de mensch bewijsen moet dat hy
rechtveerdigh is. Indien wy hier op wel let-

ten en acht nemen , soo en sullen wy ons

niet meer verwonderen , waerum de Heere
Christus den jongelingh, die hem vraeghde

nae de gheboden die hy onderhouden moest

om tot het leven in te gaen , in sijn ant-

woord' alleen dese voor-hieldt : Ghy en sult

niet dooden : Ghy en sult geen overspel doen
;

Ghy en sult niet stelen: Ghy en sult geen

valsche geluygenisse gheven. Eert uwen
Vader ende Moeder: ende, Ghy sult uwen
Naesten lief hebben, als u selven. Want de

ghehoorsaemheydt jeghens de eerste tafel was
by-nae [ghelieel] 'I) of in de afl'ecty en ge-

sintheydt des herten of in de Ceremoniën ghe-

legen. De gesintheydt des herten nu 2) en konde

niet ghesien worden ; en aengaende de Ceremo-

niën daer mede hadden de gheveynsde door-

gaens veel van doen : maer de wercken der

liefde zijn soodanigh datmen daer door de ware

gerechtigheydt bewijst. Dit wordt al-omni' in

de Propheten so dickwils ghevonden , dat het

den Leser die maer redelick gheoeffent is

,

wel bekent moet zijn. Want ghemeenlick wan-

neerse tot boetveerdigheydt vermanen, soo

verweckense 't volck tot getrouwigheydl , oor-

1) [] 2) L] 8) []•

Waerom by

d'Euangelisten

en Apostelen

dickwils ghe-

nieldt wort al-

leen van de

tweede, en niet

van de eerste

Tafel.

Mattb. 23.2.3.

Dit selfde

wordt oock by

de Propheten

gevonden.



228
HET TWEEDE BOECK II. S. 63. 54.

Teghen-wer-

[jingh teghcn

de voorgaende

sectie, en de be-

antwoordingh

van dien.

Psalm 16. 2.

Ephes. S. 19.

Rom. 13. S.

Galat. 5. 14,

Mntth. 7. 12

D' oprechte

wijse eens le-

vensdat naden

reghel der Wet
aengesteldt is,

vereyschtliefde

totdlNaesten.

deel, barmhertigheydt en rechlveerdigheydt

en gaen d'eerste tafel voor-by. En evenwel

en stellense daer mede de vreese Godts niet

aen een kant , niaer sy willen alleen dat het

volck hare vreese jeghens Godt ernstelick

sullen betoonen door duytwendige teeckenen.

Dit is immers bekent datse handelende van

de onderhoudingh der Wet, ten meesten-

deel dringen op de tweede tafel: om dat

aldaer de betrachtingh der rechtveerdigheydt

en oprechtigheydt alderbest ghesien wordt.

Het en is niet noodigh de plaetsen te her-

halen : dewijl een yeder by hem-selven lich-

telick bemercken sal 't geen ick segge.

53. Geeft het dan, sult ghy segghen

,

meer gewichts tot de hooft-somme der ghe-

rechtigheydt, dat men onder de menschen

onstraifelick leeft, dan dat men Godt eert

door gedienstigheydt? Geensins. Maer dewijl

niet lichtelick yemandt de liefde in allen din-

gen sal onderhouden, 't en zy dat hy Godt

van herten vreese, soo wordt oock het be-

wijs der Godtvruchligheydt ghenomen uyt het

betrachten der liefde tot den Naesten. Hier

by komt noch dat de Heere , nadien hy wel

weet dat geenerley weldadigheydt van ons tot

hem en kan reycken ('tweick hy oock door

den Propheet getuyght) onse plichten niet en

eyscht voor hem-selven , maer ons oeffent en

vordert lot het bewijsen van goede wercken

jegens den Naesten. Daerom en is 't niet

sonder reden dat d'Apostel de geheele vol-

maecktheydt der Heylighen steldt in de liefde.

Hy en spreeckt oock niet ongherijmt ,
wan-

neer hy elders de liefde noemt de vervullinghe

der Wet : voegende daer by dat die ghene 1

)

de Wet heeft volbracht die sijnen Naesten

lief heeft. Item , Dat de Wet in dit éé/w

woordt begrepen is , hebt uwen Naesten lief

als u selven. Want hy en leert niet anders

dan Christus selve , als hy seydl: A\\e[din-

nenl dan die ghy wilt dat u de menschen

souden doen, doet ghy hen oock alsoo

:

Want dat is de Wet ende de Propheten. Het

is seker dat het gheloof en alles wat tot den

wetlighen Godlsdienst behoort in de Weten

de Propheten d'eerste plaets heeft, en dat de

liefde in een lager plaets staet : maer de Heere

wil segghen , dat ons in de Wet alleen voor-

gheschreven wordt d'onderhoudingh van recht

en billickheydt onder de menschen, op dat

wy daer door gheoeffent en verweckt souden

worden , om d'oprechle vreese jegens Godt

,

soo wy noch eenige hebben , te betuygen.

54. Laet ons derhalven hier by blijven,

dat ons leven als dan alderbest nae den wille

1) [].

Godts en na 't voorschrift der Wet sal ge-

schickt zijn, wanneer het allesins tot voor-

deel der broederen sal wesen aengheleydt.

Daer en is in de gantsche Wet niet een half

woordt, 'tweick den mensch een regel stelt

van dingen die hy tot profijt en ghemack

sijns vleeschs soude doen of laten. En om

de waerheydt te segghen, dewijl de men-

schen alsoo ghe-aert zijn , datse meer dan nae

behooren geheel en al met geneyghder her-

ten ghedreven worden tot de liefde haers

selfs, en dat sy die eyghen liefd', al is 't

datse van de waerheyt en oprechtigheyt af-

wijcken, altijdt behouden: soo en wasser

geen Wet van nooden dewelcke dese liefde,

die van haer selfs te groot is, meer soude

ontsteecken. Waer uyt t'eenemael blijckt, dat

niet de liefde tot ons selven ,
maer de liefde

tot Godt en den Naesten, is de onderhou-

dinghe der gheboden :* en dat die alderbest

en heylighst leeft die soo weynigh als het

mogelick is, voor hem-selven leeft en arbeydt

:

en dal niemandt booser en godtlooser leeft

dan die ghene \) , die alleen voor hem-selven

leeft en besorght is, en alleen op sijn eyghen 2)

voordeel denckt en toeleyt. Jae op dat de

Heere te meer uytdrucken soude met hoe

grooten ghenegentheydt wy behooren ghe-

dreven te worden tot de Liefde jegens den

Naesten , soo heeft hy die nae de liefde die

wy ons selven toedragen (dewijlder gheen

krachtigher of heftiger ghenegenheyt in ons

en is 3) als nae eenen
|
reghel af-ghemeten.

De kracht der woorden moet oock wel over-

woghen werden. Want hy en stelt d'eyghen

liefde niet in d'eerste plaets (gelijck sommighe

Sophisten haer selven sottelick in-ghebeeldt

hebben) en de liefde tol den naesten in de

tweede: maar hy plaetsl 4) veel meer die

genegentheydl en gesintheydt der liefde die

wy van natuyrc tot ons selven 5) trecken

,

over naer 6) andere. Daerom seydl d'Apostel

,

dat de liefde niet en soeckl dat haer eygen

is. Oock en is hare reden diese tot bewijs

in-brenghen, te welen: Dat de regel altijt

hooger en meerder is als 't geen daer nae

geregelt en gepast wordt , niet een hayr weer-

digh. Want de Heere en stelt gheen reghel

in de liefd' onses selfs, onder deweick de

liefde jeghens anderen slaen soude: maer hy

loont aen 7) dat d'affecty en gesintheydt der

liefde, die door onse 8) naluyrhcke verdor-

ventheydt plagh te blijven binnen onsselven 9),

als nu buyten ons lot andere moet uyt-ge-

breydl worden : alsoo dat wy met geen minder

veerdigheyl, vyerigheydt en sorge bereydt

1) []. 2) []. 3) affectie en is. 4) set. B) natuyvlicken

tot 0D8." 6) tot. 7) betoont. 8) []. 9) [].

Vide August,

de Iloctrina

Christiana, lib.

1. cap. 23. &
seq.

Dewelclce

verkeert vfordt

van de ghene

die de eyghen

liefd' in d'eer-

ste plaets stel-

len.

(p. 100.)

1. Cor. 13'. 5.

De reden daev

mede sy haer

verweer e, wort

omgestooten.
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Wie de uae-

ste zy.

Luce 10. 36.

Niet alleen

bloet-vrieuden,

swagers, lants-

liedeu, gebuy-

ren, vrieadê en

goede kennis-

seu: maer oock

eeu yeghelick

d' aldei'-vreem-

ste eu ald er-

verste.

Ea op dat wy
den selven door

een oprechte

toe-ghenegent-

heydt raoghen

omhelsen, soo

moeten vvy de

oogen slaen op

Godt die ons

snlcks gebiedt.

Dien volgeus

zijn de School-

leeraers twee-

sins van de

waerheyt afge-

weecken.

1. Dataevan

de geboden ge-

raaeckt hebben

raet-gevingen,

d'onderhou-

ding der welc-

ker sy den Mo-
nicken hebben

Zijn onsen naesten goedt te doen als ons

eygen selfs.

55. Voorts dewijl Christus in de ghe-

lijckenisse van den Samarilaen bewesen heeft

dat onder het woordt Naesten , een yeder

,

oock de alder-vreemste , begrepen wordt , soo

en isser gheen reden om het ghebodl van de

hefde niet verder uyt te strecken dan tot

onse vrienden en magen. lek bekenn' wel dat

yeder een, na dat hy alder-naest en naeuwst

met ons vereenight is , oock alsoo met dies

te meerder gemeensaemheydt door onsen dienst

moet geholpen worden. Want de redelickheyt

brenght dit mede, dat de menschen malkan-

deren soo veel te meer vrientschaps bewijsen

,

als sy onderlinge met nauwer banden of van

maeghschap, of van ghemeensaemheydt, of

van ghebuyrschap worden verknocht. En dat

sonder Godt te verstooren, door wiens will'

en voorsienigheydt wy hier toe eenighsins

ghenoodtsaeckt werden. Doch icksegge, dat

het gantsche menschelicke gheslacht , sonder

yemant uyt te sonderen, met eene gesint-

heydt der liefde moet werden omhelst ; dat

hier gheen onderscheydt en is tusschen d'een

natie en d'ander, tusschen weerdighe en on-

weerdighe , tusschen vriendt en vyandt : door

diense niet in haer selven , maer in Godt

moeten aengemerckt worden. En als wy onse

oogen af-keeren van dese bemerckingh , soo

en is 't niet wonder dat wy in veel dwalin-

gen worden verstrickt. Indien wy derhalven

lust hebben om den rechten loop I) der liefde

te houden , soo en moet men niet eerst en

voornementlick sien op den mensch , wiens

aenschouwen dickwijlder haet dan liefde ver-

wecken soude : maer op Godt , dewelcke wil

dat wy liefde , die w)' hem toedragen , sullen

uytbreyden tot de menschen in 't al-ghemeen.

Soo dat dit een eeuwighe grondt- reden is, dat

wy den mensch hoedanigh hy oock zy , moe-

ten lief hebben, om dat wy Godt lief hebben.

56. Het is derhalven een seer schendighe 2)

onwetenheydt of boosheydt gheweest , dat de

School-leeraers 3) de gheboden van gheen

eygen wraeck te begeeren , en van de vyan-

den lief te hebben , die in voortijden allen

den Joden gegeven zijn gheweest , en oock

te dier tijdt allen Christenen in't gemeyn

gegeven wierden , verlaeght hebben tot een

soort aenradinghe van 't gheen 4) men doen en

laten mocht. En datse de noodsakelicke on-

derhoudingh der selver den Monicken heb-

ben op gheleydt : dewelck' , alwaer 't oock

alleen hier om, om datse, namelick, sich

vrywilligh verbonden tot het naekomen van

1) streeck. 2) (of). 3) (uyt). 4) raden en goedt-dunckens

hebben ghemaeckt.

dese slechts aenradende geboden 1) , recht-

veerdiger souden zijn dan d'een-voudige Chris-

tenen. Sy geven oock reden waerom sy die

niet aen en nemen voor eyghenlicke 2) wet-

ten en gheboden , te weten : Om datse schij-

nen al te lastigh en swaer te zijn , bysonder

voor de Christenen, die onder de Wet der

ghenaden staen. Jae seker, durven sy alsoo

d'eeuwighe Wet Godts aengaende de liefde

tot den naesten verkorten ? Isser wel erghens

in de Wet sulck een onderscheyt te vinden

:

komen ons niet veel meer aldaer alomme
voor geboden die de liefde jegens onse

vyanden seer strenghelick van ons af-vorde-

ren? Want wat is doch dit anders dan een

ghebodt , wanneer ons bevolen wordt onsen

hongerighen vyandt te spijsen? sijn Ossen Vmv. 25. 21.

en Ezels alsse dwalen weder op den rechten ^° ' '
'*'

Avegh te leyden , of alsse onder den last leg-

ghen op te helpen? Sullen wy sijne Beesten

tot sijnen besten wel goet kunnen doen , son-

der hem eenige goedt-gunstigheyt toe te dra-

ghen? Wat sullen wy hier van seggen? Is

dit niet een eeuwighdurende Woort des Hee-

ren: Mijne is de wrake, ende de verghel- Ueut. 32. 35.

dinghe? Het welck oock elders klaerder wordt

uyt-gheleydt met dese woorden: Ghy en sult Levit. lu. is.

gheen wrake soecken ,
en oock het onghelijck

u van uwen mede-burgeren aenghedaen , niet

ghedachtigh sijn. Of sy moeten dit uyt de

Wet uytschrappen , of bekennen dat de Heere

in desen een Wet-gever , en niet een Raets-

man geweest is.

57. En, ick bidd' u, wat willen dese Weder-ieg-

gesegden 3) die sy door een sotte uytleg- t^J^-
gingh hebben bestaen te verdraeyen? Hebt stercktdoords

uwe wanden lief, zeghent'se die u vervloec- ghetuyghems-

,
,' 111 Til j seu der Schrift

-

ken , doet wel den ghenen die u haten , ende ^^ j^,. o„j„

bidt voor de ghene die u geweldt doen , ende Theoioganten

die u vervolghen : op dat ghy meught kinde-

ren zijn uwes Vaders die in de Hemelen is.

Wie en soud' alhier met Chrysostomus niet

beweeren , dat uyt dese soo noodtsakelicke
Jji""'^

""'

reden en oorsaeck wel deghelick blijckt dat

dit gheen aenradinghen 4) of vermaningen en

zijn, maer r/eèoden/ Wat blijft ons meer

overigh ,
als wy uyt het ghetal van Godes

kinderen werden uyt-gheroeyt? Maer nae

haer ghevoelen sullen alleen de Monicken kin-

deren zijn van den Hemelschen Vader, die

sullen alleen Godt als haren Vader durven

aenroepen. Wat sal ondertusschen de Kerck

zijn? Die sal even met dat selfde recht ghe-

reeckent worden als ware se een der verga-

deringhen van de 5) Heydenen en ToUena.

ren 6). Want Christus segt: Indien ghy lief

Matth. 5. 44,

Lib.decüiu-

e cor-

1) raden. 2) [ ]. 3) spreucken. 4) raden. 5) onderde

rotten der. 6) (veraonden worden).
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Kom. 13. 9.

Matth. 5.46. hebt, die u lief hebben, wat loon hebt ghy?

Doen oock de ïoUenaers met het selve? Jae,

dan sal 't seker 1) wel met ons gaen
,

als

men ons den tytel en naem van Christenen

laet houden, en 't erfdeel des Hemelschen

Koninckrijcks ontneemt ! Alsoo vast gaet oock

Lib. de Do- de bewijs-reden van Augustinus. Wanneer

ctrina ciirist. ^^ Heerc , scght hy ,
verbiedt te hoereeren

,

^' ^^'
soo verbiedt hy soo wel het naederen tot

des vyandts als tot des vriendts huysvrouw.

Wanneer hy dievery verbiadt , soo en laet

hy niet toe dat men yets het minste stele,

't zy van vriendt , 't zy van vyandt. Het is

nu sulks, dat de Apostel dese twee, name-

lick, niet stelen, en niet hoereeren, betreckt

en steldt onder den regel der liefde ,
jae hy

leert datse begrepen worden onder dit ghe-

bodt: Ghy sult uwen Naesten lief hebben,

als u selven. Dien-volgens , of Paulus moet

een valsch Uytlegger der Wet geweest zijn

,

of hier uyt wordt noodtsakelick besloten ,
dat

men uyt kracht van Godes ghebodt de vyan-

den oock moet lief hebben, gelijck als de

vrienden Soo betoonense dan in der waer-

heydt datse des Satans kinderen zijn, dewijl

sy 't ghemeene jock der kinderen Godts soo

stoutelick van hare
j

schouderen afschudden.

En men mach twijlfelen, of sy meer door

een beestelick' onverstandigheydt , dan ofse

meer door onbeschaemtheyt dit leer-stuck voor

den dagh ghebracht heblien. Want daer en is

niemant van d'oude Leeraers of hy ghetuyght

hier van als van een sekere saeck dat het

wesenlicke 2) geboden zijn. Uyt de vrymoe-

dighe betuygingh die Gregorius doet is klaer

en blijckelick dat oock selfs te sijnen tijde

hier van geen twijffel en is geweest. Want

hy houdt de voorseyde uytspraeken 3) son-

Beaiitwoor- der ecnigh tegen seggen voor geboden. Hoe
diiish van i\e j „ ;., J„„U U^^a r-aAar^X--:>^ToVinoh9 Hpt
.Sophistisclie

(p, 161.)

dwaes is doch hare redenkavelingh? Het

soude , segghense , voor de Christenen al te

swaren last zijn. Even eens , seggh' ick ,
als

of' er yets swaerders soude kunnen bedacht

worden dan dit, te weten, Godt lief te heb

ben uyt ganscher zielen , uyt ganscher herten

en uyt alle krachten. Even eens als of ten

aensien en in vergelijckingh van dit ghebodt

niet alle dingh , oock selfs de liefde tot onsen

vyant, en het af-leggen van alle wraeckgie-

righeydt des herten , voor licht geacht moest

worden. Voorwaer alle dinghen zijn swaer en

lastigh voor ons swacke menschen , selfs tot

het minste deelken 4) der Wet. Het is de

Heere in wien wy krachtigh zijn. Die gheve

't gheen hy ghebiedt en ghebiede wat hy
wil. Dat de Christenen zijn onder de Wet der

ghenade , dat en beteeckent niet oiighebonden

1) []. 2) loutere, li) spvencken. 4) iioinctken.

leven sonder Wet , maer Christus in-gelijft

zijn , door wiens genade sy vry zijn van den

vloeck der Wet, en door wiens Geest sy de

Wet in hare herten hebben in-gheschreven.

Paulus heeft dese ghenade een Wet genaemt

oneyghentlick, door de verghelijckingh met de

Wet Godts, teghen devvelck' hy de ghenade

stelde. Het is dan om niet en te vergheefs

dat dese luydeo over 't woordt Wet Philo-

sopheeren en reden-kavelen.

58. Even 1) weynigh reden en bescheyt

heeft oock dit , te weten , datse de verbor-

ghen en bedeckte godtloosheydt , die teghen

d'eerste tafel strijdt , en d'overtredingh die re-

gel-recht tegen het laetsle gebod t begaen wort

,

ghenoemt hebben een verghevelicke sonde.

Want sy beschrijven dese sond' aldus: Dats'

is een boose begeerlickheyt sonder voor-be-

dacht en op-settelicke toestemmen, die in't

hert niet langh plaets en houdt. Maer ick

segge dat geen boose begeert in't hert ont-

staen en kan , anders dan uyt het missen en

ontbeeren van die dinghen die in de Wet ver-

eyscht worden. Ons wordt verboden vreemde

goden te hebben. Wanneer nu het hert door

de kracht des misvertrouwens verslaghen zijnde

al rondtom siet nae een ander , als het door

een haestige begeerlickheyt geterght wordt

om sijn ghelucksaligheydt in yets anders te

stellen , van waer komen die bewegingen en

ontsteltenissen , ofschoon se haest en licht ver-

gaen , anders dan omdat in de ziel ledige

plaets is om soodanige versoeckingen en aen-

vechtingen te herbergen? En om niet langhor

op dit punt te blijven slaen , 't gebodt ver-

eyscht dat wy Godt sullen lief hebben uyt

ganscher herten , uyt gantschen verstande ,
en

uyt gantscher Ziele. Indien derhalven alle de

krachten der Ziele niet en wordenMn-ghe-

spannen tot de liefde Godts, soo is daer al-

reede begaen een afwijcken van de ghehoor-

saemheyt der Wet. Want de vyanden die in

onse Ziel opstaen teghen het Rijck Godts en

sijne gheboden weder-spreken , die betoonen

ghenoeghsaem dat Godes throon in onse con-

scienty niet wel en is ghevestight. En belan-

gend' het laetste ghebodt, wy hebben bewescn

dat het eygentlick hier toe dient. Heeft ons

eenige quade lust des gemoedts gesteecken
,

soo zijn wy aireed' aen boose begeerlickheyt

schuldigh, en worden te gehjck overtreders

der Wet gesteldt : want de Heere en verbiedt

niet alleen yets te beraden en te versinnen

't welck tot 'schade van een ander soude mo-

ghen strecken , maer oock van boose begeer-

lickheydt gheprickelt te worden en te branden :

2. Datse de

heymelitjke

godtloosheydt

cnbegheevlick-

heyt ghenoemt

hebben eenver-

ghevelickeson-

de.

Siet het der-

de boeckcap. 4.

sect. 28.

Weder-lcg-

gingh van des6

dwaliügh, ge-

nomen uyt de

bemerckiugh

vau den korten

inhoudt van

alle de tien ge-

boden dewelc-

ke de liefde

Godts en des

Naesten ghe-

biedt.

1) Soo.
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Lib.2.dc Bap-

tismo contra

Ponat. cap. 6.

2. Door het

getuyghnis des

Apostels.

Kom. 6. 33.

3. Door d'au-

thoriteyt van

Christus.

Matth. 5. 19.

4. Door de

natuyr en Ma-
jeslejt Godts.

.5. Door het

oordeel teghen

de sond' uvt-

gcsproken.

Ezcch. 18. 30.

en op d'overtredingh der Wel leydl altijdl de

vloeck Godes. Daer en is oversulcks gheen re-

den om selfs d'alderlichtsle buosc begeerte Ie

bevrijden van het oordeel des doodts. Als wy
de sonde willen weerdeeren en wegen , seght

Augustinus , soo en laet ons geen bedriegli-

licke schalen en ijckers daer toe gebruycken
,

om daer aen te hangen en te weghen 't gheen

wy willen en soo wy willen naer ons eyghen

goedl-duncken , segghende : dit is swaer, dit

is licht ; maer laet ons de Goddelicke weegh-

schael halen en nemen uyt de Heylighe Scbrift-

tuyr, als uyt de Schatkamer ij des Heeren

:

en daer in weghen *en besien welck' het

swaerste zy : jae laet ons niet weghen , maer

erkennen en aennemen 't ghewicht dat aireede

van den Heere selfs ghewogen is. Maer wat

seyt de Schriftuyr? Gewisselick wanneer Pau-

lus ghetuyght dat de besoldiginghe der sonde

IS de doodt, so betoont hy dat hem dit vuyl

en stinckend' onderscheydt onbekendt is ge-

weest. En ghemerckt wy meer dan nae be-

hooren tot gheveynstheyt genegen zijn , soo

hadd' men dit liedeken , waer door de trage

conscieritien gestreelt en in slaep ghewieght

worden, onghesonghen moeten laten.

59. Och ofs' overleyden de kracht en

beduydingh van dese woorden van Christus:

Soo wie dan een van dese minste gheboden

sal ontbonden , ende de menschen alsoo sal

gheleert hebben, [die] sal de minste ghenaemt

worden in't Koninckrijck der Hemelen. Moe-

ten sy niet onder de soodanige ghetelt wor-

den, terwijl sy d'overtredingh der Wet also

Hchl en kleyn durven maken , als of die den

doodt niet verdient en hadde"? Men hadde

behooren te bemercken , niet simpelick en

alleen watter geboden wort , maer oock wie

hy zy die 't gebodt geeft, want in een

yegelick' overtredingh sijner Wet , hoe kleyn

die oock mochte zijn, wordt sijn authoriteyt,

gesach en aensien verkortet. Dunckl het haer

een geringe saeck dal Godes Majesleyt in

eenigh dingh geschonden wordt? Daer benef-

fens indien de Heere sijnen wille verklaert

heeft in de Wet, soo mishaeght hem alles

wat teghen de Wet ingaet. Sullense beweren

durven 2) dat Godes toorn alsoo ontmant is

dat de straffe des doodts terstondt daer op

niet en soude volghen? Godt self heeft daer

van een klaer oordeel uyt-ghesproken (in-

diense voor namen liever na sijn stemme te

luysteren , dan de klare 3) waerheyt door

hare dwase scherpvindigheden te verduyste-

ren). De Ziel, seght hy , die ghesondight sal

hebben, die sal sterven. 'Insgelijcks t geen

1) Thresoor. 3) verdichten. 8) helle

ick SO stracks 1) by-ghebrachl hebb' : De Kom. c. 23,

besoldiginghe der sonden , is de doodt. Maer

dese lieden beweeren , dat even dat selfste

't welck sy voor sonde bekennen, om dal sy

't niet en kunnen loochenen, nochtans de doot

niet j^en verdient. Laet hel doch ten minsten

eenmael tijdl met haer worden om wijsheydt

te leeren , dewijl ,, datse lot noch toe meer

dan genoegli met de dwaesheyl ghespeelt

hebben. Indiens' in hare sulleriien volherden , ,

'*"'".^;'' »«

, , . , /-Il 1*1 ^^^^ meuigtie

SOO moeten de kmderen Godts soodanighc k-y «eder-iei

dwaelgheesten laten drijven , en ondertusschen s"'i^

voor vast houden , voor eerst , dat yeder sonde

doodtlick is , dewijl die is een wederspannig-

heyl teghen den wille Godts , waer door sijn

toorn
I

noolsakelick onlsteecken wort , en een <i'-
^"'^•^

overtredingh der Wet , tegen dewelcke , son-

der eenigh uytsonderen , het oordeel Godts is

uyt-gesproken : ïen anderen , dat de sonden

der Heyligen vergevelick zijn , niet van wegen
haer natuyr en aert , maer om datse door de

barmhertigheyt Godts vergeven worden.

Hei IX. Capittel

Dat Cliristu.s, al hoewel hy onder de Wet den

Joden is bekent gheweest, nochtans eerstin

het Euangelium volkomentlick geopenbaert is.

Dewijl Godt aireed' in vorige tijden door

de reynigingen en offerhanden heeft wil-

len beluygen dat hy een Vader is , en oock

niet te vergeefs het uytverkoren volck ghe-

heylight heeft voor hem-selven: soo is hy

sonder twijffel als doe oock bekent geweest

in dat selvige beelt in het welck hy ons als

nu i|iel vollen glanls verschijnt. Daeroni is t

dat Maleachi, nadat hy den Joden belast

hadde dats' op de Wet van Moses acht ne-

men en in d'oeft'eningh der selver geduyrigh

volharden 2) souden, (overmidts nae sijn doodt

hel Prophetisch ampt voor een sekeren tijdt

soud' ophouden) terstondt daer op beluyght:

Dat de Sonne der ghercchtigheydl sal opgaen.

Met welcke woorden hy te kennen geeft dal

de Wet hier toe diende , namelick , om de

Godtvruchtighe menschen te houden in de

verwachting van den toekomenden Christus

:

en dat nochtans door sijn komst veel meer

lichts was te hopen. Daerom seght oock

Petrus: Dat de Propheten ondervraeght en

neerstelick ondersocht hebben ^van de salig-

heydt die nu door hel Euangelium gheopen-

baert is : en dal hen te verstaen was ghe-

gheven , datse niet voor hen selven , noch

voor haren lijdt, maer voor ons bedienden

De Heylighe

Vaders ouder

de Wet hebben

den dagh van

Christus ge-

sien, maer door

een duyster

gliesicht: doch

ons is hy volko-

melicker gheo-

penbaert onder

het Enangclic

Malach. 4. 2.

1. Petr. 1.

10, 12.

1) oulanghs. 2) uytherden.
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die dingen die door 't Euangelium verkon-

dight worden. Niet dat hare Leere den Israë-

litischen volcke zy onprofijtelick geweest
,

of

oock haer geen voordeel gedaen hebbe : maer

om datse dien vollen schat niet verkreghen

en hebben , die ons Godt toe-gesonden heeft

Reden vaa door haer handt. Want ons wort hedensdaeghs
dese voor-stel-

„emeensaemlick voor ooghen ghestelt de ghe-
Imgn, bevestigt a '-'

i . i i i

door degetuy- nade van dewelcke sy betuyght hebben: en

giienisscQ van
^jj^gj. gy üeden alleen een weynigh van die

ïitien.""^" genade hebben ghesmaeckt ,
daer wort ons

een overvloediger genot van dien aengeboden.

loan. 5. 46. Daerom is 't oock dat Christus , al hoewel hy

verklaert dal Moses van hem ghetuyght heeft

,

nochtans roemt en prijst de mate der ghe-

nade daer mede wy de Joden overtreffen.

Want hy spreeckt sijne Discipelen aldus aan
,

Matih. 13. 16. Doch UWC ooghen zijn sahgh , om dat sy

sien, ende uwe ooren om dat sy hooren.

Luc. 10. 24. Want ick segge u, dat vele Propheten ende

Koningen hebben begeert te sien het gene ghy

siet , ende en hebben het niet ghesien : door

dese woorden wordt d'openbaringh des Euan-

geliums niet weynigh gheroemt en aenge-

presen , dat Godt ons meer gedaen heeft dan

den Heyligen Vaderen , die door een sonder-

linge Godtsaligheydt hebben uyt-ghesteecken.

Met dese uytspraeck 1) en strijdt geensins

loan. 8. 56. d'andcr plaets , daer geseyt wort : Dat Abra-

ham uwe Vader heeft met verheuginge ver-

langht, op dat hy mijnen dagh sien soude:

ende hy heeft [/lem] ghesien, ende is ver-

blijdt geweest. Want hy heeft dien dagh alleen

van verr' en oversulcks duysterder aenghe-

schouwt, en evenwel geen gebreck gehadt

van 't geen hem in de hope der saligheyt

verstercken konde: waer uyt dan voorts ont-

staen is die blijdlschap die den Heyligen Pa-

triarch tot sljn doodt toe is by gebleven.

loan. 1. IS. Door dit seggen van Johannes den Dooper: Nie-

mant en heeft oyt Godt gesien : de eenigh-

geboren Sone , die in den schoot des Vaders

is, die heeft [/lem o».s] verklaert, en worden

oock de geloovige die voor henen ghestorven

waren niet uyt-ghesloten van de ghemeen-

schap der kennis en des lichts 't welck in den

Persoon van Christus sijn schijnsel gheeft:

maer hare gelegentheyt en condity wordt al-

daer met d'onse vergheleecken , en gheleert

dat de verborgentheden , die sy alleen duy-

sterlick onder schaduwen gesien hebben , voor

ons helder en klaer zijn
;

gelijck de Schrijver

van den Brief tot den Hebreen seer wel uyt-

Heijr. 1. 1. leyt, seggende: Dat Godt voortijdts veelmael

,

ende op velerley wijse , tot de Vaderen ge-

sproken liebbende door de Propheten , heeft

1) dese sprcuck.

in dese laetste dagen tot ons ghesproken door

den Sone. Al hoewel dan d'Eenigh-gheboren

Soon , die ons hedensdaeghs is het schijnsel

der Heerlickheyt en 't uytgedruckte beeldt van

het wesen Godes des Vaders, eertijts den

Joden is bekent geweest
,

ghelijck wy elders

aengewesen hebben uyt Paulus, dat hy zy

gheweest de Capiteyn en Leydsman 1) der ver-

lossingh in oude tijden : soo is nochtans waer-

achtigh, 't geen deselve Paulus elders leert:

Dat Godt die gheseght heeft dat het licht uyt

de duysternisse soude schijnen , is de gene

die in onse herten gheschenen heeft , om [ie

geve)ï\ verlichtinghe der kennisse der Heer-

lickheydt Godts in 't aenghesichte van Jesus

Christus. Want doe hy in dit sijn beeldt ver-

scheen, soo heeft hy hem-selven eenighsins

sienlick ghemaeckt, in vergelijckingh van sijn

gedaent die te voren duysler en met scha-

duwen bedeckt was geweest. Daerom is d'on-

danckbaerheyt der ghener die nu op den

hellen middagh blindt zijn , te schandelicker

en des te meer te verfoeyen. En daerom

seght Paulus dat hare verstanden van den

Satan verduystert zijn , op datse niet en sou-

den sien de Heerlickheyt van Christus , die

thans 2) sonder eenigb bedecksel of 3) voor-

hanghsel in het Euangelium blinckt 4).

2. Voorts verstae ick door het Euangelium

de klaer' openbaringhe van Christus. Ick beken-

ne voorwaer dat onder het Euangelium, voor soo

veel het van Paulus genoemt wordt de Leere

des Geloofs , begrepen en ghetelt worden alle

de beloften die al-omm' in de Wet worden

gevonden, aengacnde de ghenadige quijt-schel-

dingh der sonden , waer door Godt de men-

schen met hem-selven versoent. Want hy

stelt aldaer het ghelooven tegen de verschric-

kinghen , daer mede de conscienty benaeuwt

en gequelt wordt, als de saligheyt uyt de

wercken ghesocht moet worden. Waer uyt

dan volght dat onder het vvoordl Euangelium,

wanneer 't in een ruyme beteeckenis gheno-

nomen wert , oock S) vcrvattet werden de

getuygenissen die
' Godt van sijn Vaderlicke

barmhertigheyt den Vaderen gheghegen heeft.

Maer ick segghe dat het op een meer by-

sondere 6) wijse toepasselick is op 7) de

verkondigingh der genade die ons in Christus

ghegeven is. En dit en is niet alleenlick uyt

een gemeen ghebruyck alsoo aenghenomen,

maer het berust oock op d'authoriteyt van

Christus en sijne Apostelen. Daerom wort hem

dit als een bysonderlick hem eyghen sake 8)

toe-geschreven, dat hy het Èuangelie des

Koninckrijcks ghepredickt heeft. En Markus

1) lieleyder. 2) [ ]. 3) schut en. 4) nytluchtet. 5) [].

6) uytsteeckeude. 7) toeghepast wordt tot. 8) eygen.

Al hoewel het

woordt Èuan-

gelie in 't breet

de ghenomen

,

in sich begrijp-

de gbetuyge-

nisseu dewelc-

ke Godt van

&ijne barmher-,

tigheyt deuVa-

deren heeft

voor-gedragen:

soo moet noch-

tans de verkon-

dingeder gena-

de die in Chri-

stus Godt en

mensch ghege-

ven is , het

Èuangelie ey-

ghentlick en

bysonderlick

gheiioenit wor-

den.

Watth. 4. 17.
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begint sijn History aldus : Het begin des Euan-

geliunis van Jesus Christus. Doch 't en is niet

noodigh veel plaetsen by een te halen om te

bevestighen een saeck die meer dan ghenoegh

bekent is. Christus heeft dan door sijn komst

3. Tim. 1.10. het leven ende de onverderflickheyt aen

(1) .103.) het licht ghebracht door het Euangelium.
|

Met welcke woorden d'Apostel niet en wil

seggen dat d'Oude Vaders in de duysternissen

des doodts versoncken zijn geweest, tot dat

de Sone Godts het vleesch aennam: maer

dese voortreffelickheydt en uytnenientheytin 1)

eere aen het Euangelium toe-eygenende, soo

leert hy dat het een nieuw en ongewoon soort 2)

van bootschap zy gheweest , waer door de

Heere volbracht heeft 't geen hy belooft hadde:

op dat de waerheydt der beloften in den

Persoon sijns Soons soud' openbaer worden.

Want al hoewel de geloovige dit woordt van

Paulus altijdt waer bevonden hebben, te

2. Cor. 1.20. weten; Dat soo vele beloften Godts als er

zijn , die zijn in hem Jae , ende zijn in hem
Amen : als dewelck' in hare herten zijn ver-

zegelt gheworden: nochtans dewijl hy alle de

stucken onser saligheydt in sijn vleesch ver-

vult heeft, soo heeft de levendighe vertoo-

ningh en toe-brengingh der dinghen selfs met

recht eenen nieuwen en bysonderen lof ver-

kreghen. Hier uyt is 't dat Christus seydt

:

loau. 1. 53. Van nu aen sult ghy den Hemel sien geopent

,

ende de Enghelen Godts op-klimmende ende

neder-dalende op den Sone des menschen.

Want al hoewel hy in desen sijn oogh schijnt

te hebben op den ladder die den Patriarch

Jacob in een visioen en gesicht vertoont

wierdt , soo prijst hy nochtans door dit teec-

ken aen de voortreffelickheydt van sijn komst,

dat hy ons de deure.der Hemelen gheopent

heeft, op dat wy daer toe eenen vryen in-

gangh hebben souden.
Voight de 3 ]\jg[i p^Qgj g'ich nochtans hoeden voor

vau'senlui^" ^6 duyvelsch' inbeeldingh en meyninghe van

die de beloften Servetus, dewelcke, wanneer hv wil, of immers
m t geheel te yeynst dat hv wil de grootheyt van Christus
met doet. J

, ,
J„

, ? i r > i

genade verhenen , de beletten t eenemael te

niet doet , als ofse met de Wet oock een

eynde ghenomen hadden. Hy beweert dat de

vervullingh van alle de beloften ons door het

geloove des Euangeliunis toegebracht wert.

Als of' er cjuansuys geen onderscheyt en ware

tusschen ons en Christus. lek hebb' wel on-

langhs vermaent en aenghewesen dat Christus

niet met all' te doen heeft overghelaten 3)

van 't geen tot onser saligheydt dienstigh was :

maer daer uyt wort verkeerdelick besloten

,

dat wy aireede genieten de weldaden die door

1) voor-baet der 3) slnr-h en stel.

3) heeft achter-gelaten.

hem verkreghen zijn : even als of het seggen

van Paulus valsch waer : Dat onse saligheyt in

hope verborgen is, lek bekenn' wel dat wy
in Christus geloovende, van den doot over-

gaen tot in het leven. Maer men moet onder-

tusschen vast houden 't geen Johannes seydt

:

hoewel wy weten dat wy kinderen Godts zijn

,

dat het nochtans noch niet en is gheopen-

baert tot dat wy hem gelijck sullen zijn : als

wy , namelick , hem sullen sien ghelijck hy

is. Al is 't dan dat Christus ons in het Euan-

geHum de werkelicke 1) volheyt der geeste-

licker goederen aenbiedt 2) , soo blijft noch-

tans 't genot der selver altijdt onder de

bewaernisse der hope , tot dat wy dit ver-

derffelicke vleesch afgheleyt hebbende , ver-

andert worden nae de lieerlickheyt des ghenen

die ons is voor-ghegaen. Ondertusschen ghe-

biedt ons de Heylighe Geest, wiens authoriteyt

by ons bedwinghen moet al het bassen van

dien onsuy veren hondt , dat wy op de beloften

sullen berusten. Want de Godtsaligheydt is

tot alle dingen nut , volgens 't getuygenisse

van Paulus, hebbende de belofte des teghen-

woordighen , ende des toekomenden levens.

Dat is oock de reden waerom d'Apostel sich

beroemt , dat hy is een Apostel van Christus na

de belofte des levens 't welck in hem is. En
hy vermaent elders dat wy de selfde be-

loften hebben daer mede de Heylige in vo-

righe tijden begiftight waren. Eyndelick stelt

hy dese somma der gelucksaligheyt : Dat

wy verzegelt zijn door den Heyligen Geest

der beloften. Wy en besitten Christus oock

niet anders , dan voor soo veel als wy hem

omhelsen bekleedt met sijne beloften. Waer
uyt het dan geschiedt dat hy self wel in

onse herten woont , en dat wy nochtans van

hem uitwoonen: vjaiit loy wandelen door het

ffheloove , en niet door het aenschoinven. Dese

twee en komen oock met malkanderen niet

qualick over een , dat wy in Christus besitten

alles wat tot de volmaecktheyt des eeuwigen

levens dienstigh is , en dat nochtans het ghe-

loof is een gesichte der dinghen die men niet

en siet. Men moet alleen het onderscheyt

waernemen in den aert of hoedanigheyt der

beloften : want het Euangelium toont met den

vinger 't gheen de Wet onder figuyren en

voor beelden afgemaelt heeft.

4. Hier door wordt oock overwonnen de

dwalingh der gener , dewelcke de Wet nim-

mermeer anders met het Euangelium vergelijc-

ken, dan ghelijck de verdiensten der wercken

met de genadige toereeckeningh der gerech-

tigheyt vergeleken worden, Dese vergelijc-

1) dadelicke. 2) voordraegbt.

Waerom wy
als noch op

Godts beloften

moeten berus-

ten.

3. Tim. 1. 1.

2. Cor. 7. 3.

Tweede re-

den.

Ontbindingh

van een swa-

righeydt die in

desen handel

voorvalt.

Hier worden

oocli wederlevt

die gene die de

Wet met het

Enangelie niet

wel en vcrgc-

lijcken.
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kingh en tegen-stellingh en is wel geensins

te verwerpen: want Paulus verstaet onder

het woordt Wel dickwils den regel om recht-

veerdelick te leven , waer door Godt van ons

eyschl 't gheen wy hem schuldigh zijn
,
geen

hope des levens ghevende 't en zy dal wy

in alle deelen gehoorsaem zijn , en aen d'an-

der zijde daer by voegende den vloeck , in-

dien wy in't alderminste afwijcken : Ie welen

,

ter plaetsen daer hy beweert dal wy buyten

verdienst en om niet Gode behagen , en door

vergevinge der sonden rechlveerdigh gheoor-

deelt worden , om dat d'onderhoudingh der

Wet , die de belofl heeft van belooningh , by

niemant en wort gevonden. Soo handelt dan

Paulus gevoeghlick wanneer hy de gherech-

tigheyl der Wet en des Euangeliums tegen

Vereenigingh nialkanderen stelt. Doch hel Euangelium en
vuQ de vragen

-^ ^-^^^ eekomen in de plaets van de
die hier voor-

i -.tt °
i i i -J i i J

vallen. ganlsche Wet, dat het een ander middel der

saligheyt met sich brenghen soude : maer veel

meer op dat het soude versterken en bewijsen

vast en bondigh Ie zijn alles wat de Wel

belooft hadde , en dat het voorts de waer-

heydt soude voeghen en toedoen tot de scha-

duwen. Want als Christus seydl dat de Wel

en de Prophelen gheweesl zijn lot op Joannes
,

soo en steldt hy daer mede de Vaders niet

onder den vloeck, den welcken de dienst-

knechten der Wet niet en kunnen onlgaen :

maer hy geeft te kennen da Is' alleen door

d'eerste beginselen der Leere onderwesen zijn
,

soo dalse bleven staen verre beneden de hoog-

heyt van de Leere des Euangeliums. Daerom

is't dat Paulus, hel Euangelium noemend' een

Kom. 1. 16. kracht Godts lol saligheydl een yeghelick die

gelooft , lerstont daer op seyl dat hel getuygh-

nis heeft van de Wet ende de Prophelen. En

al is't dat hy in't eynd' van den selfden brief

leert dat de verkondigingh en bootschap van

Jesus Christus is een openbaringh der verbor-

ghentheydl die van eeuwige tijden af ver-

swegen is gheweesl , soo versoet en versacht

hy nochtans dese uylspraeck 'I ) door een uyt-

leggingh die hy daer by voeght , leerende dat

de voorseyde verkondigingh gheopenbaert is

Een korte door de Prophelischc Schriften. Waer uyl wy
uyt-ieggingh

yg^staeu en beariipen , wanneer vande ganlsche
van dese verge-

i i i i i i i

lijckingh. Wet gesproken en ghehandelt wordt , dal m
sulcken gheval 2) hel Euangelium alleen ten

aensien van de klare openbaringh die hel

geeft , van de Wet verschilt : voorts van we-

(p. 164.) ghen den
[ onweerdeerlicken overvloei der

genade die ons in Christus voor-geleydt is

,

en wort niet sonder oorsaeck geseydt dat door

sijn komst het Hemelsche Koninckrijck Godls

op der aerden is opgerecht.

5. Nu, Joannes is geslell geweest in't Hetderdedeei

midden tusschen de Wet en 't Euangelie, vlndeaC
hebbend' een middel-ampl , 't welck met die johaunes des

beyde gemeenschap hadde. Want al hoewel Doopers. gant-

hy Christus hel Lam Godts, en d'Olïerhande ueude tot den

tol versoeninghe der sonden noemende , de voorgaenden

hoofl-somma des Euangelies voortgebracht ''an^''^!-

heeft : dewijl hy nochtans Christus onverge-

lijckelicke kracht en heerlickheyl, dewelck'

eerst in sijn weder-opstandingh voor den dagh

ghekomen is . niet en heeft verklaei'l en uyt-

geleyt : soo seght Christus dat hy minder ghe-

weesl zy dan d'Aposlelen. Want dit gheven Matth. ii.ii.

sijne woorden te kennen daer med' hy be-

tuyght , al hoewel Joannes onder de kinderen

die van vrouwen gheboren zijn uylsteeckl,

dat nochtans die ghene die de mmst is in't

Koninckrijck der Hemelen , meerder is als hy :

want hy en weerdeert aldaer niet de persoe-

nen der menschen: maer na dal hy Joannes

geslell heeft boven alle de Prophelen , so ver-

heft hy de Predicaly des Euangeliums in den

hooghsten graedt , dewelcke door het rijck

der Hemelen beleeckenl wordt
,

gelijck wy
elders gesien hebben Doch dat Joannes selfs i"an. i 23.

antwoordt dat hy alleen een stemm' is , als

of hy minder waer dan de Prophelen ,
dat

en doet hy niet om nederigheydt Ie veynsen

,

maer hy wil leeren dat hem geen eygen en

bysondere bootschap en is bevolen , dan dat

hy bedient het ampl eens uytroepers en ver-

kondighers: ghelljck van Maleachi voorseyl

was: Siet ick sende u-lieden den Prophete Maieacii.4. 5-.

Elia, eer dat die groote en die vreeslicke

dagh des Heeren komen sal. Hy heeft oock

geduyrende den ganlschen loop sijns dienst

niet anders gedaen dan Discipelen te berey-

1 den voor Christus. Ghelljck hy oock uyt

Jesaia bewijst dal hem dit ampt van God was

opgheleyt. Hierom is hy van Christus ghe- loan. 5. 35.

noeml een brandend' en lichtende Keersse

,

om dat den vollen dagh noch niet en was

opgegaen. En nochtans moet hy desnietle-

ghenstaende onder de verkondigers des Euan-

geliums ghestell worden
,
gelijck hy den selven

doop gebruyckl heeft , die den Apostelen na-

derhandt bevolen wierdl. Doch 't ghecn hy

begonnen en aengevanghen hadde , dat is

eerst door een vryeren voorlgangh vervult

geworden, nae dal Christus tot de Hemel-

sche Heerlickheyl was opgenomen.

1) spreuck. t) kas.
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Het eerste

deel, wacr iu

hy bewijst dat

Je verhaude-

lingh van de

vcrgelijckingh

en over-een-

komiugh des

Ouden ende

Nieuwen Te-

stameots noot-

sakelick is om
Servets en der

Weder-doope-

reu wille.

Het X. Capittel.

Van de vergelijckinghe df.s Ouden en Nieuwen

Testiiinents ot' Veibondls.

Uyt liet geen wy voor henen geseyt heb-

ben kan nu blijcken , dal alle de men-

schen die Godl zedert hel begin. der. werelt

tot sijn volck heeft aenghenomen ,
door een

ghelijcke Wet en door den selven bandt der

Leere die onder ons nu plaels heeft , aeo hem

sijn verbonden ghcweest. Maer dewijl aen de

bevestigingh van dit hooft-stuck veel is gelegen,

so sal ick als tot een acnhanghsel alhier noch

verder van dit stuck handelen 1) : Ghemerckt

d'Oade Vaders met ons een gelijck erfdeel deel-

achtigh zijn geweest , en door de genade van

eenen en den 2) selvighen 3Iiddelaer de ghe-

meene sahgheydt ghehoopt hebben , in wat op-

sicht 3) en aensien hare condily en gelegentheyl

bij dees' onderlinghe gemeenschap van d'onse

verschilt. En al hoewel de getuygenissen diewy

uyt de Wet en Propheten tot bewijs van dit

stuck vergadert hebben, genoegsaem doen blijc-

ken , datter noyt onder Godes volck eenighen

anderen regel 'der Religy en Godtsaligheyt

geweest zij : dewijl nochtans door de Schrij-

vers 4) dickwils veel dinghen gedisputeert

werden van 't onderscheydt des Nieuwen en

Ouden Testaments, deweicke den Leser die

niet seer kloeck en voorsichtigh en is, eenighe

nioeyt' en swarigheyt maken mochten
,

soo

hebben wy met recht een cygen plaets be-

stemt, om dese saeck beter en grondigher

t"overwegen. Jae oock, bchalven dat dees'

overleggingh ons andersins seer profijtelick is
,

so hebben ons boven dien daer toe-gedron-

glien die ongeschickte boef Servelus, en som-

mighe raeshoofden uyt de secte der Weder-

dooperen , die van het Israëlitische volck niet

anders en ghevoelen , dan van een kudde

swijnen , als het weick , nae hare sufiferijen

en droomen , van den Heere op deser aerden

soude gemest en vet ghemaeckt zijn , sonder

eenighe hope der Hemelscher onsterffelick-

heydt. Op dat wy dan dese pestachtighe 5)

dvvalihgh van de gemoederen der Godtvruch-

tighen afweeren , en te ghelijck oock alle

swarigheden wech nemen mochten ,
deweicke

terstont , soo haest als men van de verschey-

denheydt tusscben het Oude en Nieuwe Testa-

ment hoort melden, plachten t'onfstaen, so

laet ons kortelick insien , wat ghelijckheydt

,

en wat ongelijckheydt daer zy tusschen 't ver-

. bondl 'tweick de Heere in voortijden voor de

komste van Christus met d'Israëllten , en tus-

1) wijders leeron 2) [

'

benten. 5) pestilentiale.

.3) regaard. 4) by Jen Schri-

schen 't Verbondt 't welck hy nae sijn komst

met ons ghemaeckt en op-gerecht heeft.

%. En dit beyde kan met een woordt

verklaert en afghedaen werden, 't Verbondt

met den Vaderen gemaeckt en Is, wat be-

langhl het wesen en de saeck selve niet alleen

niet verscheyden van 't verbondt met ons

opgherecht, maer het is oock gantsch en gaer

al een en het selfde verbondt : 't verschil is

alleen in de maniere der bedieningh. Doch

dewijl niemandt uyt soo een korte verklaringh

een seker verstandt bekomen soude , soo moe-

ten wy, om voordeel te doen , dit stuck wijdt-

loopigher uyllegghen en vervolgen. Nu om
dese gelijckheyt , of liever eenheyl aen te

wljsen , so soude men te vergeefs die onder-

deelen 1) die aireed' afghedaen zijn, weder-

om op %) nieuw verhandelen , en oock on-

tljdelick en t' onpass' alhier inbrengen die

dingen die noch in een ander plaets sullen

moeten besproken 3) worden. Men moet dan

alhier voornementlick acht nemen op drie

hooft-stucken. Voor eerst moeten wy voor

vast houden , dat de vleeschelicke rijckdom

en gelucksaligheyt den Joden niet en is voor-

gestelt gheweest tot een perck en wit waer

nae sy als eynddoel 4) streven en trachten

souden , maer datse tot de hope der onsterfïe-

lickheydt aenghenomen waren: en dat de

trouw en vastigheydt van dese aennemingh'

hun luyden door Goddelicke openbaringhen
,

door de Wet en door de Propheten seker ge-

maeckt en bevestight is gheworden. Ten anderen,

dat het verbondt waer door sy met Godt ver-

soent wierden , niet op eenighe van hare ver-

diensten , maer alleen op de barmhertlgheyt

Godts die haer riep
,
gegrondt was. Ten der-

den , datse gehadt en gekent hebben den

Mlddelaer Christus, door den welcken sy met

Godt vereenight en sljner beloften deelachtigh

souden werden. Van dese drie stucken sal het

tweede, door dien het moghelick noch niet ghe-

noegli bekent en is , te sljner plaels in 't breed'

en langhe bewesen worden. Want wy sullen met

seer vele en klare gheluyghnissen beveslighen.
|

dal alle de weldaden en beloften die de Heere

ooyt sljnen volcke gbedaen heeft , uyt sijn

enckele goeJtheydt en goedertierenheydl zijn

voort-gekomen. Het derd' is oock bier on daer

klaerlick bewesen 5). En wy en hebben oock

selfs het eerste niet on-aengeroert laten Voor

by gaen.

3. Doch wy sullen tot verklaringh van

dit eerste stuck (dewijl het tot den tegen-

woordigen handel aldermeest diendt , en oock

de teghenpartyen ons daer in meer tegen

1) de stueskens. 2) (een). .S) glicscyJt 4) eyndclick.

5) betoont.

Het tweede

deel, liandclcQ-

dc van deSC

vergclijckingh

iu 't gemcyu.

Het verbondt

der Vaderen is

iu derdaedtce-

nerley met het

onse. Maer ten

aensien van de

bedieningh

tweederley.

Da r zijn drie

ding, 1 waer in

dese twee Ver-

bonden in alles

metitalkaude-

reii <A'er een

komeu.

1.

3.

Th 't 15. Boeck

capp. 15. 16.

17. en 18.

(p. 165.)

Die eerste al-

ghemceu ghe-

lijckheydt of

over- een -ko-

mingli is ^ dat

het 1Je ver-

bondt , even

ghelijok als het

nieuwe , de

Uytvcrkorenc

GoJts op-ghe-

voert heeft niet

alleen tot de

belof 1 en des te-

genwoordigen

levens , maev

veel meer tot

de seer sekere

hope der on-

sterffelick-

heyJt en des

toekomenden

levens.

Kom. S- *'•
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spreken) meerder vlijdt en arbeydt aenwenden.

Alsoo nochtans dat wy alhier kortelick in-

voegen , of daer nae ter gheleghener plaets

by-brenghen sullen, 't gheen aen d'uytleg-

gingh van d 'andere twee soude mogen ont-

breken. Voorwaer d'Apostel maeckt alle dese

stucken vast en seker, wanneer hy seydt:

Dat Godt de Vader het Euangelium : 't welck

hy van sijnen Sone ter bestemder tijdt ghe-

openbaert heeft, al langh te voren door de

Propheten in de Schriftuyr heeft toe-geseydt.

Item , dat de gherechtigheydt des gheloofs die

door het Euangelium geleert wordt, ghetuygnis

heeft van de Wet en de Propheten. Want

het Euangelie en houdt de herten der men-

schen niet op met de vreught van dit tegen-

woordige leven, maer voert die om hoogh

tot de hope der onsterfTelickheydt : Het en

maeckt de gemoederen niet vast aen d'aerdt-

sche vermakelickheden , maer verkondighende

de hope die in den Hemel wech geleydt is,

brenght het de gemoederen in sekerensini)

derwaerts over. Sulcks ghetuyght d'Apostel

Ephes. 1. 13. op een ander plaets met dese woorden: Na

dat ghy het Euangelium gelooft hebt,soozijt

ghy verzegelt geworden door den H. Geest

der belofte , dewelck' is het pandt onses erf-

deels , op dat wy de verworvene besitting

Coioss. 1. 4. verkrijgen souden. Item : Also wy van uw'

gheloove in Christus Jesus ghehoort hebben,

ende van de liefde die \jj/ heh(\ tot alle Hey-

ligen: Om de hope die u wech gheleght is

in de Hemelen, van welcke ghy te voren

ghehoort hebt, door het woordt der waer-

2.Tiies9.2.i4. heydt [naiaelicJc] des Euangeliums. Item : Waer

toe hy u geroepen heeft door ons' Euangelium,

tot verkrijginge der heerlickheyt onses Heeren

Jesus Christus. Daerom wordt het Euangelie

het woordt der saligheydt en de kracht Godts

om de geloovige saligh te maken, en het

Reden van Koninckrijcke der Hemelen ghenoemt. Indien

dese gheiijck-
^jg Lecrc dcs Euangeliums geestelick is , en den

een-komiu°gr' "^egh opeut tot dc besittingh van 't onsterffe-

licke leven , soo en laet ons niet dencken dat

die ghene, dien dat Euangelium belooft en

geboodtschapt was . de sorge der zielen ver-

laten en veracht hebben, en in't nae-jaghen

van de wei-lusten des lichaems als beesten

Teghen-wer- ongevoeÜck gewordcn sljn. Dat alhier oock
pingh. niemandt en segge: Dat de beloften van het

Euangelium die in de Wet en de Propheten

verzegelt zijn , voor het volck des Nieuwen

Antwoort. Testaments verovdineert waren. Want als hy

geseydt hadde dal het Euangelium in de Wet
belooft was , so betuyght hy korts daer nae

,

Rom. 3. 19. dat die dinghen die in de "Wet vervattet zijn
,

1) de selfd' eenighsius.

sonder twijffel eyghentlick toegeschickt wor-

den den ghenen die onder de Wet zijn. lek

bekenn' wel dat hy dit also betuyght in een

ander handel en ghelegentheydt : maer hy en

was evenwel soo kort van memory met , dat

hy , doe hy seyde dat alle die dinghen die

de Wet leert in der waerheydt den Joden

toe-behoorden , niet en soude ghedacht hebben

wat hy weynigh te voren gheseydt hadde van

het Euangelium dat in de Wet belooft was. Soo

bewijst dan de Apostel seer klaerlick dat het

Oude Testament en Verbondt voornemelick

ghesien heeft op het toekomende leven , de-

wijl hy seyt dat de beloften des Euangelies

daar onder vervat en begrepen zijn.

4. Van ghelijcken volght daer uyt dat het
^^^^ ^g^^;

op d'onverdiende barmhertigheydt Godts ghe- ^eyat bewesen

grondt was , en door Christus tusschen-komen zijnde, soo vol-

bevestight zy geweest. Want de predicaty 1^^::,^^;^!"

des Euangelies en leert niet anders dan dat dat beyde de

de sondaers sonder haer verdienst door de veibondë ston-

vaderlicke goedthertigheydt Godts gherecht- ^^^^^^ bam-

veerdight worden : en de gantsche inhoudt heitigheydt

der selver loopt ten eynd' in Christus en op
chri'tnrtas-

Christus. Wie soude dan durven seggen dat schen-komen

de Joden geen deel aen Christus ghehad heb- bevestight zijn.

ben, dewijl wy hooren dat het Euangelische

Verbondt met hun gemaeckt is geweest , van

het welke Christus den eenighen grondtslagh

is? Wie soud' haer durven maken tot vreem-

delingen van de genadige weldaedt der sahg-

heyt
,
gemerckt wy verstaen dat hen de Leere

van de gherechtigheydt des geloofs is toe-

gediendt? En om niet langh te twisten over

een saeck die klaer is , wij hebben een heer-

licke spreuok des Heeren, daer hy seyt:

Abraham uwe Vader heeft met verheuginghe loan. 8. 56.

verlanght , op dat hy mijnen dagh sien soude :

ende hy heeft [hem] ghesien , ende is ver-

blijdt gheweest. En 't geen Christus aldaer

betuyght van Abraham , dat past op 't ghe-

loovige volck in 't alghemeen , volghens de

verklaringh des Apostels, als hy seydt: Dat Hebr. 13. 8.

Jesus Christus is gisteren ende heden deselve

ende in der eeuwigheyt. Want hy en spreeckt

aldaer niet alleenlick van Christus eeuwige

Godtheyt : maer oock van sijn kracht die den

gheloovighen tot allen tijden is bekent ge-

maeckt. Daerom seggen beyde de gelucksalige

Maget en Zacharia in hare Lof-dichten, dat Luce 1.54,72.

de saligheyt die in Christus geopenbaert is
,

is een volbrengingh van die beloften die

de Heere in voortijden Abraham en den

Patriarchen gedaen hadde. Indien de Heere

door 't senden van sijnen Christus de trouw

en waerheyt van sijnen ouden eedt betaelt

en voldaen heeft , soo en kan men niet anders

seggen , dan dat het eynde van dien in Chris-
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En dewijl dc-

se twee laetste

gelijckhedea of

over-een-ko-

luingen aen de

eerste vastzijn,

800 wordt ia 't

bewijsen van 't

selve dit derde

deel desC'apit-

tels van dese

secty totde 23.

toe-ghebracht.

Het eerst' ar-

gument is ghe-

nomen uyt den

Apostel , de-

welck' uyt d'e-

ven-ghelijcke

beteeckenisse

der Sacramen-

ten beweert dat

der Ouden cou-

dity eeuerley is

geweest met de

onse.

1. Cor. 10.

1. 11.

(p. 166.:

Teghen-wer-

pinghnytloan.

6. 49. De Va-

ders hebben

het Manna gc-

gheten in de

Woestijne en

zijn gestorven.

Dfe Christenen

etenhetvleesch

Christus, ende

en sterven niet.

Antwoordt

,

waer door de

schijn-strijdige

nytspracck des

Euangelisten

met het seggen

des Apostels

vereenigtwort.

tus en het eeuwige leven altijdt geweest is.

5. Ja dat meer is d'Apostel maeckt d'ls-

raëliten ghelijck en een met ons , niet alleen

ten aensien van 't verbondt , niaer oock van

wegen deselve beteekenisse der Sacramenten.

Want voor-hebbende door d' exempelen der

straffen daer mede sy eertijdts !. volghens 't

seggen der Schrifture gekastijdt zijn geweest

,

die van Corinthen een schrick aen te jagen,

op datse sich in ghelijcke sonden niet ver-

loopen en souden, soo maeckt hy sijn begin

met dese voor-reden : Datter gheen reden is

om ons eenigh voordeel toe te meten , 't welck

ons bevrijden mocht van die wraeck Godes

die sy-lieden hebben moeten uytstaen. Dewijl

de Heere aen hen niet alleen de selfde wel-

daden bewesen , maer oock door de selfde

tecckenen en zegelen sijn ghenade t'haerwaerts

betoont en heerlick ghemaeckt heeft. Als of

hy seyde : Indien ghy-lieden vertrouwt buyten

ghevaer en schot 1 ) te zijn , om dat den

Doop daer mede ghy gheteeckent zijt , en het

Avontmael des Heeren 't welck ghy dagelicks

ontfanght , seer heerlicke beloften hebben : en

ondertusschen Godis goedtheydt verachtende
,

een onghebonden en weelderigh leven leydet

:

soo weet dat oock de Joden van soodanige

teeckenen en panden geen gebreck en hebben

gehadt, tegen deweicke nochtans de Heere

sijn oordeelen seer strengelick uytghevoert

heeft. Want sy zijn ghedoopt in den door-

gangh der zee en in de wolcke , waer door

sy voor de hitte der Sonne
)
bedeckt wierden.

Onse vveder-partyen voor genoemt , seggen dat

desen doorgangh zy geweest eenen vleesche-

licken Doop , die met onsen geestelicken nae

eenighe ghelijckheydt over een komt. Maer
indien dit alsoo ware , soo en soude des

Apostels bewijs-reden niet deughen, wiens

voornemen alhier is den Christenen t'ontne-

men alle gedachten van datse door het privi-

legy des Doops den Joden in weerdigheydt

souden overtreffen. Haer uytvlucht en geldt

oock niet tegen 't geen terstont daer aen volght

.

te weten : Dat sy deselve gcestelicke spijse

met ons gegeten, en den selven gheestelicken

dranck ghedroncken hebben , weicke' dranck

Christus selve was , volgens sijn uytieggingh.

6. Sy werpen ons wel voor, om dese uyt-

spraeck 2) van Paulus den neck te breken , de

uytspraeck 2) van Christus daer hy seydt : Uwe
Vaders hebben het Manna gegeten in de Woes-
tijne , ende sy zijn ghestorven : Wie mijn

vleesch eet die en sal in der eeuwigheydt

.niet sterven. Maer dese twee uytspraecken 3)

worden lichtelick met malkanderen vereenight.

1) peryckel en schiot, 2) sprenrk. S) spreuoken.

Dewijl de Heere sijn aenspraeck dede tot

alsulcke toehoorders, die alleen met de spijse

des buycks sochten verzadight te worden

,

maer na "t voedsel der ziele niet en vraegh-

den, soo schickt 1) hy sijn reden een wey-

nigh na haer begrijp en verslant , en hy
maeckt voornementlick een vergelijcking tus-

schen het Manna en sijn Lichaem, gematight

nae haer gevoelen. Sy versochten dat hy om
hem-selven aensien en gelool'weerdigheydt te

verkrijghen , sijn kracht met eenigh mirakel

bewijsen soude
,
ghelijck Moses ghedaen hadde

doe hy het Manna uyt den Hemel afbracht.

En sy en wierden in het Manna niet anders

ghewaer , dan da't het was een remedy teghen

dien lichamelicken honger, daer mede het

voick te dier tijdt gequelt wierdt : sy en

dronghen met haer verstandt niet door tot

die hoogher verborghentheydt daer Paulus op

siet. Op dat dan Christus soude betoonen hoe

veel heerlicker weldaedt sy van hem behoor-

den te verwachten , dan die weldaedt was die

hare Vaders volgens haer segghen van Moses

hadden ontfanghen , soo maeckt hy dese ver-

ghelijckingh. Indien 't na u goedt-duncken een

groot en gedenckweerdigh mirakel is geweest

,

dat de Heere door Moses sijn voIck , op dat

het in de woestijne door hongher niet ver-

gaen en soude . spijs' uyt den Hemel heeft

op-gediscbt, daer med' het voor een kleynen

tijdt mocht onderhouden werden : soo meet

hiernaer af 2) hoe veel treffelicker de spijse

zy die d'onsterffelickheydttoebrenght. Nu sien

wy waerom de Heere dat geen 't welck int

Manna 't voornaemste was achter gelaten

,

en alleen de minste nultigheyt die 't hadde

aengeteeckent heeft. Te weten , dewijl de

Joden hem als tot een verwijtingh Moses

hadden tegen geworpen , deweicke des volcks

behoeftigheydt door middel van het Manna

was te hulp ghekomen : soo antwoordt hy

,

dat hy een bedienaer was van een veel hoo-

ger genaed' en weldaedt, in verghelijckingh

van deweick die vleeschelicke voeding en ver-

sorgingh des volks, waer sy uytsluytend aen

hechtten 3) , met recht voor slecht en geringh

behoort gehouden te worden. Maer wat Pau-

lus aen 4) belangt , naerdien 5) hy wiste dat

de Heere, doe hy 't Manna uyt den Hemel

regende, dit 6) niet alleen verleende tot verza-

diging van den buyck, maer oock verschafte tot

een geestelicke verborgentheydt, om daer mede

af te beelden de geestelicke levcndighmakingh

die in Christus verkregen wordt, soo heeft hy dit

stuck 7) , 't welck seer aenmerckens weerdigh

was , niet stil-swijghend willen voorby gaen.

I) voeght. 2) neemt hier uyt af. 3) daer van «Heen sy

so veel hielden 4) []. B) gemerckt. fi) dat selve. 7) rtee .
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Tweede be-

vvijp-reden yyt

de Wet en de

Prophetcn ge-

nomen , van

de ki-:icht des

Goddellckeu

Wüoi'ts de zie-

len der Godt-

vruchtighen le-

vendig makea-

i!e vóór de

komste vau

( hristus.

Hier uyt wordt dan seker en klnerlick besloten
,

dat den Joden niet alleen deselve beloften des

eeuwighen en Hemelschen levens ,
daer mede

de Heer ons nu begiftight 1 ) , mede-ghedeelt

,

maer oock door waerlick geestelicke Sacramen-

ten verzegeld waren. Waer van Augustinus

overvloedigh handelt tegen Faustus Manicheus.

7. Indien 't den Lesers beter aen staet

dat hen getuyghnissen uyt de Wet en de

Propheten voorgheleght 2) werden, uyt de-

welcke sy bemercken moghen dat d'Oude

Vaders oock deel hebben ghehadt aen het

geestelicke Verbondt
,
ghelijck wy uyt Christus

en d'Apostelen verstaen : soo sal ick hen-lieden

oock in dese begeerte ten dienste staen, en

dat des te liever om dat de teghen-partyen

alsoo te sekerder sullen overwonnen werden,

r:atse naderhandt gheen uytvlucht en hebben

voor te wenden. En hoewel ick wel weet

dat het bewijs 't welck ick alder-eerst sal

voortbrengen den opgeblasen Weder-dooperen

onnut en by na bespottelick schijnen sal , so

sal het nochtans by den leersamen en ver-

standighen seer veel vermogen. Ick houde

dan 3) dit voor een vast en bekent punct,

dat Godts Woordt sulck een levendige kracht

heeft, dat het levendigh maeckt de zielen van

alle die ghenc dien Godt dat belieft mede te

deelen. Want het seggen van Petrus is 4)

altijdt waerachtigh gheweest , dat het een on-

verderlTelick zaedt is 't welck in der eeuwig-

heydt blijft
,

ghelijck hy dat oock afneemt en

besluyt uyt de woorden van Jesaia. Dewijl

nu Godt door desen Heyligen bandt sijns

Woorts de Joden in voortijden aen hem heeft

verbonden , soo heeft hy hen oock ontwijfTe-

liclc tot de hope des eeuwighen levens ver-

koren en afgesondert. Want als ick segge

dats' aenghenomen hebben dat Woort , 't welck

hen naerder met Godt vereenighde, soo en

spreeck' ick niet van die algemeene ghemeen-

schap die door Hemel en Aerd' en door alle

de deelen der werelt uytgestreckt wordt (de-

welck' oock al hoewelse alle dingen levendigh

maeckt nae gelegentheyt van yeders natuyr

en aerdt, deselve nochtans niet en bevrijdt

van de noodtsakelickheydt des verderfs) maer

van die bysondere ghemeenschap, waer door

de zielen der gheloovighen in de kennisse

Godes verlicht en aen hem eenighsints ver-

knocht werden. En dewijl Adam, Abel, Noach,

Abraham en d'andere Vaders door sulcke ver-

lichtingh des Woordts met Godt vereenight

waren , soo seggh' ick datse sonder twijlFel

toegangh ghehadt hebben tot Godes onsterf-

felick Koninckrijck. Want het was een bon-

1) beschenckt. 2) verhaelt, 3) derhalven. 4) heeft.

dighe en vaste gemeenschap met Godt, de-

welcke niet en kan zijn sonder den schat des

eeuwigen levens.

8. Indien dit nochtans wat duyster schijnt

te zijn, wel aen, laet ons over treden tot de

woorden des Verbondts : deweicke niet alleen

volstaen sullen voor eick zedigh dencker 1),

maer oock ten vollen openbaren sullen de

onwetenheydt der gener die lust hebben tot 2)

tegen 3) spreken. Want de Heere heeft altijdt

met sijne dienstknechten onder dese formule

als gecontracteert 4): Ende ick sal u tot een

Godt zijn: ende ghy sult my tot een volck zijn.

In welcke woorden , volgens de gewoonlicke

verklaringh der Propheten , het leven , de salig-

heydt en de gheheele somme des eeuwighen

heyls vervat is. Want David betuygt dickwils

en niet sonder oorsaeck , dat het volck saligh

is 't welck Godt tot een Heere heeft : dat het

volck saligh is 't welck hy verkoren heeft hem-

selven tot een erfdeel : en dat niet van we
|

ghen een aerdtsche ghelucksaligheydt , maer

om dat hy van de doodt verlost, geduyrigh-

lick bewaert, en met een eeuwighe barmher-

tigheydt nae-gaet den ghenen die hy tot sijn

volck heeft aenghenomen. Ghelijck oock te

lesen is by andere Propheten : Ghy zijt onse

Godt, wy en sullen niet sterven. Want de

Heere is onse Richter, de Heere is onse Wet-

ghever : de Heere is onse Koningh , hy sal

ons behouden. Geluckigh zijt ghy Israël

,

want ghy wordt in Godt den Heere saligh.

Maer om niet langher dan noodigh is stil te

staen by 5) , een onnoodighe saeck ,
[so wijse

ick hierop] 6) : alomm' in de Propheten wordt

dese vermaningh ghelesen , datter tot den

üvervloet van allerley goederen en oversulcks

tot de sekerheydt der saligheydt niet met all'

en sal ontbreken , so wy maer den Heere tot

onsen Godt hebben : en dat wel te recht.

Want indien sijn aenghesicht soo haest als

het sijiien schijn geeft , een seer seker pandt

der saligheydt is , hoe soud' hy dan tot eenigen

mensch konnen komen met betuygingh dat

hy sijn Godt is, 'indien hy hem met eenen

niet 7) de schatten sijner saligheyt en soude

voor-legghen ? Want hy is onse Godt met dit

beding , dat hy midden onder ons sal woo-

nen
,

gelijck hy door Moses betuyghde. En

wanneer men in sulck een sin 8) sijne teghen-

woordigheydt verkrijght, soo komt men oock

tot het besit des levens. En of' schoon er niet

meer en wierdt uytghedruckt , soo hadden sy

nochtans een ghenoeghsaem klare belofte van

De derde be-

wijs-redcu ge-

nomen uyt de

woorden des

verbondts, de-

weicke betoo-

nen dat het in

der daet eener-

ley is vooi' en

nae d' openba-

ringhe van

Christus in 't

vleesch.

Levit, 26 12.

Psalm 33. 12.

Psalm 144.15.

(1). Ifi'?.)

Habak. 1.13.

lesa. 33. 22.

1) den zedigheii verstanden ghenoegh doen. 2) [ ]. 3) (te).

4) aldns compact en contract gemaeckt. 5) veel doens te

hebben met. 6) []. 7) den welcken hy niet met eenen.

8) sulcke.
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Bevestigingh

van de voorge-

stelde bewijs-

reden genomen

uyt de klare

woorden des

Verbondts.

Genes. 17. 7.

Een andere

treffelieke be-

vestigingh ten

deele \iyt de

Toorgaendc, tê

deele nit Gods

natuyr vloey-

jende.

Exod. .1. 6.

't geestelicke leven in dese woorden : lek ben

uwen Godt. Want hy betuyglu dat hy een

Godt wil zijn niet voor de lichamen alleen

,

maer bysonderlick voor de zielen. Nu , de

zielen blijven in de doodt van Godt vervreemt,

so se niet 1) door gerechtigheydt met hem 2)

vereenight en worden; maer 3) ontfanghen in

't tegen-deel het eeuwige leven soo haest als

die vereenigingh in haer plaets grijpt.

9. Hier by komt noch dat hy niet alleen

betuyghde dat hy haren Godt was , maer oock

beloofde dat hy haren Godt alt ijdt zijn soude :

op dat haer hoop' en verwachlmgh , niet ver-

genoeght 4) met de tegenwoordige goederen
,

tot d'eeuwigheydt soude worden uytgeslreckt.

Voorts , dat de beteeckenis en belofte van den

toekomenden tljdt hier toe-ghedient heeft , dat

bewijsen vele uytspraecken 3) en woorden

,

daer mede de geloovige sich selven vertroo-

steden niet alleen in 't teghenwoordighe ver-

driet , maer oock voor het toekomende , dat

Godt hen nimmermeer verlaten soude. Het is

oock sulcks dat hy haer met dit tweede deel

der belofte : Om u te zijn tot eenen Godt

,

ende uwen zade nae u . noch klaerder ver-

sceokert heeft dat hy sijne zegheninghen over

haer tot buyten de palen deses aerdtschen

levens soud' uytstrecken. Want indien hy

sijne goedt-gunstigheydt t'haerwaerts, oocl- nae

hare doodt , wilde verklaren met het uytstor-

ten van zegen over hare nakomehnghen , soo

soude 6) sijn gunst hun als dan 7) veel

weynigher 8) ontbreken. Want Godt en is niet

ghelijck de menschen , deweick' hare liefd' op

de kinderen van hare vrienden daerom overset-

ten , om dat haer door het tusschen-komen des

doodts de macht en het middel benomen wordt

,

om hunne 9) vrienden selven , den welcken

sy te voren gunstigh waren , eenighe huipe 1 0)

of dienst te H) kunnen bewijsen. Maer Godt

,

wiens weldadigheydt door de doodt niet en

wordt verhindert , en neemt ghewisselick van

de af-gestorvenen en dooden niet wech de

vrucht van sijne barmhertigheydt, deweick

hy om haren 't wil uytbreyt 12) tot in duy-

sendt gheslachten. Soo heeft dan de Heere

door een treffelick betoogh en bewijs de groot-

heydt en den overvloedt van sijne goedtheydt,

die sy na hare doodt souden voelen en ghe-

waer werden , hen-luyden willen aenprijsen

,

als hy sprack van suicken barmhertigheydt

die 't gantsche geslacht overloopen soude. De
waerheydt van dese belofte is van den Heere

bevestight en ghelijck als vervult , doe hy

.hem-selven noemde den Godt Abrahams, Isaacs

1) is 'tdatse. 2) (niet). 3) Maer. 4.) (zijnde).

5) spreucken. 6) (dan). 7) []. 8) (hen). 0) datse den.

10) gheen deught 11) en. 12) verbreydt.

en Jacobs al langh nae haer over-lijden. Want
seght my doch, was dit 1) niet een be-

spottelick segghen 2) , soo sy lieden te niet

en vergaen waren ? Want het soude soo veel

gegolden hebben als of hy geseydt hadde

:

lek ben de Godt der gener die niet meer en

zijn. Daerom verhalen de Euangelisten dat

Christus met dit eenigh argument den Sad-

duceen alsoo den mondt toe-ghestopt heeft

,

datse selfs niet en konden ontkennen 3) dat

d Opstandingh der dooden van Moses betuyght

was, als deweick' uyt den selvigen Moses

geleert hadden , dat alle de Heylige zijn in

Godes handt. Waer uyt lichtelick was te

besluyten dat die gene , die Godt , de Heere

des levens en des doodts, onder sijn opsicht

,

bewaringh en beschermingh aengenomen heeft,

door de doodt selfs niet en vergaen of te

niet en worden.

10. Laet ons nu besien 't geen 't voor-

naemste is in dese stoffe 4) , of oock de ge-

loovige selven van den Heere met en zijn

onderwesen geweest in sulcker voeghen datse

gevoelden een beter leven te hebben buyten

dese werelt, en datse het aerdtsche bezijden

stellende , sich met dat beter leven bekom-

merden en besich hielden. Voor eerst is de

condity des levens , die hen van God opge-

leydt was , gheweest een gheduyrighe oefle-

ningh , waer door sy vermaent wierden datse

d'ellendighste waren van alle menschen , soose

niet anders en hadden dan de gelucksaligheydt

deses levens. Adam, die reeds 3) alleen door

het overdencken van sijn verloren gheluck

d'ongeluckigste was, konde naeuwlicks sijne

behoeftigheydt door angstvallighen arbeydt te

hulpe komen , en op dat by den vloeck Godts

niet en soude gevoelen alleen in sijner han-

den arbeydt, soo ontfanght hy d'uysterste

smert uyt het eenige dat hem vertroosten

konde. Van de twee sonen die hy hadde

wordt hem den eenen door een schel msche

broeders-moort ontruckt : en den anderen ghe-

laten . wiens aenschijn hem met recht een grou-

wel en schrick toebracht. Abel in den bloey 6)

sijns levens wreedelick omgebracht . dient

tot een exempel van 's menschen rampsalig-

heyt. Noach verslijt een goet deel sijns levens

in 't timmeren van d'Arke met groote ver-

moeytheydt , terwijl de gantsche werelt sorgh-

looslick in wellust leeft. Dat hy den doodt

ontgaet, dat brengt hem meerder swarigheyt

aen , dan of hy hondert dooden hadde moeten

sterven. Want behalven dat d'Ark hem was

ghelijck als een graf van tien maenden ,
daer

en iconde voor hem niet onsoeter zijn, dan

Matth. 22.

32, 34.

Lncas 20. 37.

De vierde be-

wijs-reden ge-

nomen van ex-

empelen, üe

Vaders .\dam,

Abel , Noach
voorde komste

van Christus

door verschey-

den aenvech-

tingen gequelt

zijnde, hebben

het tegenwoor-

dighe leveu

verachtende,

door een leven-

digh gheloofen

eenonoverwin-

nelicke hoop

ghetracht na

datbeterleven.

Dien-volgens

hebbens'eenen

het selfste wit

en oogmerck

ghebadtmet de

gheloovigc on-

der het Enan-

gelic.

Gen. 3. 17.

Gen. 4. 8.

Gen. 7. 2-t.

1) het.

6) oock

2) noemen. 3) versaken.

6) fleur.

4) desen handel.
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Gen. 9. 25.

HET TWEEDE BOECK II. 10. 11.

Vervolg Tan

de vierde be-

wijs-reden, ge-

nomen van 't

exempel Abra-

hams ^iens

roepingh en

loop des le-

vens ons aen-

wijst eenen

Man die onder

oatallickeswa-

righeden van

hijght en jaegt

na den prijs en

de woonstede

der eenwigher

ghelnck-salig-

hevdt.

Gen. 12.1,10.

(p. 168.)

Gen. 13.7,8,9

.soo een geruymen tijdt by nae te smooren

in de vuyligheyt der Dieren. Nae dat hy soo

groote swarigheden ontworstelt was, so ont-

fanght hy nieuwe stof van droefheydt: hy

verneemt dat hy van sijn eyghen Soon be-

spot wert, en hy wort genootsaeckt met sijn

eyghen mondt te vloecken den ghenen , dien

hy door de groote genade Godts uyt de Zundt-

vloedt gesont over gehouden hadde.

11. Abraham selfs moet ons sijn gelijck

tien duysent andere, indienmen siet op sijn

geloove, t'welck ons tot een seer goeden

regel om te ghelooven voorgestelt wort: on-

der wiens geslacht wy oock ghetelt moeten

worden, so 1) wy (
kinderen Godts sullen 2)

zijn. Doch wat isser meer ongerijmt dan dit,

te weten, dat Abraham een Vader der ge-

loovigen soude zijn , en nochtans nae 't ge-

voelen onser weder-partyen onder de geloo-

vige de laetste plaets selfs niet hebben en

soude? Maer hy en kan uyt het getal der

geloovigen ,
jae uyt dien heerlicken staet niet

geworpen worden , of de gantsche Kercke

wort met eenen vernietight. Nu wat belangt

die dinghen die hem in sijn leven zijn weder-

varen: toen 3) hy alder-eerst door 't bevel

Godts geroepen wiert 4) , so wort hy van

sijn Vaderlandt , van syn Ouders en Vrienden

afgetrocken, waer in na 't gemeen gevoelen

de voornaemste soetigheyt des levens gelegen

is : als of de Heere met voor-bedachten raedt

hem van allerley vermakelickheden des levens

berooven wilde. Soo haest als hy getreden

is in't Landt,- in't welck hem bevolen was

te woonen , soo wordt hy door den hongher

en duyren tijdt daer uyt verdreven. Hy

neemt om hulp te soecken sijnen toevlucht

ter plaetsen, al waer hy noots-halven tot

behoudenis van sijn leven, sijn Huysvrouw

aen eenen anderen moet over laten :
waer van

dit te bedencken staet, of het niet bitterder

zy gheweest dan veel dooden. Tot het Landt

sijner woonstede vveder-gekeert zijnde, so

wordt hy daer uyt wederom gestooten. [Wat

ghelucksaligheyt is daerin sulck een lant te

bewonen, waer gy so dickwijls hongher

lijdt, jae, waer gy van hongher sterven

soudt moeten, so gy het niet ontvlucht! 5)]

En hy wort in den selven noodt gebracht

by Abimelech, dat hy sijn leven koopen

moest met verlies van sijn Huysvrouw. Ter-

wijl hy herwaerts en gintswaerts in't onseker

dwaelt en om-loopt, soo wordt hy door 't

. ghestadigh twisten der dienstknechten ghe-

dwongen , sijnen Neve , dien hy voor sijn

Soon hieldt , van hem te laten gaen. Welcke

1) souden. 2) []. 3) wanneer. 4) wort.

5) Deie woorden «ijn door Corsman overgeslagen. K.

Genes. 14.

12, 13, en 14.

Genes. 21. 10,

Genes. 21.

3, en 14.

scheydingh hem sonder twijffel niet beter en

anders en heeft bevallen , dan of hem een

lidt van het lijf af-ghesneden ware gheworden.

Een weynigh daer nae verneemt hy dat sijn

Neve voornoemt van de vyanden ghevancke-

lick wech ghevoert wordt. Werwaerts hy

henen gaet , hy vindt ghebuyren van grouw-

same wreedtheyt , die hem niet en laten

water drincken selfs uyt de putten die hy

met groeten arbeydt ghegraven hadde. Want
hy en soude 't ghebruyck der selver van de Genes. 31.30.

Koningh te Gerar niet ghekocht hebben , in-

dien 't hem voor henen niet en waer ontseydt

en verboden gheweest. Als hy nu tot den ''""es. 15. 3.

onvruchtbaren ouderdom ghekomen was , be-

vindt hy hem-selven sonder kinderen ('twelck

voor suicke oude luyden 't alder-onlieflickst' Genes. 16. 15.

en bitterst' is) tot der tijdt toe dat hem buy-

ten hoop Ismaël gheboren wordt : wiens ghe-

boort hem nochtans seer duyr staet, dewijl

hy door 't ghekijf van Sara vermoeyt wordt

,

even als of hy de hartneckigheyt hares dienst-

maeghts stijfde, en alsoo self d'oorsaeck ware

van d'onrust des huysgesins. Ten langen laet-

sten wordt Isaac geboren , doch met suicken '

gevolgh, dat Ismaël d'eerst-geboren uyt-ge-

stooten , en als een verlatene by-nae vyan-

delick wech gheworpen wordt. Als nu Isaac

alleen overigh was , aen den welcken de

goede Man in sijnen af-ghesloofden ouderdom

sijn lust en wel-ghevallen mocht hebben , soo

wordt hem korts daer nae belast dat hy den Genes. 22. 2

selven soude dooden. Kander wel grooter swa-

righeyt van 's menschen vernuft worden be-

dacht dan dese , dat de Vader gemaeckt wordt

tot een Beul van sijn eyghen Kindt? Indien hy

door een sieckt uyt dit leven ware wech ge-

ruckt geworden , wie en soude den ouden Man

niet voor seer ongheluckigh ghehouden hebben,

als hebbend' alleen tot spot een Soon ontfan-

ghen, op dat sijn smert door 't verlies van de-

sen tweeden verdubbelt soude werden ? Indien

een vreemde handt hem vermoort hadde , soo

soude sijn verdriet en kruys door de schan-

delickheydt van sulck een daedt seer ver-,

meerdert zijn gheweest. Maer ghedoodet te

worden door sijn eyghen hant , dat overtreft

all' exempelen van swarigheydt. In somma,

hy is den gantschen tijdt «sijns levens alsoo

op en neder 1) gheworpen en ghequelt ghe-

worden , dat men gheen bequamer patroon

en voorbeeldt en soude kennen vinden als

even hem, wanneer men ghesint waer een

verdrietelick en elendigh leven als in een tafe-

reel en schildery voor ooghen te stellen. Hier

tegen en mach nu niemandt voort brengen:

1) op dat ne'er.
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Item, Viiii 't

('XL'nipL'1 s.iaks.

Antwoortop Dat liy iiict geheel ongeluckigh geweest zy,
een tegeu-wei-

{Jgwfji Jjy eyntlick uyt soovcel 611 soo groote

gevaerlickheden geluckelick is ontkomen. Want
wy en moghen met seggen dal die een ge-

lucksaligh leven leydt , die d'ontallicke en lang-

duyrige svvarigheden met grooten arbeydt ont-

worstelt , maer die sonder glievoelen van

teghen-spoet en quaedt , sljne tegenwoordige

goederen gerustelick geniet.

12 Isaac, die min verdriets uyt ghestaen

heeft , heeft nochtans nauwlicks een seer kleyne

smaeck van soetigheydt vernomen. Ily heeft

oock die quellingen geproeft , dewelcke des

menschen gelucksaligheyt in dit leven ver-

Gen. 36. 1. 1."). hinderen. Den honger drijft hem uyt het landt

Canaan : sijn Huysvrouw wordt hem uyt sijn

iieiii, VS. 20. schoot ontruckt : hy wordt nu en dan van

sijne gebuyren geknevelt 1), en op allerley

manieren verdruckt, soo dat hy ghenoodt-

'saeckt wordt oock om het water te twisten

:

Geiiis 20. ;i6. te huys lijdt hy veel swarigheyt van sijne aen-

gehouwde Dochters : hy wordt benauwt door

d'oneenigheyt van sljne Sonen : en hy en vindt

r.eiics. 28. 5. gheen raedt leghen soo grooten quaedl dan

in 't wegsenden 2) van den genen, dien hy
Eii van Ja- den zegcn gegeven hadde. En -3) wat Jacob

cols exempel.
^^^^^^^^^^ _ jj^ jg „iet andcrs dan een seld-

saem voorbeelt 4) van een uyterste ramp-

saligheyt. Binnen sijns Vaders huys brenght

hy sijn jonge leven door met groot' onrust

,

onder de dreygementen en verschrickinghen

die hem van sijnen eerst-geboren Broeder aen-

gedaen wierden , den welcken iiy eyghentlick

genoodlsaeckt wordt t'ontvluchten. Gevlucht

zijnde , behalven dat het bitter valt uyt sijn

Ouders huys en geboort-plaets als ballmgh

om te swerven , soo wordt hy bovendien niet

sachter en beleefdelicker onlhaelt by sijnen

Gen. 29. 20, Oom Laban. Het soude te weynigh zijn den

2:i. tijdt van seven jaren te slaen onder een seer

hard' en strenge dienslbaerheyt , indien hy

niet met eenen door een snoode greep in sijn

Huysvrouw bedrogen werde. Om sijn ander

Huysvrouw te bekomen moet hy een nieuwe

slaverny op sijn hals laden , daer in hy den

Gen. ;ii.i.o. i:;antschen dagh door de hitte der Sonne ghe-
*'•

braden, en des nachts op de wacht staende

van koud' en vorst 5) gedruckt wordt
,
ghe-

lijck hy self in sijn klacht te kennen gheeft.

Terwijl hy sulck een scherp en hardt leven

den tijdt van twintigh Jaren verdraeght , soo

wordt hy ondertusschen daghelicks met nieuw

onghclijck van sijn Schoon-vader beswaert. Hy
en heeft oock gheen rust in sijn Huysghesin

,

't welck hy verscheurt en by-nae verstrooyt

siet door de vyandtschappen , kyverijen 6)

1) geribsackt. 2) Tersenden. 3) Maer. 4) n\ t-niuuteud'

patroon. 5) vrost. 0) kyvagien.

en jaloersheden sijner Huysvrouwen. Bevel

ontfangliende van sich wederom te begheven

nae sijn Vader-landt, wordt hy ghedwon-

ghen te vertrecken als door een scbande-

licke vlucht; en evenwel en kan hy sijnen

onrechtveerdigen Schoon-vader alsoo niet ont-

gaen , of hy wordt in't midden van de reys
|

geplaegt door des selfs scheldt en smael-

woorden. ïerstondt daer op bespringhl hem

een veel hefligher swarigheydt. Want terwijl

hy nae sijnen Broeder toe gaet , soo heeft

hy voor sijn ghesicht soo menighe dooden

,

als hem van een wreet en vyandigh mensch

bereydt souden konnen worden. Hy wordt

derhalven boven mate gepijnigt en van een

gescheurt door grouwsame verschrickingen

soo lang hy sijn Broeders komst verwacht

:

als hy voor sijn oogen komt, hy valt gelijck

een half doodt mensch voor sijne voeten

neder , tot dat hy hem vriendelicker bevindt

dan hy hadde durven hopen. Boven dien

wordt hy van Rachel sijn liefste Huysvrouw

berooft terstondt met den eersten in-tredt in

"t Landt : daer nae "verneemt hy , dat sijn

Soon dien hy van haer ontfanghen hadde

,

en oversulcks boven andere beminde , van

een wildt beest verscheurt is : hoe grooten

droefheydt hy gheschept heeft uyt des selfs

doodt , dat verklaert hy selve , wanneer hy

nae een langh-duyrigh gheween , den wegh

voor allerley verlroostingh volstandigh toesluyt,

sich selfs niet anders toeschickende , dan dat

hy met druck en rouw tot sijn Soon in t

graf sal afgaen. Ondertusschen wat al ghe-

wichtige redenen hadd' hy van benauwtheyt,

treurigheydt en verdriet van weghen het

rooven en ontschaken sijns Dochters en de

vermetentheydt sijner Sonen in 't wreken van

dat leedt en ongelijck , 't welck hem niet

alleen voor alle de inwoonders des Landts

slinckende ghemaeckt , maer oock een merc-

kelick gevaer 1) om ghedoodt te worden,

verweckt hadde? Daer op volght die schricke-

licke daedt van Ruben sijnen eerst-gheborenen

Soon , dewelcke soodgnigh was dat hem met

swaerders en kond' overkomen. Want dewijl

d'ontesringh van yemandts Huysvrouw ghe-

stelt wordt onder de liooghsl' ongelucken

,

wat sullen wy dan seggen, wanneer sulck

een schelmsluck begaen is van d'eygen Soon ?

Een weynigh daer nae wordt sijn Huysgesin

verontreynight door een andere bloedt-schandt,

soo dat soo veel schandt-vlecken , een gemoedt

swacken en krencken moeten , dat andersins

onbcswljckelick en tcghen de swarigheden ghc-

hardt is. Omtrent het laetste van sijn leven

,

Gn
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Gencs. 42. 33.

Besluyt van 't

bt'wijs des vier-

deQ bewijs-re-

dens, dat de

HeyligUe Va-

ders Adam, A-

bel, Noach, A-

braliam, Isaac,

.Tacob,en ande-

re onder deWet
de vervulllnge

der beloften

Godts niet op

der aerdê.inaer

in den hemel

verwacht heb-

ben.

Heb. 11. 9.

terwijl hy hem-selvea en de sijne soeckt te

versorgen in den dueren tijdt , soo wordt hy

door de boodtschap van een nieuw ongeluck

verslagen , verstaepde dat een ander van sijn

Sonen ghevanckelick wordt gehouden , om den

welcken wederom los te krijgen . hy oock

gedrongen wordt Benjamin sijnen eenighen

troost aen d'ander' over te laten. Wie kan

dencken dat hem onder soo veel en soo

groote quaden een oogenblick uytstels 1) ge-

geven is , om ten minsten met rust sijn adem

te verhalen? Daerom verklaert hy als een

die van hem-selven best getuygen konde

,

voor Pharao : Dat sijn dagen kort en boos

op deser Aerden gheweest waren. Dewijl hy

seght , dat hy sijn leven door-gebracht heelt

in geduyrige elenden , soo betuyght hy voor-

waer dat hy niet ghevoelt en heeft dien voor-

spoet die hem van den Heere was toe-geseydt.

Waer uyt dan volgt, of dat Jacob een boosen

en ondanckbaren weerdeerder was van Godes

genade , of dat hy met waerheydt belijdt dat

hyop deser Aerden elendigh gheweest is.

Is sijn belijdenis waerachtigh, soo besluyten

wy dat sijn hoop op aerdtsche dingen niet

en was gevestight.

13. Indien die Heylighe Vaders ('t welck

buyten alle twijlTel is) het gelucksalighe leven

uyt Godes handt verwacht hebben , soo heb-

ben sy ghedacht en gesien op een andere dan

op een aerdtsche ghelucksaligheydt deses le-

vens, 't Welck oock seer treffelick betoont

wordt door den Apostel : Abraham , seght hy
,

heeft door het geloove een inwoonder geweest

in het landt der belofte , als in een vreemt

[landf ,] ende heeft in Tabernakelen gewoont

met Isaac ende Jacob , die mede-erfghenamen

waren der selver belofte. Want hy verwach-

tede de stadt die fondamenten heeft , weickers

Konstenaer ende Bouw-meester Godt is. Dese

alle zijn in het geloove gestorven , de beloften

niet verkreghen hebbende : niaer hebben de-

selve van verre gesien , ende gelooft ende om-

helst , en hebben beleden dat sy gasten ende

vreemdelinghen op der aerden waren. Want

die sulcke dinghen segghen , betoonen klaer-

lick dat sy een vaderlandt soecken. Ende

indien sy dies [vaderlandts] gedacht hadden

van welck sy uytghegaen waren , sy souden

tijdt gehadt hebben om weder te keeren

:

Maer nu zijn sy begeerigh nae een beter , dat

is , nae het Hemelsche. Daerom en schaemt

hem Godt harer niet, om haren Godt ghe-

naemt te werden: want hy hadde haer een

stadt bereydt. Want sy souden stomper ghe-

weest zijn dan slocken en blocken , indiense

1) reapijts.

de vervullingh der beloften , die sy met sufc-

ken volstandigheydt na jaeghden , en waer

van nochtans gheen hoop op deser aerden

en wierdt gesien , niet en hadden verwacht

in een ander plaets. 't Is oock niet sonder

reden dat d'Aposte! hier op voornemelick

dringht en staet , datse dit leven een Pel-

grimstocht 1) ghenoemt hebben : ghelijck oock

Moses verhaelt. Want ist datse gasten en

vreemdelinghen zijn in 't landt Canaan : waer

is dan de belofte des Heeren waer door sy

ghestelt waren tot erfghenamen van 't selve

landt? Hy geeft derhalven duydelick te ken-

nen dat dese belofte die de Heere hen ghe-

daen hadde van de besittinge des landts , sich

verder uytstreckt. Daerom en hebben sy oock

niet een voet landts in Canaan gekocht of

verkregen , dan alleen ter begraeffenis , beluy-

gende daer mede dat sy de vrucht van de

belofte hoopten t'ontfanghen alleen nae de

doodt. En dit is d'oorsaeck waerom Jacob

soo veel gehouden heeft van aldaer begraven

te worden , dat hy sijnen sone Joseph met

eedt-sweeren gedrongen heeft om hem dat te

bclooven : en waerom Joseph begheerde dat

sijne beenderen , die van over langh tot as-

schen en stof geworden waren , nae eenigh' eeu-

wen daer henen over-ghebracht souden worden.

'14. In somma 't is openbaer , dats' in den

geheelen handel hares levens de gelucksalig-

heyt des toekomenden levens voor ooghen

gehadt hebben. Want waerloe soude doch

Jacob soo seer d'eerst-geboorte begeert , en

met so grooten gevaer ghesocht hebben , de-

welck' hem ballinghschap en by nae een ver-

stooting verwecken en gantsch geen goedt toe-

brengen soude : indien hy niet op een hooger

zegeningh gesien en hadde ? En dat hy daer

van een ghevoelen ghehadt heeft, dat betuyght

hy met de woorden die hy in sijnen laetsten

adem heeft uytgesproken , doe hy seyde : Op

uwe saligheyt wachte ick , Heere ! Wat salig-

heyt soud' hy verwacht hebben , doe hy

gewaer wierdt dat hy moeste sterven: hadd'

hij in de doodt niet ghesien een begin van

een nieuw leven? en wat twisten wy van de

Heylige en van de kinderen Godts , dewijl

oock selfs de smaeck van die kennis geweest

is bij den genen die anders de waerheyt

pooghden te bestrijden. Want wat wilde doch

Bileam beduyden , doe hy seyde: Mijn ziele

sterve den 'doodt der oprechten, ende mijn

uyterste zy gelijck het sijne :
|

anders dan dat

hy ghevoelde even 't selvighe 't welck David

daer nae betuyght heeft: Dat kostelick is in

de ooghen des Heeren de doodt sijner Gunst-

Dacrom heb-

ben die Godt-

vruchtighe dit

aerdsche leven

een vreerade-

linghschap ge-

noemt, eu in 't

landt Canaan

,

(een voorbeelt

van d'eeuwige

gheluck-aalig-

heydt) willen

begraven zijn.

Gen, 47,

Gen. 47. 29,

30. en 50. 25.

De vijfde be-

wijs-reden ge-

nomen uyt de

history Jacobs

die nae d'eerst-

.

geboorte stont.

Want dat be-

toont dat -in

hem was een

verlangen na 't

toekomende le-

Gcn. 49. 18.

De smaeck

van die kennis

is gheweest in

Bileam.

Nura. 23. 10

(p. 170.)

Psalm 115.15.

1) Pelgrimagie.
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Psalm 34.22.

De seste be-

wijs-redeu ge-

DOmeQ van l>a-

vid, die hem
selven soo veel

goedts van

Godt belooft,

en nochtans

dit leven niet

anders eu hond

dan voor ydel-

heyt : waer uyt

volght dat hy

siju ghelucksa-

ligheydt elders

wech gheleydt,

en de saligheyt

die met Godts

eeuwigheyt te

samen gevoegt

is , verwacht

heeft gbehadt.

Psalii. 103.17.

Tsalm 102.

ar., 27, 28 2'.).

genooten. Maer de doodt der godtlosen seer

slim en quaedt? Indien in de doodt het uy-

terste perck en merck des menschen waer',

so en soude daer in geen onderscheyt tus-

schen de rechlveerdige en onrechtveerdige

kunnen aengewesen worden : maer sy worden

van malkanderen onderscheyden door het ver-

scheyden lot en deel datse te verwachten

hebben na de doodt.

1 5. Wy en zijn noch niet ghekomen boven

den tijd^t van Moses : van den welcken de te-

ghenpartijen seggen , dat hy geen ander ampt

gehadt heeft , dan dat hy het vleeschelicke

volck door de vruchtbaerheydt des landts,en

den overvloedt van allerley goederen tot den

dienst Godts beweghen en opwecken soude

:

en nochtans is (ten zy dan dat yemant vlie-

den wil het licht dat sich van selfs vertoont 1)

)

de verklaringh van het gheestelicke aireede

duydelick te voorschijn gebracht. Indien wy
verder gaen willen tot de Proplieten , daer

openbaert sich met een seer vollen glantz het

eeuwige leven en het Koninckrijck van Chris-

tus. En voor eerst wat David Iselanght , de-

welcke
,
ghelijck als hy ten aensien van den

tijdt heeft geleeft voor d'andere Propheten

,

alsoo oock ten aensien van d'ordeningh der

Goddelicker bedeelingh , de hemelsche ver-

borghentheden duyslerlicker dan sy-lieden af-

gebeeldt heeft, met wat een groote klaerheydt

en sekerheydt leydt hy alle sijne saken aen

tot dit wit en ooghmerck? Hoe hoogh hy dees'

aerdsche woonstede ghewaerdeert heeft , dat

blijckt uyt dese uytspraeck 2) : lek ben een

Vreenidelmgh by u , een By-woonder
,
gelijck

alle nnjne Vaders. Immers wandeldt de mensche

[ötA'] in een beeldt , immers woelense ydelick :

ende nu, wat verwacht ick : O Heere"? mijne

hope, die is op u. Voorwaer die belijdt dat

op der aerden niets gestadighs of sekers en

is, en nochtans vast op Codt blijft hopen, die

siet wel in 3) dat voor hem een gelucksalig-

lieyt buyten dese werelt is wech geleydt.

Tot dese bemerckingh pleeght hy oock de

glieloovige te leyden 4) soo dickwils als hy
hen waerlicks wil vertroosten. Want nae dat

hy in een ander plaets van de kortwijlighe,

voortvarende en wanckelbare gestalte des men-

schelicken levens ghesproken heeft , so seght

hy terstondt daer op: Maer de goedertieren-

heydt des Heeren is van eeuwigheyt 'ende tot

eeuwigheyt over de ghene die hem vreesen.

Waer med' over een komt 't geen in den

102. Psalm staet: Ghy hebt voormaels de

aerde gegrondet, ende de Hemelen zijn het

werck uwer handen. Die sullen vergaen

,

maer ghy sult staende blijven , ende sy alle

1) voordraegt. 2) apreuck. 3 bcmerckt. 4) betreckeu.

sullen als een kleet verouden
,
ghy sultse ver-

anderen als een gewaedt , ende sy sullen ver-

andert zijn. Maer ghy zijl deselve , ende uwe
jaren en sullen niet ghe-eyndight worden. De
kinderen uwer knechten sullen woonen , ende

haer zaedt sal voor u aenghesichte bevestight

worden. Indien de Godtvruchtige voor den

Heere verder en verder worden bevestigt , of

schoon hemel en aerde vergaen : soo volght

daer uyt dat hare saligheydt met Godts eeu-

wigheyt t'samen ghevoeght is. Maer dese

hoop en kan gantschelick niet bestaen, 't en

zy dan datse berust' op de belofte die by
Jesaia verklaert wort: De Hemel sal als een

roock verdwijnen , ende de Aerde sal als een

kleet verouden : ende hare inwoonders sullen

van ghelijcken sterven : maer mijn heyl sal

in eeuwigheyt zijn , mijne gerechtigheyt en sal

met gebroken worden. Alwaer d'eeuwigheydt

toe-gepast wordt op de saligheyt en gerech-

tigheyt
,

niet voor so veel als die haer plaets

by Godt hebben , maer ten aensien datse van

den menschen gevoelt worden.

16. 't Geen hy al omni' singht van den ge-

luckigen voortgangh der geloovigen , dat moet

oock verstaen en geduydt worden op d'open-

baringh der hemelscher hcerlickheydt en an-

ders niet. Gelijck wanneer hy seydt : De Heere

bewaert de zielen sijner Gunst-ghenooten , hy

redtse uyt der godtloosen handt. Het licht

is voor den rechtveerdigen gezaeyt, ende

vrolickheyt voor de oprechte van herten.

Item : Gewisselick de rechtveerdigen sullen

uwe Name loven : sijn hoorn sal verhoogt

worden in eere , de wensch der godtloosen

sal vergaen. Item : Maer de rechtveerdige

sal in eeuwige ghedachtenisse zijn : de op-

rechte sullen voor u aenghesichte blijven.

Item: Men sal des rechtveerdighen eeuwich-

lick gedenken , de Heere verlost de zielen

sijner knechten. Want de Heere geeft sijne

knechten dickwils over in de moetwil der

godtloosen, om van deselve niet alleen ge-

quelt, maer oock verscheurt en verdorven te

worden : Hy lijdt dat de goed' in duysternis

en vuyiigheydt versmachten ,
terwijl de godt-

loose by nae onder de sterren glinsteren

:

hy en vervrolickt oock de selve sijne knechten

door de lieflickheyt van sijn aenschijn niet

alsoo , dats' een langhduyrige vreughd' ge-

nieten. Daerom en verswijght hy oock selfs

dit niet , dat de geloovige , indiens' haer ver-

gapen aen de tegenwoordige gelegentheyt der

saken , door een seer heftigh' aenvechtingh

sullen verslagen werden , even eens als of er

by Godt geen vergeldingh noch loon en waer

voor d' onschuldigheyt 1). So seer geluckigh

De sevende

bewijs-reden

uyt den selfJcn

Propheet.

Die dinghen

die liy al-omm'

singht van din

voorspoedige»

st.iet dergeloo-

vigen , moeten

noodisakelick

verstaen wor-

den van de gc-

nielingedcrhe

niclsrhcr hcer-

lickheydt; De-

wijl datse in de-

se werelt door

allerley quaderi

ghedrncktwor-

dcn.

Psalm 97. 10.

Psalm I 12. C.

Psalm 140.14.

Psaljn 1 12. C.

Psalm .'U. 23.

1) onnooselheyt.
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Psalm 73. 2.

D'achtste be-

wijs-reden, ge-

nomen uyt liet

gemeeu gevoe-

len en uyt de

belijdenisse

van alle godt-

vruchtige, de-

welcke in den

Hemel door 't

gheloof en eeu

levendighe ho-

pe gbesoeht

hebben dat ge-

ne 't welck in

de schaduwe

deses teghen-

woordighea le-

vens niet te

vinden en was.

Tsalm 52. 10.

Ps. 92. 13,

14, 15.

(p. 171.)

Psal. 55. 2:i

24.

en voorspoedigh is ten meerendeel de godt-

loosheyt', terwijl het geslacht der godtsaligen

met smaelheyt , armoed' en verachtingh ge-

druckt wordt. Het en scheelde, seght hy,

niet veel of mijne voeten waren by nae uyt-

geweecken : mijne treden waren bykans uyt-

geschoten. Want ick was nydigh op de

dwase; siende der godtloosen vrede. Eyndt-

lick besluyt hy sijn verhael aldus : Nochtans

heb ick gedacht om dit te mogen verstaen:

\inaer\ het was moeyte in mijne oogen: Tot

dat ick in Godts heylichdommen ingingh

;

\ende\ op haer eynde merckte.

17. Laet ons derhalven, alwaert maer

door dese belijdenisse Davids leeren , dat de

Heylige Vaders onder het Oude Testament

wel hebben gheweten , hoe solden of nim-

mermeer Godt in dese wereld vertoont en

sien laet 't geen hy sijne knechten belooft,

en dats' oversulcks hare gemoederen opghe-

heven hebben tot het heylighdom Godts,

alwaer sy als wech gescholen saghen 1) 't

geen in de schaduw' des tegenwoordigen

levens niet gesien en wordt : te weten , Godts

laetst oordeel, 't welck sy met d' oogen niet

konnende sien , tot wei-genoegen hares herten

door den geloove sagen en verstonden. Op
dit gheloof en vertrouwen berustende , soo

hebben sy , watter er oock in de werelt om-

gaen mocht, nochtans niet ghetwijffelt , of

daer soud' eens eenen tijdt komen , in den

welcken Godts beloften souden werden ver-

vult. Gelijck als dese woorden getuygen : Ick

sal u aengesicht in gerechtigheyt aenschou-

wen , ick sal versadight worden met u beeldt.

Item : Ick sal zijn als een groene Olijfboom

in Godes huys : de rechtveerdige sal groeyen

als een Palm-boom : hy sal wassen als een

Ceder-boom op Libanon. Die in het huys des

Heeren geplant zijn , dien sal gegeven wor-

den te groeyen in de voorhoven onses Godts.

In den grijsen ouderdom sullen sy noch

vruchten draghen: sy sullen vet ende groene

zijn. Als hy een weynigh te voren geseyt
|

hadde : O Heere , seer diepe zijn uwe gedach-

ten. Dat de godtloose groeyen als een kruyt

,

ende alle de werckers der ongerechtigheyt

bloeyen , op datse tot in der eeuwigheyt ver-

delght worden. Waer is doch dese schijn en

cierlickheyt der gheloovigen , anders dan daer

de gedaente deser werelt door d'openbaring

van Godes rijck omgekeert is? Als sy haer

oogen keerden tot dees' eeuwigheyt , soo heb-

bense de kortwijlige scherpigheyt van de tegen-

woordige tegenspoeden veracht, en vrymoede-
lick dese stemme laten klincken : Hy sal in

eeuwigheydt niet toelaten , dat de rechtveer-

dighe wanckele. Maer ghy, O Godt, sult die

doen neder dalen in den put des verderfs.

Waer is doch in dese werelt de put des

eeuwigen verderfs daer in de boose versonc-

ken worden , in welckers gelucksaligheyt en

voorspoedt dit mede , volgens 't segghen der

Schriftuyre, ghetelt wort , dats' haren laetsten

dagh in een punct des tijts sonder groote

kranckheyt eyndigen? Waer in dese so groote ^^^- ^'- '3-

bestendigheyt en rust der heyligen , van de-

welcke David al-omme met klaegwoorden be-

tuyght , datse niet alleen geslingert , maer

oock t'eenemael onderdruckt en vertreden

worden? Doch David stelde sich voor oogen,

niet het geen d'ongestadige en meer dan woe-

dende veranderlickheyt der werelt mede brengt:

maer 't geen de Heere doen sal, wanneer hy

hier namaels sal sitten om aengaende den

hemel en d'aerd' ordre voor eeuwigh 1) te

stellen. Ghelijck als hy in een ander plaets

treffelick aenwijst : De dwase steunen op haren Ps.49,7,8.&c.

overvloet , en zijn moedigh van wegen de veel-

heyt harer rijckdommen : en evenwel en isser

niet een , hoe heerlick en machtigh hy zy,

die sijnen broeder van der doot verlosse , en

het rantsoen der verlossingh Gode betalen

soude konnen. En hoewel sy sien dat de Wijse

sterven , dat beyde de verkeerd' en dwase

vergaen , en hare rijckdommen voor andere

laten , soo beelden sy nochtans hen selven in

dat hare huysen eeuwich en hare woonsteden

tot in eeuwigheydt duyren sullen , en maken

hare namen beroemt en heerlick op aerden.

Maer de mensch en sal in eer' en achting

niet blijven : hy sal gelijck zijn den beesten

die vergaen. Dees' haer inbeelding is de hoog-

ste dwaesheyt , dewelcke nochtans van hare

nakomelingen wordt gepresen en na gevolgt.

Sy sullen als een kudde geleyt worden in

der hellen , de doodt sal hen overheeren. Als

het licht sal opgegaen zijn , dan sullen de vrome

heerschappy voeren over hen : hare schoon-

heyt sal vergaen': de helle sal hare woon-

stede zijn. Voor eerst wort door dese be-

spotting die den dwasen alhier geschiet , om
dats' op het slibberig' en ongestadige goet

berusten, aangeduyd 2) dat die ghene die

wijs zijn, nae een geheel 3) andere geluck-

saligheyt staen en jagen moeten. Maer de

verborgentheyt der weder-opstanding wort al-

daer van David klaerlicker voor-gestelt , wan-

neer hy den Godtsaligen het rijck toeseyt

,

na dat de godtloose verdorven en vergaen

zijn. Want ick bidd' u, wat sal den opgangh

van dat licht zijn , anders dan d'openbaring

1) wech gescbuylt vonden. 1) een eeuwigh-duyrend' ordre. 2) vertoont. 3) veel.
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Vervoigh eu

bevesligingh

van de voor-

gaende bewijs-

rede, genomen

van de hope

der godtvruch-

tigen eu van 't

verderf der

godtloosen die

in deae werclt

lacchen.

Fsam. 30. 6.

Prov. 10. 7.

Psalm 116.

15. en 34. 22.

Ezech. 28.

10.en31. 18.

''en elders.

De negenste

bewijs-reden

uyt Job , de-

welck' alder-

klaerstvandcse

hope heeft ge-

sproken,

lob. 19. 29.

van dat nieuwe leven , 't welck op het tegen-

woordige volght.

1 8. Hier van daan quam dcse bedenckingh,

die de geloovige ghebruycktcn tot verlich-

ting van iiaer elenden en tot versterckingh

van hare lijdtsaemheydt : Want een ooghen-

bliek isser in sijnen toorn, [maei-] een leven

in sijne goetgunstigheydt. Hoe segghense dat

hare verdruckinghen nae een ooghenbhck ghe-

eyndight wierden, dewijlse by nae al haer

leven langh onder 't kruys waren? Waer

sagense sulck een gestadighe opeenvolgingh 1)

van Godes goedertierentheden 2) daer van sy

naeuwlicks d'alderminste smaeck verkreghen?

Indien haer gemoedt aen d'aerde ware ge-

hecht geweest , soo en soudense niet met

allen van sulcks bevonden hebben. Maer de-

wijl sy sagen op het hemelsche , soo beken-

den sy dat het kruys daer mede de Heylige

van den Heere gheoelTent worden maer een

punct des tijdts en duyrt : en dat sijne barm-

hertigheden , waer door sy tot hem worden

versamelt
,
geen eynd' en hebben. Aen d'ander

zijde bemerckten sy van verr' het eeuwigh

en oneyndelick verderf der godtloosen, die

als door een droom maer eenen dagh geluck-

saligh zijn. Hier uyt komen dese woorden :

De ghedachtenisse des rechtveerdighen sal tot

zegeninghe zijn : maer de naem der godtloo-

sen sal verrotten. De doodt der Heylighen is

dierbaer voor des Heeren aenschijn : maer de

doot der sondaren seer boos en quaedt. Item
,

by Samuel , Hy sal de voeten sijner Gunst-

genooten bewaren , maer de godtloose sullen

swijgen in duysternisse. Dese woorden geven

te kennen , dat de geloovighe seer wel heb-

ben gheweten , al hoewel de Heylighe hier

op menigerley wijse worden benepen 3) , dat

nochtans haren laetsten uytgangh is leven en

saligheyt : en dat der godtloosen voorspoedt

eenen genottelicken 4) wegh is , langs den

welcken sy in den wei-put des doots gevoert

worden. Daerom noemden sy den doot der

boosen , een verderf der onbesnedenen , als

den welcken de hope der saliger opstandingh

af ghesneden was. Daerom en heeft oock

David geen swaerder vloeck konnen bedenc-

ken dan dese: Laetse uytgedelght worden

uyt het boeck des levens: en met de recht-

veerdige niet aengeschreven worden.

19. Maer boven all' andere zijn dese

woorden Jobs seer trelfelick : lek weet dat

mijn Verlosser leeft , en ick sal ten jongsten

dage weder uyt der acrden opstaen : en ick

sal in mijnen vleesche Godt mijnen Salig-

niaker aenschouwen. Dese hoop hebbe ick

1) geduyrigh vervoigh. 2) goedertierentheydt. 3)gesuckelt.

4) playsierigeu.

in mijnen boesem wecli gheleyt. Die hare

scherpsinnigheydt ten toon willen stellen , die

brengen hier tegen voor: Dal dese uyt-

spraeck I) niet en is te verstaen van de

laetste wedcr-opstandingh, maer van elcken

eersten dag op den welcken Job verwachlede
,

dat Godt genadelicker met hem sonde om-

gaen : of schoon wy haer dit ten deele toe-

staen , soo sullen wy nochtans, of sy 2l) willen

of niet, haer dit af wringen, dat Job tot

sulck een heerlicke en uytstekende hope niet

en soude hebben konnen geraken , indien hy

met sijne gedachten aan d' aerd' haddo blij-

ven hangen. So moeten wy dan bekennen,

dat hy sijn oogen tot de toekomend' onsterf-

lickheydt heeft opgeheven , dewijl hy sagh

dat sijn Verlosser hem soude bystaen , of

schoon hy aireed' in het graf gcsoncken waer.

Want dien , die hare gedachten alleen op

het tegenwoordige leven gevestigt hebben

,

is de doodt d'uyterste mistroostigheydt , en

wy sien dat de doodt self hem sijn hope

niet en heeft konnen ontnemen. Alwaert dat

hy my doodede , seyde hy , so sal ick even-

wel op hem hopen. Dat my oock hier niet

d' een of d' ander futselaer tegen morre : Dalter

weynige geweest zijn die also gesproken heb-

ben , en dat oversulcks daer uyt niet en

wordt bewesen da,t sulck een Leere by de

Joden ghemeen geweest is , want hy sal ter-

stondt dees' antwoorde van my ontfangen,

dat die weynighe door sodanighe uytspraec-

ken 3) niet en hebben te voorschijn ghebracht

eenighe verborgene wijsheydt , tot dewelcke

d'uytnemende verstanden op haer selven en

voor haer particulier alleen toegangh souden

hebben : maer datse van den Heyligen Geest

tot Leeraers des volcks gestelt zijnde, in 't

openbaer hebben verkondight de
|
verbor-

ghentheden Godts die van allen in 't gemeyn

geleert moesten werden , en beginselen moesten

zijn van de ghemeyne Religy. Dewijl wy dan

d'openbare ghetuyghnissen des Heyligen Gees-

tes hooren, doordewelck' hy van het geeste-

lick leven soo klaer en duydelick in de

Joodsche Kerck ghesproken heeft , soo soud'et

een onverdragelicke liertneckigheydt zijn de

selvig' alleen van een vleeschelick verbont te

verstaen 4), daer in niet anders dan van

d' aerd' en van den aerdschen rijckdom ge-

meldet soude werden.

210. Indien ick treden wil tot de Prophe-

ten die daer nae ghevolght zijn, daer mach

ick vryelick gaen wandelen 5) , als in plaetsen

die ons eygen zijn. Want indien wy in David
,

Job en Samuel dè victory lichtelick bekomen

I) spreack. 2) 'ten zy. 3) spreuckcn. 4) vcracndcn.

5) spaeceren.

lieantwoüf-

dingh van een

tegcn-werping.

Een andere

tegen-wcrpiug

Antwoordt.

(p. 172.)
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geleert hebben
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sche Icv" i'"'

legen '".

<V.
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hebben : soo sal die aldaer veel lichter ver-

kregen worden. Want de Heer heeft in 't

uytdeelen van sijn genadigh verbond dit be-

leydt en dees' ordre ghehouden , dat hy 't

,

hoe naerder men door den voortgangh des

tijdis quam tot de volkomen uytvoeringh van

dien , oock met so veel te meerder aenwas

der openbaringh heeft verklaert en verlicht.

Daerom zijnder dien aengaend' in den aen-

vangh , doe Adam d' eerste belofte der salig-

heyt ontfingh , maer kleyne vonckskens ver-

schenen : daer nae zijn die vermeerdert , en

door' een wijdere uytstralinghe 1) des lichts

begonnen' vertoont te worden, 't welck daer

nae meer en meer uytgebloncken 2) en sijn

glantz breeder uyl-gebreydet heeft : tot dat

eyntlick alle woleken verdreven zijnde, Chris-

tus de Sonne der gerechtigheydt den gant-

schen aerdtbodem heeft verlicht. Wy en hebben

derhalven niet te vreesen, dat ons getuygh-

nissen der Propheten tot bewijs van onsc

saeck ontbreken sullen , indien wy die be-

geeren : raaer dewijl ick sie dat ick alhier

een breet en ruym veldt ingae , waer in ick

veel langer soude moeten blijven, dan ons

voornemen lijden kan (want hier toe soud'

een gheheel boeck van nooden zijn) en ick

Cap. e.sect. oock my selven laet voorstaen, dat ick aireed'

•* •=" *• in het voorgaende den wegh gebaent hebbe

voor den weynigh-geoeffenden Leser , langs

den welcken hy sonder aenstoot kan voort

gaen, soo sal ick het wijdtloopigh verhan-

delen , als voor het tegenwoordighe niet soo

seer noodigh zijnde , vermijden : den Lesers

nochtans van te voren waerschouwende datse

ghedencken haer selven den wegh t'openen

met den sleutel , dien wy hen eerst in handen

gegeven hebben. Te weten , datse soo dick-

wils als sy de Propheten hooren vermanen

van de gelucksaligheyt des geloovigen volcks

(van dewelcke naeuwelicks de minste teecke-

nen in dit leven gesien worden) haren toe-

vlucht nemen tot dit onderscheydt : dat de

Propheten om de goedtheydt Godts te beter

aen te prijsen , de selvighe door tljdtlicke wel-

daden als door eenighe trekken 3) en ont-

werpsels den volcke hebben afgebeeldt : maer
datse nochtans sulck' een gedaente daer van

gheschildert hebben , die de herten buyten
d'aerde, buyten de deelen der werelt, en
buyten desen vergancklicken tijdt wech rucken,

dujdeiicrbe-
^" ^°^'^^ bedenckingh van het toekomend' en

weseu iiyt een gecstelicke leven noodtsakelick opwecken soude.

TenoJTul
^'' ^^ ®""^" ""^ "^^^ ^^" exempel laten

Eze~an"de vergenoegen; doe d' Israëliten tot Babel overge-
dorre beeude- bracht zijnde

, bemerckten dat hare verstroying

"digïghT"" 'Jen^t seer wel geleeck
: so konden sy ter

maccKt zijn.
1) grootcr n-ijdlstreckelickhcydt 2) «ytgelucht^ 3)liDien.

naeuwer noodt er 1) van 2) af gebracht wor-
den , dat 3) sy voor een fabel hielden 't gheen
Ezechiel propheteerde van haer weder-keeren :

want sy waerdeerden dat even so hoogh , als of

hy verkondight hadde, dat de verrotte doode
lichamen ten leven souden werden op-geweckt.

De Heere , om te bewijsen dat hy oock door
die swarigheyt niet en wierdt verhindert

,

sijne toegheseyde weldaedt ruymt' en plaets

te maken , heeft den Propheet in een ghesicht

vertoont een veldt met dorre beenderen ver-

vult : den welcken hy, alleen door de kracht

sljns woordts, in een ooghenblick des tljdts

den gheest en hel leven heeft weder ghcgeven.

Dit ghesicht diende wel om hare leghenwoor-

digh' ongeioovigheydt te beteren : maer het

vermaende nochtans ondertusschen den Joden
,

hoe verre de kracht des Heeren sich uyt-

slreckte boven de wederbrenginge des volcks
,

dewijl hy de verdrooghd' en verstroyde been-

deren alleen door een wenck soo lichlelick

levendigh maeckle. Daerom suil ghy dit seg-

ghen 4) te recht met een ander van lesaia

verghelijcken , daer hy seydt : Uwe doode

sullen leven
,

\ooc/c] mijn doodt lichaem , sy

sullen opstaen ; waecklop, endejuychl, ghy
die in den slof woont , want uwe dauw sal

zijn
,

[ais] een dauw der moeskruyden , ende
het landt sal de overledene uytwerpen. Gaet

henen mijn volck
,

gael in uwe binnenste

kamers , ende sluyt uwe deuren nae u toe

:

verberghl u als eenen kleynen ooghenblick,

tot dal de gramschap over gae. Want siel,

de Heere sal uyl sijne plaetse uytgaen , om
de ongerechligheydl der inwoonderen der

aerde , over haer te besoecken , ende de aerde

sal haer bloei onldecken , ende en sal hare

doot-geslagene niet langer bedeckt houden.

22. Intusschen souden sy 5) , die alle

plaetsen na den voorseyden regel soude willen

schicken , een verkeerden wech inslaen 6)

:

want daer zijn sommige plaetsen die sonder

eenigh bedecksel rechtstreeks 7) de toekomend'

onslerffelickheyl bewijsen 8) , die den geloo-

vigen in 't Koninckrijcke Godts ghewerden sal.

Wy hebben reeds 9) sommighe van die aen-

gehaeltlO), en soodanige zijnder veelmeer,

en voornementlick dese twee: d'een by lesaia
,

Gelijck als dien nieuwen Hemel , ende die

nieuwe Aerde, die ick maken sal, voor mijn

aenghesichte sullen slaen , alsoo sal [oock] u-

lieder zaedt, ende u-lieder name slaen. Ende
dit sal geschieden , dat van de een nieuwe

mane tot de andere, en van den eenen Sab-

Ijalh tol den anderen , alle vleesch komen sal

1) [ ]. 2) (die meeningh). 3) daer door. 4) dese spreuck.

6) Al hoewel die geen. 6) niet wel en ghevoeghlick doen

eu soude. 7) bewijsen. 8) []. 9) []. 10) verhaelt.

lïevesligingh

duoi- de

spreuck van

Icsaiii 26. 19.

De laetste

bcwijs-reden,

dattcr iu de

Prophete som-

mighe phielsen

zijn die de toe-

kuniende on-

strcffelick-

heydtdeiGodt-

vruchtighen in

't Memels Ko-

ninckrijck be-

wijsen.

lesa. C6. 22.
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Besluyt des

geheelen hau-

dels van d'over-

eea- komiugh

der twee Te-
stamenten. Tot

wiens volko-

mender beves-

tiging vier ge-

tuygenisscnder

Schriftuyre

voort gebracht

worden.

Ü' 173.)

Actor. i. 25

om aen te bidden voor niijii aengesiclite

,

spreeckt de Heere. Ende sy sullen henen uyl-

gaen , ende sy sullen de doode lichamen der

lieden sien , die tegen my overtreden hebben

,

want haren worm en sal niet sterven , ende

haer vyer en sal niet uytghebluscht worden.

D'ander by Daniel , Ende te dier lijdt sal

Michaël opstaen , die groote Vorst , die voor

de kinderen uwes voicks staet : als het [sulck]

een tijdt der benaeuwtheydt zijn sal , alsser

niet gheweest en is, sint datter een volck

geweest is , lot op dien selven lijt toe : ende

te dier tijt sal u volck verlost worden , al

die gevonden wort geschreven te zijn in het

Boeck. Ende vele van die, die in het stof

der aerden slapen , sullen ontwaken , dese ten

eeuwigen leven, en gene tot versmaetheden,

[e/t] tot eeuwige afgrijsinge.

23. Nu wat belangt de twee andere voor-

ghenoemde stucken , te weten , dat de Vaders

Christus tot een pandt hares verbondts ghe-

hadt , en op hem all' het vertrouwen aen-

gaende den beloofden zegen ghestelt hebben,

wy en sullen niet veel arbeydts aenwenden om

die te bewijsen , door diense meer klaerheyts

hebben en min twijlFelachtig zijn. Laet ons dan

vryelick vast stellen en houden , 't gheen oock

door gheen practijcken des Duyvels en kan

wederleydt worden : dat het Oude Testament of

verbondl , 't welck de Heere met het Israëlitische

volck gemaeckt heeft , niet en is besloten ghe
)

weest binnen de palen van de dingen deser

aerden , maer dat het in sich vervattet heeft

de belofte van 't geestelick' en eeuwige leven :

wiens verwachtingh heeft moeten in-gedruckt

zijn in de herten van alle de ghene die in

het verbondt waerlick bewillighden. En laet

ons aen d'ander zijde verre van ons wech

doen dese onsinnighs 1) en verderlïelicke mey-

ningh, dat de Heere den Joden niet anders

en heeft voor-gesteldt , of dats' oock niet

anders gesocht en hebben dan de versadigingh

van haren buyck , de wei-lusten des vleeschs
,

bloeyende rijckdommen, uyterlicke macht,

veelheyt der kinderen , en voorts al het geen

een vleeschelick mensch hoogh acht. Want

de Heere Christus en belooft de sijne hedens-

daeghs geen ander Koninckrijck der Hemelen ,

dan daer sy met Abraham, Isaac en Jacob

mogen rusten en aensitten. Petrus beweerd'

oock dat de Joden van sijnen tijdt waren

erfgenamen van de genade des Euangelies

,

dewijlse waren kinderen der Prophelen be-

grepen in 'tverbondt , 'twelck de Heere in

voortijden met sijn volck opgherecht hadde

,

En op dat dit niet alleen door woorden soude

betuyght zijn, soo heeft het de Heere oock

1) dull'.

metier dael bevestight. Want even Indien

oogenblick doe liy weder opstondt , heeft hy

veel Heylige gemaeckt tot mede-gesellen sijner

opstandingh , en in de Sladt Jerusalem laten

sien : alsoo door een seker ghegeven pandt

bewijsende , dat alles wat hy gedaen en ge-

leden heeft tot verkrijgingh der eeuwiger

saligheyt , so wel den geloovigen des Ouden

Teslaments toekomt , als ons. Sy waren oock
,

volgens 'l getuyghnis van Petrus , begaeft met

den selven Geest des geloofs , door den welc-

ken wy ten leven weder-geboren worden.

Dewijl wy hooren dat die Geest , die in ons

is als een sekere spranck der onsterdelick-

heydt (waerom hy oock elders het pandt

onses erfdeels genoemt wordt) van gelijcken

in hen gewoonl heeft , hoe souden wy d'erf-

fenis des levens hen-lieden durven ontnemen.

Daerom is 't te meer te verwonderen dat de

Sadduceen eerlijdls tot dees' onverstandigheyt

vervallen zijn, datse beyde d' opstandingh der

dooden en het wesen der zielen loochenden 1):

welcke twee stucken nochtans hen met soo

klare ghetuyghenissen der Schriftuyr beves-

tight waren. De dwaesheydl van de geheele

natie der Joden en soud' oock hedensdaeghs

niet min seltsaem en ongheschickl schynen te

zijn , die sy betoonen in 't verwachten van

een aerdsch Koninckrijcke van Christus, in-

dien de Schriftuyr niet al langh te voren

voorseydl hadde dalse dese straffe souden

dragen om dats' het Euangelium verworpen

hadden. Want het was voor Godes rechtveer-

digh oordeel betaemlick also de herten te

verblinden , dewelck' het aenghebodene licht

des Hemels verstootende , de duysternissen

sich van selfs op den hals hadden gehaelt.

Sy lesen dan wel van Moses , en herlesen hem

gheduyrighllck: maer sy worden door het

decksel dat op hen leydt verhindert, dats'

het licht 't welck in sijn aengesicht schijnt,

niet en sien. En alsoo sal hij hen bedeckt en

bewimpelt blijven tot dattet 2) bekeert worde

tot Christus, 'van den wekken sy hem nu so

seer alsse kunnen poogen af te leyden en te

vervreemden.

Ephes. 1. 11.

Waer nytilaii
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1) vei'saeckten. 2) datse.
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Het eerst' on-

ilerschcydt. De
Ileere heeft iu

dcQ OuJeu Tc-

stameate het

llcmeisch erf-

deel t' aeu-

schouvveQ en te

smakeQ ghege-

veu ouder acrt-

sche weldaden:

onder het Nieu-

we worden so-

dauighe aerdt-

sche hulp-mid-

delen nae-gela-

tea.

ScliriflLiyr, in devselcke 't Oud' en iNieuwe

Verbondt als seer verscheyden dinghen met

malkanderen vergheleecken worden ? Aengaen-

de my , ick neem' seer geern aen het onder-

scheyt dat in de Schriftuyr aenghegeven 1)

wort: doch alsoo dat daer door haer onder-

hng' eenigheydt en over-een-slemmingh , die

aireed' aenghewesen is , niet verkort en worde :

gelijck ghesien sal worden , wanneer wy dat

onderscheyt ordentlick verhandelt sullen heb-

ben. Dit onderscheyt (soo als ick hebb' kun-

nen bemercken en onthouden 2) ) bestaet in

vier voornemelicke stucken. By dewelcke soo

yemant nog een 3) vijfde voegen wil , die en

sal niy daer in tot geen teghenparly hebben.

Ick seggh' oock , en neem' aen te bewijsen,

dat alle dese stucken 4) sodanigh zijn , datse

meer behooren tot de wijse der bedieningh

,

als tot het wesen der voor-ghemelde Ver-

bonden , sulcks dat (niet teghenstaende dese

puncten van 5) onderscheyds) de beloften des

Ouden en Nieuwen Testaments al eenerley

beloften blijven , en oock een en het selfde

fondament behouden, namelick, Christus. Het

eerste deel of onderscheydt is , dat de Heere,

al hoewel hy oock in voortijden wilde dat

sijn volck haer verstandt 6) , sinnen en ge-

dachten souden schicken en opheffen tot het

hemelsch' erfgoedt , nochtans (om haer in de

hoop' en verwachtingh van dien te beter op

te houden) haer dat selvighe erfgoedt onder

aerdtsche zegeningen t' aenschouwen , en

eenighsins te smaken gegeven heeft : maer

dat hy nu in ,dese tijden , in dewelcke de

weldaedt des toekomenden levens klaerder en

duydelicker door het Euangelium gheopenbaert

is , die mindere en lagere 7) manier van oef-

feningh en onderwijsingh , die hy onder d'Is-

raëliten ghebruyckt heeft, achter wege laet,

en onse herten reghel-recht sliert tot de be-

denckingh derselver weldaedt. Die desen raedt

Godts niet op en mereken 8) , die laten sich

voorstaen dat d'Israëliten niet hooger en zijn

opgesteghen dan tot de goederen die tot

profijt van 't lichaem belooft wierden. Sy
hooren dat het landt Canaan soo dickwils

genoemt wort als een voortreffelick en over-

sulcks als een eenigh loon voor d'onderhou-

ders der Goddelicke Wet. Sy hooren dat de

Heere den overtreders der selver Wet met niets

swaerders en dreygt dan dats' uyt de besit-

ting van dat landt gestooten, en in vreemde
landen verstroyt sullen worden. Sy sien oock
dat by na alle de zegeninghen en vloecken
die van Moses verkondigt worden hier op
uytloopen. Hier uyt besluyten sy , sonder

1) veihaelt. 2) geheugen. 3) het. 1) dcselve. 6) deelen
des. 6) hnre verstanden. 7) slechter. 8) bemercken.

daer aen Ie twijffelen , dat de Joden niet om
haer selfs , maer om eens anders wille van
d'andere volckeren zijn afgesondert ; te weten,

op dat de Christelicke Kerck een voorbeeldt

mocht hebben, in wiens uyterlicke ghestal-

tenis sy 't bewijs der geestelicker dinghen

bemercken soude. Maer dewijl de Schriftuyr

somtijdts aenwijst: dat Godt selfs d'aerdtsche

weldaden daer med' hy dlsraëliten verrijckte
,

daer toe verordent heeft, op dat hy hen alsoo

met der handt soude gheleyden tot de hope

der hemelsche goederen : soo is het een al

te groot' onwetenheyt, ick swijge botheyt,

sulck een bedeelingh en ordeningh niet waer
te nemen. Dit nu 1) is de staet van 't ver-

schil 't .welck tusschen ons en dit slach van 2)
menschen 3) valt. Sy leeren dat de besitlingh

van bet landt Canaan , die dTsraëliten voor

haer hooghst' en uyterste gelucksaligheyt hiel-

den , ons nu ter tijdt nae de komst van Christus

een albeeldingh is van 't Hemelsch erfdeel.

Wy beweeren daer tegen dats'
|

in d'aerdt-

sche besittingh diese ghenoten , als in een

spieghel aengheschouwt hebben de toekomend'

ertfenisse die sy geloofden voor haer in de

Hemelen bereydt te zijn.

2. Dit sal beter blijcken uyt de gelijcke-

nis die d'Apostel Paulus gestelt heeft in den

Brief tot den Galaten. Hij vergelijckt het

Joodtsche volck by een jongen erfgenaem

,

dewelcke noch niet bequaem zijnd' om hem-
selven te regeeren , luyslert nae het onder-

wijs van sijnen Vooghdt of Leer-meester

,

onder wiens opsicht hy overghegeven is. En
al hoewel hy de ghelijckenis voornementlick

past op de ceremoniën , so mach nochtans

de selvigh' oock seer becjuaemlick op de

tegenwoordighe saeck gepast worden. Soo
was hen dan de selfst' erffenis verordineert

die ons toe-gheschickt wordt : maer sy ^n
waren van wegen hare jonckheydt noch oïet

bequaem om daerin te handelen en die te

aenvaerden 4). Deselfde Kerck was onder

hen die onder ons is: maer sy was noch in

haer kindtsche jaren. Soo heeft dan de Heere

haer ghehouden onder dese kinderlicke dis-

ciplijn en tucht , dat hy haer de Geestelicke

beloften niet alsoo naeckt en ontdeckt gaf,

maer eenighsins met aerdtsche beloften bedeckt

en beschaduwet. Doe hy derhalven Abraham
,

Isaac en Jacob , midtgaders hare nakomelin-

ghen tot de hope der onsterflelickheyt aen-

nam , soo heeft hy hen het landt Canaan tot een

erfdeel belooft ; niet op datse niet anders en

souden hopen en verwachten , maer op datse

door het aenschouwen van dien haer selven

(l>-
17i.)

Bewijs van

dit eeist onder-

scheidt, geno-

men uyt de ge-

lijckenisse van

CL'n jough erf-

genaem , waer

vau ghemeldt

wordt by den

Apostel.

Galat. 4. 1.

') []• 2) geslacht der. 3) (voor). 4) die te handelen

en aen te gaen.
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Psalm 3 33.3.

Uiierom heb-

beu de Heylige

Vaders onder

de Wet het

aci'dtsche leven

eudezeghenin-

gheu van dicii

seer groot ghe-

acht , en de

straffen ghe-

vreest dewelrk'

oock ooghen-

schijnlicker

waren te dier

tijdt.

souden besigh hüuden en verstercken in de

verwachtingh van dat waeracliligh erfdeel

,

't welck noch niet ghesien en wierdt. En
op datse niet en souden kunnen dwalen, so

wierdt haer noch een hooger belofte gegeven,

dewelcke dienen soude tot een ghetuyghuis

,

dat dat Landt niet en was d'opperste vveidaedt

Godls. Alsoo en laet hy niet toe dat Abraham

in de belofte des Landis die hem gedaen was

soude blijven roncken en slapen: niaer sijn

gemoedt wordt door een hoogere 1) belofte

tot den Heere op-gheheven. Want hy lioordt

dat de Heere tot hem seydt: lek ben u een

Schildt , u Loon seer groot. Hier sien wy dat

het eynde sijns loons voor-gestelt wort als

zijnde 2) in den Heere, op dat hy dat loon

,

als of het verganckelick en ongeduyrigh waer,

niet en soude soecken in de dinghen deser

werelt: maer ghedencken dat het een onver-

derfielick loon zy. Daer nae doet hy hem de

belofte van 't landt Canaan in gheen ander

verbant 3), dan op dat het zy een pandt

van Godes gunst, en een voorbeeldt van het

Hemelsch erfdeel. Dit is oock het gevoelen

der Heyligen geweest
,

gelijck hare woorden

getuygen. Alsoo klimt i) David van de tijde-

licke zegeningen tot d'opperste, en laetste.

Beswijckt , seght hy: mijn vleesch ende mijn

herte, soo is Godt de Rotzsleen mijns herten,

ende mijn deel in eeuwigheydt. Item: De

Heere is het deel mijner erve , ende mijns

bekers: ghy onderhoudt mijn lot. Item, Tot

u riep ick, ó Heere: ick seyde : Ghy zijt

mijn toevlucht , mijn deel in het landt der

levendighen. Die alsoo durven spreken ,
die

belijden voorwaer datse met haer hoop boven

de werelt, en boven al het goedt dat tegen-

woordigh is opklimmen. Nochtans wordt dese

gelucksaligheydt des toekomenden levens van

de Propheten dickwils beschreven onder 't voor-

beeldt datse van den Heere hadden ontfan-

ghen : ghelijck dese ghesegden o) alsoo verslaen

moeten worden : De Godtsalige sullen het Landt

be-erven : maer de godtloose sullen daer uyt

verstrooyt worden. Jerusalem sal van allerley

rijckdommen de volheydt hebben , en Sion sa!

door de veelhaydt der goederen overvloeyen.

Alle het welck
,

gelijck wy sien , eyghenllick

niet en kan toe-gepast worden ,
noch op het

Landt daer in wy vreemdelinghen zijn, noch

op het aerdtsche Jerusalem , maer op het ware

Vaderlandt der geloovigen , en op die Hemel-

sche Stadt, in dewelcke de Heere gebiedt

aldaer den zegen
,

\e7ide\ het leven tot in der

.eeuwigheydt.

3. Dit is de reden waerom de Heylighe

l) groüler. 2) [ ]. 3) under geen ander condity.

4) sttygert. 5) sprcucltcn.

kinderen Godts onder 'l Oude Testament dit

sterllelicke leven en de zegeninghen daer toe

behoorende , in meerder weerden gehouden

hebben dan ons nu ter tijdt soude betamen.

Want al hoewel sy seer wel wisten datse

daer op als op het perck en eynd' harcs

wandels niet en mochten berusten , nochtans

dewijls' oock bekenden dat de Heere daer in

eenighe contrefeytsels en afbeeldinghen sijner

ghenade ghedruckt hadde , om hen daer mede

nae de maet van hare swackheydt t' oell'enen
,

soo zijnse door een meerder soetigheydt lot

dat leven en die zegheningen getrocken , dan

of sy die op haer selven aenghemerckt had-

den. En gelijck de Heere, loen hy 1) sijne

goet-gunstigheydt jegens de gheloovighe door

tijdelicke goederen betuyghde, door dese 2)

beeltenissen en teeckenen de Geeslelicke ge-

lucksaligheydt beduydede, alsoo gaf hy oock

in 't tegen-deel door de lichamelicke strailen

een bewijs van sijn oordeel teghen de ver-

worpene. Dien volghens ghelijck de weldaden

Godts klaerder ghesien wierden in de 3) aerdt-

sche dinghen, alsoo oock de stratlen. En

dewijl veel on-ervarene menschen dese ge-

lijckmatigheydt en over-een-komingh (om soo

te spreken) die daer is tusschen de strall'en

en belooningen niet in het ooghe houden 4)

,

soo zijnse verwondert over soo groeten ver-

anderlickheydt in Godt , als dewelcke in voor-

tijden haestigh wesende om allerley sonden

der menschen door wreede en schrickelicke

straffen te wreken , nu daer en teghen
,
ghe-

lijck als 5) of hy d'oude genegentheydt tot

toorn afgeleydt hadde , veel sachter en op

verre na 6) soo dickwils niet 7) straft : ende

't en verschilt niet veel of sy nemen daer

uyt oorsaeck om te dencken dat het Oude en

Nieuwe Testament verscheyden goden gehadt

heeft , het welck oock den jManicheen is weder-

varen. Maer wy sullen uyt soodanige swarig-

heden en twijtlelinghen lichtelick gereddet

worden, indien wy slechts goede acht geven op

die leydinghe en bedoelinghe Godts 8) daer van

ick ghesproken hebbe , t. w. 9) dat hy, voor

die tijdt in dewelck' hy sijn Verbondt als

noch eenigher maten bedeckt aen het Israë-

litische volck overleverde, de genade der

toekomender en eeuwiger ghelucksaligheydt

door aerdtsche weldaden, en de swaerheydt

der Gheestelicker doodt door lichamelicke

straffen heeft willen beduyden en af-malen.

4. Het ander onderscheydt des Ouden en

Nieuwen Testaments is ghelegen in de figuy-

ren , dat het Oude Verbondt alleenlick een

1) []. 2) soodanighe. 3) [ ]. 4) overlegghen. 5) []

6) nerghens nae. 7) en. 8) ons gemoedt richten en weu-

den tot die ordoiinanty eu beleydingh Godts. 9) [ J-

Waerom on-

der de wet swa-

re en liaestigUe

straffen en oor-

deelcn geweest

zijn.

Het tweed'

ondersclicvdt.

HetOuJeTe-
slameut lieeft

Christus duor

cerenujiiien af-

gebeelt : IK-t

Nieuwe gi'eft

detcghenwoor-

dighc
•t \'-

clf».
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beelt in plaets van de saeck, en een scha-

duw' in stede van het Hchaem voor oogen

stelde: en dat het Nieuwe de saeck selve en

het ware lichaem daedwerckehck 1) vertoont

en toe-dient. En van dit onderscheyt wordt

gemeldt by na in alle die plaetsen daer het

Nieuwe tegen het Oude Testament ghestelt

wort: maer nochtans in den Brief tot den

Hebreen wijt-loopigher behandelt dan ergens

Ueiir. 7. II, elders. Daer redetwist 2) d'A postel teghen die

".n" ,
' eene, dewelcke meenden dat d'onderhou-

Psiiim 110. 4. dinghen en ceremoniën van Moses Wet niet

en konden af-gheschaft worden , sonder met
(p. 174.) ggj,

I

jgf, gantschen Godtsdienst in den gront

te verderven. Op dat hy dese dwalingh soude

wederleggen, soo maeckt hy ghebruyck van

't gheen omtrent 3) het Priesterdom van Chris-

tus by den Propheet voorseydt was , want

dewijl hem een eeuwigh Priesterschap op-

gedragen wordt, soo is 't seker dat dat an-

dere 4) Priesterdom daer d'een Priester dage-

licks gestelt wiert en tradt in des anderens stede,

te niet gaet. En dat d'instellingh van desen nieu-

wen Priester uytnemender is dan eenigh' andere,

bewijst hy door dien deselvige met eenen

eedt wort bevestight Daer nae seydt hy

,

dat in die overbrengingh en veranderingh des

Priesterdoms , oock de veranderingh des Tes-

taments geschiet is. Hij bewijst oock met

reden en goet fondament dat sulcks nootsa-

kelick alsoo moest wesen, Want de Wet
hadde sulcke swackheyt datse geen dingh tot

volmaecktheyt konde brengen. Daer op wijst

hy wijders aea hoedanigh dese swackheyt zy

gheweest , te weten , dats' uyterlicke reyni-

ginghen en rechtveerdigheden des vleesches

gehadt heeft, dewelcke de conscientien der

gener die haer selven daer in oefTenden , niet

en konden volkomen maken , dewijl sy door

de slacht- offeren der beesten de sonden niet

uyt-wisschen noch ware Heyligheyt toebren-

Hut oogmeick gen en konde. Hy besluyt derhalven dat in

teu iiébrecn
^^ ^^^ ^Y g^ewecst de schaduwe der toeko-

iiacr dit on- mende goederen , en niet het levendighe beeldt
deischtyt ver- jg^ dingen scIvc : en dats' oversulcks geen

andere roepinghe 5) en hadde dan den mensch

in te leyden tot een beter hope , die in het

Euangelium wordt toegebracht. Hier moetmen
nu wel opletten op welk punct G) het ver-

bond des Euangelies , en de dienst van Chris-

tus met den dienst van Moses vergheleecken

wordt. Want indien de vergelijckingh op 7)

de substanty en het wesen der beloften slaet 8),

soo souder een groeten strijt en tweespalt ont-

staan tusschen de twee Testamenten, maer

1) dadolick. 2) disputeert. .S) neemt hy tot sijr. voordeel
't gheen van. 4) []. 5) ampt. 6) bemerckcn tiae wat deel

7) tot. 8) behoorde.

dewijl het gheschil , dat hier verhandelt wort

op heel yets anders wijst, so moetmen, om
den waren sin te vatten, sich oock aen dat

andere houden. Stellen we dan op den voor-

grond dat het gheldt een 1 ) Verbondt , 't

welck hy eenmael gemaeckt en bevestight

heeft om eeuwigh te duyren en nimmermeer te

vergaen. De voleyndinghe 2) van dit verbondt,

daer uyt het eyndtlick sijn standt en vastig-

heyt bekomt , is Christus. Maer onderwijl 3)

dese bevestiging en vastigheyl nog 4) verwacht

wort , so verordineert de Heere door Moses

eenighe ceremoniën , dewelcke zijn ghelijck als

openbare teeckenen van die toekorastighe be-

vestiginge. En hierover nu was gheschil

ontstaen 5) , of de ceremoniën die inde Wet
waren inghestelt voor Christus al dan niet 6)

moesten wijeken. Dese ceremoniën al hoe-

wels' alleenlick zijn geweest by komstighe-

den 7) , of immers aenhanghsels en (gelijck-

men ghemeenlick seydt) by-voeghsels des ver-

bondts : nochtans dewijls' oock waren instru-

menten om 't verbondt te bedienen, soo ont-

fangense toch 8) den naem des verbondts

,

ghelijck oock die naem den anderen Sacra-

menten plach eeaeven te worden. Derhalven ,

i^e'ciinjvingh

,

' II 1 1 1
"es Ouden Te-

op dat wy onse reden kort maken : wort door atameuts.

het Oude Testament te deser plaets verstaen
,

die ghewoonlicke en openbare wijs' en manier

om door de ceremoniën en slacht-offeren het

verbondt te bevestighen. En dewijl in die wijse

van bevestigen niets grondighs noch bondighs

en is, 't en zy dan datmen verder en hooger

opklimme , soo beweert d'Apostel dat die wech

genomen en afgheschaft moest worden , op

dat hierdoor 9) mocht werden plaets ghemaeckt

voor Christus, die Borgh' en Middelaer van

een beter Testament , door den welcken voor

d'uytverkoornen eenmael een eeuwighe hey-

lighmakingh verkregen is , en d'overtredingen
,

die onder de Wet bleven , uytghewischt zijn.

Indien ghy wilt , soo mooght ghy 't oock al-

dus verstaen : dat het Oude verbondt was

dat Testament des Heeren , 't welck ghegeven

en overgelevert wièrt , ingewonden en bewim-

pelt met een schaduwachtigh' en krachteloos'

onderhoudingh der ceremoniën , en dat het

oversulcks verganckelick gheweest zy, om dat

het gelijck als in het onsekere sweefde 'i 0)

,

tot dat het door een vasten en wesentlicken

grondt ondervanghen I 1) soude worden. Maer

dat het eyndtlick als doe nieuw en eeuwigh

1) de staet onses verscbils ous op een auder af leydt, soo

moet raen daer henen gaen, op dat wy de waerheydt in desen

ondervinden moghen. Lact ons derhalven in 't midden voor

den dagh brenghen dat. 2) vollreckingh. 3) Terwijl. 4) [].

5) der bevcstingh. Dit (viert uu in verschil getrocken.

6) []. 7) toe-vallighcdeii. S) []. 9) door sulcks

10) Insscheu beydeu en in twij£fel hingh, 11) onderset.
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Matth. 20 28. 1

Hier uj't is

't oock, dat wy
geseyJtwordeu

door d'ouder-

wijsinghe der

Wet te worden

geleyttotCliri-

stus.

Gal. 3. 24.

en i. 1.

Mattli. 11.13.

Coll. 2. 3.

Hier tegen en

doet niet datter

onder d'üiide

teu tijde der

Wet sommiglie

glioweeat zijn

seer sterck ia

den glicloovc,

met dcwelcke

by nae uieniant

in de Christe-

lickc Kerck en

zy te vergelijc-

kcn. Want men
moet sien op

de ghewone

leyding Godts.

Ten anderen,so

zyu oock d'al-

der- nytnemen-

ste begrepen

onder dese kin-

derlicke onder-

wijbing,endoor

de ceremoniën

gheholpeu om
Ciiristus van

verre te sien en

te groeten.

gcmaeckt wicrcit , nae dal liet door 't bloei van

Christus geheylight en vasl ghegrondet was.

Daeroni noemt Christus den Drinckbeker die

\j sijne Discipelen in 't Avontmael toereyckte ;

Een Drinckbeker des Nieuwen Testamenls in

sijnen bloede : om te kennen te gheven dat

het Testament Godts eerst 1) als dan in der

daedt sijn kracht en waerheydt heeft, waer

door het nieuw en eeuwigh wordt, wanneer

het met sijn bloei wort verzegelt.

5. Hier uyt blijckt nu in wal sin en mee-

ningh d'Apostel gheseydt heeft , dat de Joden

door d'onderwijsingh der Wet geleydt zijn

gheweesl tot Christus, eer hy selfs in hel

vleesch geopenbaert wierdt. Hy bekent dan

dats' oock kinderen en erfghenamen Godts

waren: maer die nochtans van wegen hare

kindlsheyt onder opsichl en bewaring des

tucht-meesters moesten staen. Want hel en

was niet belaemlick , datter op die lijdt , doe

de Sonne der gerechtigheyl noch niet en was

op-gegaen , soo groot een 2) licht der open-

baringh , en soo groote scherpsinnigheydl in

het begrijpen der saeck 3) wesen soude. De

Heer heelt dan het liclil sijns woorts hen alsoo

loeghedienl , dalse dat noch maer van verr'

en donckerlick sagen. Daerom duydt 4) Paulus

dese geringheyt van insicht 5) aen 6) met

het woordt kindlsheyt , overmids 7) de Heere

dit insicht 8) door dingen deses werells en

door uyterlick' onderhoudingen ,
als door

reghelen en ondervvijsinghen voor de kinde-

ren , wilde gheoelTent en gheleert hebben

,

tot der lijdt toe dat Christus verschijnen soude :

door wien de kennisse des gheloovigen volcks

moest opwassen en vermeerderen. Dit onder-

scheydt heeft Christus sclf aenghewesen , doe

hy seyde: Dal de Wet en Propheten ghe-

weesl zijn lol op loannes , en dat van dien

tljt af het Koninckrijcke Godts wordt ghe-

euangeliseert en verkondight. V^^at profijt

hebben dan de Wet en de Propheten binnen

haren lijdt den menschen toegebracht? Sy

hebben hun 9) ghegheven een smaeck van

die wijsheydl die naemaels klaerlick geopen-

baert soude werden , en hebben die van ouds-

her 10) geloonl als 11) van verre glinste-

rende. Maer als Christus met den vingher

kan werden aengewesen , dan is het Rijcke

Godts ontsloten. Want in hem zijn alle de

schallen der wijsheyt en des verstants ge-

opent, waer door men by nae lot het ver-

borgenste des Hemels doorbreeckt.

6, Hier legen en doet niets af 12) , datter

by nae niemandt in de Chrislen-Kerck en kan

1) []• 2) []. 3) des verstandts. 4) beteeckent.

5) des verstaudts. 6) []. 7) dewelcke. 8) [].

9) de selvige. 10) voor henen. 11) []. 12) [].

werden gevonden , die van wegen de weer-

dicheyt sijns geloofs met Abraham mach ver-

geleecken worden , en dat de Propheten sulck

een uylnemende kracht ghehadt hebben ,
dal

sy daer door noch huydensdaeghs de ganl-

sche werelt verlichten. Want de vraegh' en

is alhier niet , wat voor gaven de Heere aen

enkele 1) menschen heeft mede gedeelt : maer

wal voor een ghewoonlick
|
en gemeen be-

leydt en ordcningh hy ghehouden heeft in hel

volck te leeren : dewelck' oock te vinden is

by die selfsle Propheten, die mei een byson-

dere kennis boven andere begaeft waren.

Want hare Predicatien zijn duysler, als van

verre gheleghene saken , en door iiguyren

bedeckl en verborgen. Boven dien ,
al hoewel

sy een wonderbare kennis hadden meer dan

andere , dewijl sy nochtans nootshalven haer

selven hebben moeten schicken en voeghen

nae de gemeen' onderwijsingh des volcks , so

worden sy oock selfs onder den hoop der

kinderen gereeckent. Daer en is eyndtlick noyt

aen één hunner 2) soo grooten klaerheyt der

kennisse gegeven , die niet eenighsins en

smaeckle nae de duyslerheydt van dien lijdt.

Daerom seght Christus aldus : Dat vele Pro-

pheten ende Koninghen hebben begeert te

sien het gene ghy siet , ende en hebben het

niet ghesien : ende te hoeren 't ghene ghy

hoort , ende en hebben het niet gehoorl. Doch

uwe oogen zijn saligh , om dat sy sien ,
ende

uwe ooren om dat sy hooren. En om de waer-

heydt te segghen , het was recht dat de tegen-

woordigheydl van Christus in hel vleesch dit

boven al wat voorafging uyt sou hebben 3)

,

dat daer uyt soud' ontstaen een klaerder open-

baringh der Hemelsche verborgenlheden. Hier

toe dient oock 't gheen wy voor henen byge-

bracht hebben uyt den eersten Brief van Petrus,

te welen , dat den Propheten was te kennen

gegeven , dal haren dienst en arbeydl alder-

meest in onse lijden profijt en voordeel doen

soude.

7. lek kom i) nu tol hel derd' onder-

scheydt , 't welck uyt Jeremia genomen werdl,

en aldus geformuleerd wordt 5) : Siet ,
de

daghen komen , spreeckt de Heere : dat ick

met den huyse Israëls ende met den huyse

Juda een nieuw Verbondt sal maken. Niet

na 't Verbondt, dat ick met hare Vaderen

gemaeckt hebbe , ten dage als ick hare hant

aengreep , om haer uyt Egypten-landt uyt te

voeren: welck mijn Verbondt sy vernietight

hebben , hoewel ick se getrouwt hadde
,

spreeckt de Heere. Maer dit is 't Verbondt,

dat ick na die dagen met den huyse Israëls

p. 175.)

Matlh. 13.17.

liet derd" on-

derscheydt.

't Oude Te-

stament is let-

terlick:'tNieu-

we gheestelick.

't Oude is een

bedieuinge des

doots: 't Nieu-

we is een in-

strument des

levens,

lerem. 31. 31.

1) weynighe. 2) yemanden 3) dese privilegy en voorbaet

hadde, namelick. 4) trede. 5) dewelck aldus spreeckt.
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Dit ouJer-

scliüvdt'twclck

vaa deu Ajio-

stel gheleevt

wort, wort eer-

stelickia'tghe-

meya vcrhau-

dclt.

maken sal : Iclc sal mijne Wel in haar binnen-

ste gheven , ende sal die in haer herle schrij-

ven : ende ick sal hare ongerechtlgheyt ver-

geven , ende harer sonden mei meer ghedenc-

ken. Ende sy en sullen niet meer, een yeghe-

lick sijnen naeslen , ende een yegelick sijnen

broeder , leeren ,
want sy sullen my alle ken-

nen , van haren kleynsten af tot haren grool-

sten toe. Uyt dese woorden heeft d'Aposlel

oorsaeck ghenomen om tusschen de Wet en

het Euangelie dese verghelijckingh te stellen

,

te weten , dat hy de Wet noemt een letter-

licke , en hel Euangelie een geestelicke Leere:

en seyt, dat de Wet in sleenen tafelen ghe-

druckt, en het Euangelie in de herten in-

geschreven was: dal de Wet is een predic-

kingh des doodts en der verdoemenis , en het

Euangelie een predickingh des levens en der

gerechtigheydt; dat de Wet Ie niet wordt, en

hel Euangelie eeuwighlicken i) blijft. Dewijl

nu 2) des Apostels voornemen is gheweest

den sin des Propheten te verklaren en voor

te stellen , soo sal 't genoegh zijn de woorden

van een van hen beyden in Ie dencken 3)

,

om achter 4) de meening van 5) beyden te 6)

komen. Doch niet te min verschillen sy toch

oock eenigsins 7) van malkanderen. Want
d'Aposlel spreeckt hatelicker van de Wet dan

de Propheet. En dat niet uyt een enckel

bloot aensien der Wet: maer om datter

waren sommighe fielten , slimme yveraers

voor de Wet , die door een verkeerde liefd'

en gunst tot de ceremoniën , de klaerheydt

des Euangelies -verdonckerden : soo disputeert

en spreeckt hy dus van de Wel met het oogh

op de onware voorstellingh en dwase opval-

linghe , die dese lieden ervan niaeckten ; en

hierop sal derhalve by Paulus als op yets dat

hem bysonder is, moeten ghelet worden. Maer

wal hun beyden (t. w. Jeremia en Paulus) 8)

belanght, dewijls' hel Oude en het Nieuwe

Testament of Verbondt onderling verghelijc-

ken het eene stellende teghen het ander , soo

en bemercken sy in de Wel niet anders dan

't geen haer alleen eyghen is. Als by exem-

pel , de Wet vervat doorgaens in sich beloften

van barmhertigheydt: maer dewijl die nieten

komen van de Wel , maer van elders in de

Wel inghebrachl zijn , soo en wordens' oock

onder de Wet niet ghereeckenl , als men van

haer eygen en bloot e natuyr spreeckt. En
so 9) scbrijvense der Wet dit 1 0) alleen als

eyghen toe, datse gebiedt wat recht is, datse

de sonden verbiedt , den ghehoorsamen loon

1) gheduyrigli. 3) []. 3) van den^eenen t'overleggten.

4) []. 5)'(huD). 6) (bc-). 7) wat. 8) van de Wet ua
haer .misverstaut en dwase gesinthcydt. Dit sal dan als yet

bysoiiders in Pauln.<i waerglienomcn moeten werden. Maer wat
huu beyden. U) Dit. 10) [ ].

verkondight , den overtrederen slrail'e dreyght

:

maer datse ondertusschen de boosheydl des

herten , die alle menschen aengheboren is

,

niet en verandert of verbetert.

8. Laet ons nu de vergelijckingh des

Apostels van stuck tot sluck verklaren. Het

Oude Testament is letterlick : om dat het

sonder by-gevoeghde kracht des Geestes ver-

kondight is : het Nieuwe ,
is geesteliclc . om

dat de Heere dat gheestelicker wijs' in de

herten der menschen heeft ingegraveert. Daer-

om is de tweede tegen-steihngh gelijck als een

verklaringh van d'eerste. Het Oude brenght

den dool met sich : want het en kan anders

niet dan het geheele menschelicke gheslacht

onder den vloeck werpen : hel Nieuw' is een

instrument des levens : want het verlost de

menschen van den vloeck, en versoent die

wederom melGodt. 'tOud'iseenbedieninghder

verdoemenis : want het beschuldight alle kin-

deren Adams van ongherechtigheyt: 't Nieuw

is een dienst der gerechtigheyt: want het ont-

deckt Godes barmherligheydl, waer door wy
gherechtveerdight worden. De laetste tegen-

stelling behoort lot de ceremoniën der Wel.

Om dat het Oude Testament het beeldt hadde

der dingen die niet tegenwoordigh en waren

,

so moest het met der lijdt vergaen en ver-,

dwijnen. Maer dewijl het Euangelium het

lichaem selfs voor den dagh brenght, soo

behoudt het een beslendigh' en geduyrige

vastigheyt. Jeremia noemt oock M'el de Wet der

Zeden een swack en broos Verbondt ; maer dat

geschiedt om een ander oorsaeck , te weten

,

om dat het door den haestigen afval des

ondanckbaren volcks lerstonl is verscheurt

gheworden. Maer dewijl soodanighen scheu-

ringh en scliendingh voortkomt uyt 1) de

schuldl van het volck , soo en machraens'

eygentlick den Teslamenle niet loe-schrijven.

Maer wat de ceremoniën belanght, naerdien

dese 2) van wegen haer eygen swackheydt

door de komst van Christus zijn Ie niet

gheworden, soo haddense d'oorsaeck harer

kranckheyt binnen en by haer selven. Voorts

dit ondei-scheydt tusschen de letter en den

gheest en moet alsoo niet verstaen worden

,

als of de Heere sijn Wet den Joden te ver-

geefs gegeven hadde , sonder yemanden van

hun tot hem te bekeeren : maer het is by

manier van 3) vergelijckingh gestelt, om ons

d'overvloedige ghenaed' aen te prijsen , door

dewelcke de selvige Wet-gever , als nu in 4)

eenen nieuwen persoon optredende 5) , de pre-

dicaty des Heyligen Euangeliums heeft verheer-

lickl. Want indien wy willen tellen en reec-

Daer na in 't

bysonder,de le-

den desAposto-

lischea texts

neerstelick met

malkanderen

vergbeleecken

zijnde, door

driederley te-

gen-stellingh.

't Oude Te-

stament is let-

terlick, doode-

ück en tijtlick:

't Nieuwe Te-

stament is gee-

stelick, leven-

digmakend' en

Onderscheyt

tusschenLetter

en Geest.

1) by komt door. 2) gemerckt die. 3) door. 4) [ ].

5) aenuemende.
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kenen de nienighle der ghener die liy uyl alle

voickeren door de predicaty des Euangelies en

weickingli sijnes Geestes weder-gheljoren en

(|i. 177.) tot de ghemeenschap sijner Kercke versaniell
|

heeft, so sullen wy moeten erkennen 1 ) dat die-

gene die in de voortijden in Israël met een op-

rechte genegentheyt harcs herten het Verbondt

des Heeren hebben omhelst , seer kleen en

by nae geen getal uytmakcn konden : de-

welcke nochtans oock weer velen 2) in ghetal

waren , wanneer mense wil tellen op haer

selven sonder se 3) met een andere veelheyt

te vergelijcken.

't Vierde on- 9_ Uyt dit derd' onderscheyt heeft het
e'x^iej t.

vierde sljnen oorspronck. Want de Schrif-

't Oude 'Ie- tuyr Hoemt het Oude Testament een Testa-
.tament isder

j^^^^ j^^ Dicnstbaerhevt , om dat het in de
dienstbaar- J , ,

kcyt: maer 't herten der menschen vreese voort brenght:
Nieuw is der niacr het Nieuwe noemt hy een Testament
"^^ '^''

der Vryheydt , om dat het in de ghemoe-

deren vertrouwen en gherustigheydt verweckt,

itom. s, 15. So spreeckt Paulus tot den Romeynen. Ghy

en hebt niet ontfanghen den Geest der dienst-

baerheydt wederom tot vreese : maer ghy

hebt ontfangen den Geest der aenneniinge tot

kinderen, door weicken wy roepen, Abba

Vader. Hier toe dient oock 't gheen te lesen

Hebr. 12.13. is in den Brief tot den Hebreen: Ghy en

zijt niet ghekomen tot den tastelicken bergh,

ende 't brandende vyer , ende donckerheyt

,

ende duysternisse , ende onweder: alwaer niet

ghehoort , of ghesien en wordt, dan 't gheen

de herten door schrick ter neder slaet : soo

dat oock Moses selve bevreest wordt wan-

neer die schrickelicke stemm' haer geluyt

geeft , waervan een yeder afbidt dat hy 't met

en hooren moghe 4) : maer datse ghekomen 5)

zijn tot den bergh Sion , en de stadt des

levendigen Godts , tot dat hemelsche Jerusa-

lem , &c. Doch 'tgeen Paulus kortelick aen-

roert in het segghen , dat 6) wy uyt den

Brief tot den Romeynen hebben by-ghebracht,

dat leydt hy wijdtloopiger uyt in den Brief

Cal. i. 23. tot den Galaten , wanneer hy een allegory

maeckl van de twee Sonen Abrahams , m
deser voegen , dat Hagar de dienstmaegt een

voorbeelt is van den bergh Sinaï , daer het

volck van Israël de Wet ontfangen heeft

:

dat Sara die een vrye vrouw was , zy ge-

weest een figuyr van 't hemelsche Jerusalem,

van waer het Euangelie voortkomt. En ge-

lijckerwijs het zaedt van Hagar dienstbaer ge-

boren wordt , ende nimmermeer tot d'erffenis

geraeckt, en het zaedt van Sara gheboren

wordt in vryheyt, en tot het erfdeel rech^

heeft : Dat wy oock alsoo door de Wet to^

1) seggen. 2) veel. 3) [ ]. 4) 't gehoor van welrk' een

yeder soeckt af te bidden. 5) toegetreden. 6) die spreuck die.

dienstbacrheydt gebracht , en door hel Euan-

gelie alleen tot vryheydt weder-gheboren

worden. De somma loopt hierop uyt , dat

het Oude Testament den cons('icntien vrees'

en verschrickingh aenghejaegt heeft : en datse

door de weldaet des Nieuwen Testamenls

wederom worden verquickt en vervrolickt.

Dat het Oude de conscientien onder het jock

der dienstbaerheyt heeft ghebonden gehouden,

en datse door de mildadigheydt des Nieuwen

tot vryheyt los ghelaten werden. Indien ons i'i^gni-ner-

(tot weder-leggingh van dit) de Heylighe '""^ "

Vaders des Israëlitischen volcks worden tegen

geworpen , datse , namelick , met ons de selfde

vryheyt en bhjdtschap ghenooten hebben

,

dewijl het bekent is datse met den selven

Geest des geloofs
,

gelijck als wy , begaeft

zijn geweest : soo antwoorden wy datse gheen ,"'"
„"ie

^

van beyden (noch vryheyt, noch Geest) heb- scheyt making.

ben bekomen uyt do Wet: maer doe sy ge-

voelden datse door de Wet met een condity

van dienstbaerheyt 1) gedruckt, en met onge-

rustigheyt der coniïcienty vermoeyt wierden

,

so hebbense haren toevlucht ghenomen tot

het hulp-middel des Euangeliuins : en over-

sulcks is dit geweest een bysondere vrucht

des Nieuwen Testamenls , datse buyten de

ghemeene wet en wijse des Ouden Testa-

menls van die quaden zijn bevrijdt ghewor-

den. Daer beneffens ontkennen wy datse met

den Geest der vrvhevt en eerustisheyt also Ten anderen,

zijn begaeit gheweest, datse niet ten deele
„(„„i,,

ghevoelt en souden hebben de vrees en dienst-

bacrheydt der Wet. Want al hoewel sy ghe-

nooten en ghebruyckten die voorrechten en

baten 2) die sy door de ghenade des Euan-

gelies verkregen hadden , soo waren sy noch

tans met het gemeene volck den selven ban-

den en lasten der onderhoudinghen en cere-

moniën onderworpen. Dewijl sy dan gedrongen

wierden lol de sorghvuldigh' onderhoudingh

der ceremoniën, dewelcke teeckenen waren

van die disciplijn en tucht die der dienst-

baerheyt wel geleeck , en beneifens dien handt-

schriflen waerdoor sy van hare schuldt lot

de sond' overtuyght, en van de verbintenis

derselver niet ontslaghen en wierden : soo

wordt met recht geseydt datse by ons ver-

geleken zijnde, geweest zijn onder het Testa-

ment der dienstbacrheydt en vreese, wanneer

men wil sien op die gemeene bedeelingh en

ordeningh , waer nae de Heere als doe met

het Israëlitische volck handelde.

10. De drie onderscheydingen en verge-
?'"'"^!'''j7e

lijekingen die wy laetst hebben verhaelt , be- |3j,,,e ondcr-

hooren evahenllick tol de Wet en' het Euan- schcySngcuc..

eerste-

1) dien-stbavige- condity. 2) pryvilegy en voorbnet.
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Lib. 3, ad

Bonifac. cap.'l.

Bevestigiugh

vau 'tgecu ia 't

voorgacnde ge-

seydt is, geoo-

raeu uyt Augu-

stinus.

llegel, beka-
ghende de Va-

ders nnder het

Oude Tesla-

111 ent

(p. 178.)

gelie , daerom wordt in die selvighe de Wet

met den naem des Ouden Testaments, en het

Evangelium met den naem des Nieuwen Tes-

taments beteeckent. Het eerst onderscheydt

streckt sich wijder uyt : want het vervat oock

in sich de beloften die gedaen zijn eer de

Wet ghegheven wierdt. En dat Augustinus

dese beloften onder den naem des Ouden

Testaments niet en wilde ghereeckent hebben,

daer in heeft hy een seer goedt ghevoelen

ghehadt, en oock niet anders willen beduy-

den dan 't geen wy leeren : want hy sagh op de

ghesegden 1 ) van Jeremia en Paulus , in de-

welck' het Oude Testament van het woordt der

ghenaed' en barmhertigheydt wordt onder-

scheyden. Daer nae seydt hy oock ter selver

plaetse met goedt bescheyt, dat de kinderen

der belofte van den beginne der werëlt aen

tot het Nieuwe Testament behooren, als de-

welcke van Godl weder-geboren , en met het

gheloove dat door de liefde werckt , den

geboden gehoorsaem gheweest zijn. En dat

niet op hope van vleeschelicke , aerdsche en

tijdelicke : maer van Geestelicke , Hemelsche

en Eeuwige goederen : voornemelick op den

Middelaer vertrouwende , door den welcken

sy, gelljckse haer sel ven sekerlick lieten voor-

staen , den Gheest ontfmghen om goedt te

doen, en verghevingh verkreghen, so dick-

wils alsse sondighden. Want dit is even 't

selfde dat ick voor hadde te beweeren , dat

alle de Heylige , dewelcke Godt , volgens 't

verhael der Schriftuyre , van den aenbe-

ginne der werelt bysonderlick verkoren heeft

,

mede-ghenooten zijn gheweest met ons van

een en de selfste zegen ingh ter eeuwigher

saligheydt. Soo is dan tusschen onse verdee-

lingh en de sljne dit verschil dat de onse (naer

luydt van dit segghen 2) van Christus: De Wet

en de Propheten zijn tot op Johannes , en van

dien tijdt af wordt het Rijcke Godts verkon-

dight) tusschen de klaerheyt des Euangelies,

en de duysterder uytdeelingh des woordts die

voor henen gheschiedt was, een onderscheydt

maeckt. De sijne onderscheydet alleen de

swackheydt der Wet , van de vastigheydt des

Euangeliums. Men moet oock alhier belanghen-

de de Heylige Voor-vaders opmercken 3) , dals'

also geleeft hebben onder 't Oude Testament

,

datse daer op niet en bleven berusten , maer

altijt naer het Nieuwe Verbondt pooghden en

streefden , en oversulcks de sekere ghemeen-

schap van dien
]
omhelsden. Want die met de

legenwoordighe schaduwen te vreden zijnde
,

hare herten tot Christus niet uytgestreckt en

hebben , die worden van den Apostel scliuldigh

1) spreucken. 2) dese apreuck. 3) benierckea.

ghestelt 'I) aen blindtheydt en vervloeckingh.

Want op dat wy swijgen van de rest , wat

grooter blindtheyt soudemen kunnen bedenc-

ken , dan van een gheslacht beest de versoe-

ningh der sonde te verwachten: dan in de

uyterhcke besprenginghe des waters de suy-

vermgh van de ziel te soecken? Dan Godt

te willen paeyen met koude en ydele 2) cere-

moniën , even als of hy daer mede seer ghe-

dient 3) en vermaeckt waer? Want tot alle

dese ongerijmtheden vervallen die gene die

sonder Christus aen te sien aen de onder-

houdinghe der Wet blijven kleven.

11. Het vijfde onderscheydt , 't welck by 't vijfd' on-

de voorgaende gevoeght mach worden
,

is
Oude'^Testa-

hier in gelegen , dat de Heere tot op de ment heeft ai-

komst van Christus één volck alleen af-geson- '«'=" behoort

dert hadd', int welck hy sijn ghenadigh Ver- ,^ Nieuwe be-

l)ondt beware soude. Doe d' Alderhoogste de hoort tot alle

volckeren verdeelde, en de kinderen Adams ^"'"J'".^"' „

van den anderen uyt-sonderde , segnt Moses

,

soo is sijn volck hem tot eygendom gewor-

den : Jacob is het snoer sijns erfdeels. En in

een andere plaets spreeckt hy 't volk aldus

aen: Siet , des Heeren uwes Godts is de Hcut. lo. u.

Hemel , ende de Hemel der Hemelen ; de

Aerde , ende al wat daer in is. Alleenlick

heeft de Heere lust ghehadt aen uwe Vade-

ren , om die lief te hebben : ende heeft hacr

zaedt nae hen , u-lieden , uyt alle de volcken

verkoren. Hy heeft derhalven dat volck al-

leen, als of hel hem uyt alle menschen alleen

toebehoort hadde , begiftight met de kennisse

sijns Naems : hy heeft sijn Verbondt als in

haren boesem op-ghesloten : hy heeft hen de

teghenwoordigheydt sijns Wesens bekent ghe-

maeckt: en met allerley gunstbewysen ver-

eert 4). Maer om alle d'andere weldaden voor

by te gaen, en alleen te spreken van 't gheen

alhier te pas komt, hy heeft haer door de

gemeenschap sijns woordts aen hem verbon-

den, soo dat hy haren Godt genoemt en voor

haren Godt ghehouden wierdt. Ondertusschen Aota. 14. 16.

liet hy alle de andere volckeren, als ofse met

hem niet all' te doen of te verrichten had-

den , in ydelheyt omwandelen : en het eenigh

middel waer door hy haer verderf hadde kon-

nen heelen en heeft hy haer niet toegebracht,

te weten, de predicaty van sijn woordt. Soo

was dan Israël te dier tijdt des Heeren troe-

tel-kint : en de reste waren vreemdelingen.

Israël was bekent en in Godes trouw en

beschermingh opgenomen : en de andere waren

verlaten in hare duysternissen. Israël was van

Godt gheheylight d'andere zijn onheyligh ge-

weest. Israël was door Godes teghenwoor-

1) ghemaeckt.

verheerlickt

2) blaeuwe 3) ghepast. 4) voovdeelea
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Gülat. 6. 15.

Psulm 2. 8.

Psalm 72. 8.

liet tweede

Jeel lies Capit-

tels, aea de

voorgaendesec-

tie vast zijnde,

waer in korte-

lickghehandelt

wordt van de

roepinge der

Heydenen.

digheyt verheerllrkt : d'amlere waren vaa alle

teghenwoordigheydl uytgeslolen. Maer ala de

volheydt des tijdts gekomen was , die tot

weder-oprechtingh van alle volckeren was.

bestemt , en die Versoener Godes en der

menschen glieopenhaert wierdt , soo is de

scheyts-muyr , dewelcke so langen tijdt Godes

barmhertigheydt binnen de palen Israels be-

sloten hadde gehouden, verbroken, en den

vrede verkondight gheworden soo wel den

ghenen die verr' als den genen die nae l)y

waren , op datse te ghelijck met Godt ver-

soent zijnde , tot een volck souden worden

ghemaeckt. Daerom en wordt als nu niet

gesien , noch op Griek , noch op Jode , noch

op Besnijdingh , noch op Voorhuydt , maer

Christus is alles in allen , den welcken de

Heydenen tol een erfdeel , en d'eynden der

werelt tot een eygendom gegeven zijn : op

dat hy sonder onderscheydt heersche van

de een Zee tot d 'ander, en van het water

tot d'uyterste eynden des aerdtrijcks.

12. Soo is dan de roepinghe der Hey-

denen een heerlick teecken , waer mede

d'uytsteeckentheyt des Nieuwen Testaments

boven het Oude wordt verklaert. Dese be-

roepingh was wel in voortijden door seer

veel' en seer klare getuyghnissen der Pro-

pheten betuygt en voorseydt : doch alsoo dat

de vervullingh daer van tot op den tijdt van

't Rijck des Messias wierdt op-geschort.

Christus en is oock selfs terstondt in den

eersten aenvangh sijns Predick-ampts daer

toe niet getreden : maer hy heeft die so lang

uyt-ghestelt tot dat hy alle de deelen onser

verlossinghe volbracht , en den tijdt sijner

vernederingh ge-eyndight hebbende, van

sijnen Vader soud' ontfangen een Naem bo-

ven alle Namen , voor den welcken alle knye

gebogen soude worden. Daerom dewijl dese

tijdt en stonde noch niet geboren en was

,

soo seyd' hy tot de Cananesche vrouw ; lek

en ben niet gesonden dan tot de verlorene

schapen des hays Israels. Hy en geeft oock

de Apostelen in haer eerste uytsendingh

gheen verlof datse dese palen sullen te buyten

gaen. Ghy en sult, seght hy , niet henen

gaen op den wegh der Heydenen, noch ghy

en sult niet ingaen in \eeni(/e\ stadt der

Samaritanen : Maer gaet veel meer henen

tot de verlorene schapen des huys Israels.

Maer al hoewel die roepingh door soo

veel getuyghnissen was bekent ghemaeckt,

als nochtans d'Apostelen daer van een aen-

vangh maken moesten, soo heeft die hun-

lieden soo nieuw en vreemt ghedacht en ghe-

schenen , datse daer van als van een onnatuyr-

lick dingh grouwelden en verschrickten. Sy

hebben die voorwaer eyndhck met beven en

niet sonder weygermgh by de handt ghc-

nomen. Het en was oock gheen wonder

:

want het en scheen met de reden niet over Waerom di;

een te komen, dat de Heere, dewelcke d'ts- '™P'"g''"
f'' Heydenen den

raeliten soo veel eeuwen achter een van Apostelen soo

d'andere volckeren af-ghcsondert hadde, nu nieuw en seidt-

soo haestigh, als of hy anders van beraedt
sche'nc'n."^

'^^

ware geworden , dat onderschcyt soude wech

nemen. Dit was wel door Prophelien voor-

seydt: maer sy en konden met suicken aen-

dacht op die voorseggmge niet letten , datse

door de nieuwigheydt deses dinglis , dat haer

in de ooghen scheen , niet met all' ontroert

souden geworden zijn. De proef-stucken en

exempelen die Godt aireed' in voortijden

ghegeven hadde van de toekomende roe-

pinghe der Heydenen , en waren oock niet

krachtigh genoegh om haer daer toe te bren-

ghen. Want behalven dat hy' er seer weynige

gheroepen hadde , soo planted' hy die selvigh'

eenighsins in het huys Abrahams, op datse

tot sijn volck souden toe-ghedaen worden.

Maer door dees' openbare roeping wierden

de Heydenen niet alleen den Joden gehjck

ghemaeckt , maer het scheen oock datse

traden gelijck als in de plaets van d'af-ghe-

storvene Joden. Hier by komt noch dat die

vreemde , die Godt voor henen in't lichaem

.sijner Kerck hadd' aengenomen , noyt den

Joden en waren gelijck ghestelt I) geweest.

Daerom en is't niet sonder oorsaeck dat

d'Apostel soo seer betuyght dat dit is een

verborgentheydt die voor alle tijden en natiën

verborgen , en oock na sijn seggen voor den

Engelen wonderlick geweest zy.

13. lek laet my voorstaen dat door dese Het laetst.

vier of vijf deelen het gantsche onderscheyt
teTs

,
"'t «Xi

des Ouden en Nieuwen Testaments, soo veel deteghen-wcr

als tot een eenvoudigh onderwijs genoegh- piugten beant

saem is , wel en getrouwelick is uyt-geleydt.

Maer
|
dewijl sommighe dese veranderlick- d'-

i'?".)

heydt in de regeeringh der Kercke, dese

verscheyden wijse van leeren . en dit soo seer

groot verschil in de ghebruycken en ceremo-

niën voor een seer ongeschickte saeck 2)

houden : soo moet hier op oock worden ghe-

antwoordt, eer wy tot andere saken voort tameiick dat de

eaen. Ende dit kan met weynige woorden onverande,iic-
~

,

-^ ° . ke Godt dat

gedaen worden , want hare tegen-werpingen „^een 't weick

en zijn soo bondigh niet, dats' een naeuwe hyeenmaeige

weder-leggingh souden van nooden hebben

Het en is niet betamelick, seggense , dat prijse

Godt, die hem-selven altiidt gelijck is. soo Antwoorige-
'

1 • 1 I 1 j l i 1
nomen van een

grooten verandermgh geleden soude nerjoen. gdijckenis, en

dat hv dat geen, het weIck hy cenmac'

D'eerstc te-

(jeu-werpingh.

tEn is niet be-

bouê heeft, na-

derhaudt niis-

1) gemaeckt. 2) groot' ongheschickthcydt

door een Apo-

stolisch gel"»-

„l,..ni9
beire-

ütigl''-
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boden en aengepresen heeft , naderliandt we-

derom soude misprijsen. lek antwoorde, dat-

men daerom niet en moet oordeelen dat Godt

veranderlick is, om dat hy op verscheyden

tijden verscheyden manieren van onderwijsen

gepast heeft, na dat hy sagh dat voor yeder

tijdt dienstigh en oorbaerhck was. Al is 't

dat de Landt-man sijn huysghesin ander werck

gheeft des Winters, en wederom ander werck

voor-schrijft des Somers , soo en sullen wy
daerom nochtans hem van ongestadigheyt niet

beschuldigen , of oock ons selven niet laten

voorstaen dat hy afwijckt van des landt-bou-

winghs rechte reghel, die met de gheduyrighe

ordeningh der natuyr over een stemt 1). Van

ghelijcken al is't dat eenigh Huys-vader sijne

kinderen, anders in hare kindtsheydt, anders

in hare jonghelingschap , en wederom anders

in haren manlicken ouderdom onderwijst

,

regeert en handelt , so en sullen wy evenwel

daarom niet seggen , dat hy lichlveerdigh is

,

of van sijn voornemen en ghevoelen af treedt.

Waertoe teeckenen wy dan Godt met het

brandt-merck der onghestadigheydt, om dat

hy de verscheydenheydt der tijden door be-

quame en ghevoeghlicke teeckenen heeft on-

derscheyden ? De laetste ghelijckenis moet ons

Gal. 4. 1, 2, t'eenemael ghenoegh doen. Paulus verghelijckt

^' *'^- de Joden by kinderen , de Christenen by jonghe

mannen. Wat voor ongheregeltheydt isser doch

in dit regiment Godes . dat hy de Joden ghe-

houden heeft onder d'eerste beginselen der

Leere , dewelcke hen-lieden nae de mate ha-

res ouderdoms dienstigh en betamelick waren :

en dat hy ons een vaster en ghelijck als

mannelicker onderwijs geeft? Soo blijckt dan

Godes ghestadigheydt hier in, dat hy tot allen

tijden de selfste Leere voor-geschreven heeft

;

en dat hy volstandigh blijft in het afvorderen

van dien Godtsdienst , den welcken hy van

den eersten aen heeft ingestelt en bevolen.

Dat hy de uytwendige gestalt en wyse van

leeren verandert heeft , daer in en heeft hy

niet betoont dat hy veranderingh onderworpen

is: maer hy heeft hem-selven daertoe ge-

schickt 2) nae 't begrijp des menschen, 't welck

wanckelbaer en veranderlick is.

Tweede te- 1 4. Maer , seggensc , van waer is die
geu-werpingh.

verschcydenheydt anders dan om dat Godt
Ily konde van

i- , „ n i i i tt- i i

dëbeginnemet die heelt Willen hebben. Kondt hy niet soo

den Joden ge-
y^fQ\ yau den beginne als na de komst van

handelt hebbe, /-ti . , i i i i

ghelijck by he- tiiristus met klare woorden sonder eenige

dens-daegbs figuren het ecuwighc leven openbaren, den
handelt met

j.jj„gjj (Jq(j^ weynige en duydelicke Sacra-

menten onderwijsen , den Heylighen Geest

schencken , en sijn genade over de gantsche

1) draeght. 2) tot dner en toe ghe^oeght.

werelt uyt-gieten? Doch dit is even eens als

ofse met Godt twisteden, om dat hy de we-

relt so laet heeft geschapen , daer hy noch-

thans sulcks wel eer hadde konnen doen

:

dat hy den Winter en den Somer, den dagh

en den nacht by beurten heeft willen ver-

wisselen. Laet ons voor vast houden (het

welck alle Godvruchtige schuldigh zijn te

ghevoelen) dat alles wat Godt gedaen heeft

.

wijsselick en rechtveerdelick van hem ghe-

daen zv : al is 't dat wy dickwils niet en

weten de oorsaeck waerom sulcks also heeft

moeten geschieden. Want wy souden ons

selven veel te veel toeschrijven en aennemen,

waer 't dat wy Gode dit niet toe en ston-

den , dat hy oorsaken en redenen heeft van

sijn voornemen en raedt die ons verborghen

zijn. Maer 't is wonder, segghense, dat hy

als nu de slacht-ofFeren der beesten , en ge-

heel de instellinghe 1) des Levitischen Pries-

terdoms verstoot en verfoeyt , waer %) hy

in voortijden vermaeck in had 3). Als of

quansuys die uytwendigh en verganckelicke

dingen Gode vermaeck toebrachten, ot op

eenigherley wijse beweeghden. Wy hebben

aireede geseydl , dat hy geen van dese din-

ghen om sijns selfs wille ghedaen , maer alles

tot der menschen saligheydt verordineert heeft.

Als een Medicijn-meester een jongen man
door een seer goedt middel gheneest van

sijne kranckheydt , en daer nae aen den

selven . wanneer hy oudt geworden is , een

andere wijse van heelkonst 4) te werck

leght : sullen wy daerom segghen dat hy die

manier van ghenesen veracht die hem te voren

aenghestaen heeft? Jae hy blijft daer in

volstandigh, en heeft alleen acht op den

ouderdom. Alsoo was het oock behoorlick

dat Christus door andere teeckenen als af

wesende voor-gebeeldt, en als toekomende te

voren verkondight soude worden ; en alsoo

betaemt het als nu dat hy verschenen zijnde

wederom door andere teeckenen worde voor

oogen ghestelt. Wat belanght dit, dat de

roepingh Godts in de komst van Christus

wijder onder alle volckeren uyt-ghebreydt is,

en dat de gaven des Geesles overvloediger

uytghestort zijn , dan wel van te voren : lek

bidd' u , wie kan verloochenen 5) dat het

recht en billick zy dat de vrye bedeelingh

van Godes genaden en gaven stae in sijn

macht en goedt-duncken , om alsulcke volc-

keren te verlichten als hy wil? om de Pre-

dicaty sijns Woordts te verwecken daer hy

wil? om sijn Leere soodanighen en soo

grooten voorspoet en vruchtbaerheydt te ver-

Antwoordt
,

dewelcke d'on-

gherijmtbedeu

van deset'igen-

werpiugh ont-

deckt.

In-rcJen.

Godt misprijst

't gheen hy eer-

tijdts gppresea

heeft.

Aütwoordt

,

gbenonien van

eengelijckenis.

Een ander'

antwüort, ghe-

nomen van de

belioorlicke

wcerdcring der

Goddelicker

wille, cnde van

de leydingh

sijncr genade.

l) die geliecle gercetschap. 2\ daer nicd'. .'!) wierdt.

4) meesteren. 5) veraaken.
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't Was noot-

sakelick, niet

alsolulclick
,

raaer van we-

gen GoJts bc-

sluyt en voor-

nemen, dat de

Middclaei'

Godt zijn en

Mensch wor-

den soude.

(p. 180.)

D'eerst' oor-

saeck. Een
bloot mensch

of Enghel en

vermocht

8u!cks niet : en

8y selfs hadden

een Hooft van

noode.

Soo moest

dan de Sonc

Godts tot ons

neder dalen.

leenen als hy wil? om de kcnnisse sijns

Naems uyt de werell van weghen haer on-

danckbaerheyt wech te nemen op sulcke

tijden als hy wil : en deselve nae sijne barm-

hertigheyt te herstellen en op te rechten wan-
neer hy wederom wil? Wy sien derhalven

dat dese smaed en laster 1 ) al te schande-

lick en onbehoorlick is 2) , door dewelcke de

godtloose men.schen in desen deele de herten

der eenvoiidigen ongerust maken , op datse

of Godes rechtveerdigheydt, of de waerheydt

der Schriftuyr in twijffel trecken souden.

Ret XII. Capittel.

Dat Christus om het ampt des Middelaers te

volbrengen, een Mensch moest worden.

Nu ons was daer aen seer veel gelegen

dat hy , die onse Middelaer soude zijn

beyde een waerachtigh Godt en een waer-

achtigh Mensch waer. Indien men vraeght

door wat noodtsakelickheyt dit alsoo zijn

moest , wy antwoorden dat de noodtsakelick-

heydt die sulcks vereyschte, niet en is ge-

weest een louter' en absolute noodtsakelick-

heyt, gelijckmen in de scholen spreeckt,

maer een sodanige die ontstaen is uyt het

besluyt en voornemen Godts , aen het welck

de saligheyt des menschen hingh en verknocht

was. En onse seer goedertieren Vader heeft

oock dat verordineert en besloten dat voor
|

ons aldermeest dienstig was. Want dewijl ons'

ongherechtigheden
,
gelijck een wolcke staende

tusschen ons en hem , ons van het Koninck-

rijck der hemelen t'eenemael hadden afge-

scheyden, soo en konde niemandt tot weder-

oprechtingh van den vrede die verbroken was

het woordt voeren , dan alleen die ghene die

tot Godt ghenaken konde. Maer wie soude

doch voor Godt hebben kunnen verschijnen?

Soude yemandt van Adams kinderen sulcks

hebben kunnen doen , dewelck' alle te samen

met haren Voor-vader voor Godts aenschijn

verschrickten ? Soud' yemandt van d'Engelen

daertoe bequaem zijn geweest , dewelck' oock

self een Hooft van noode 3) hadden , door wien

sy ten vollen en on-afscheydelick aen haren

Godt t'samen gevoeght en verbonden mochten

worden? Wat sullen wy dan hier toe seggen?

Voorwaer de saeck stondt radeloos met ons,

indien de Majesteyt Godts niet selve 4) tot

ons 5) en ware neder ghekomen : dewijl nie-

mandt van ons tot hem opklimmen konde.

Alsoo moeste de Soon Godts ons worden tot

eenen Immanuel , dat is , Godt met ons : en

1) blamen en lasteren. 2) zijn. S) dom. 4) selfs. Si (niet).

dat met dese condity , te weten , dat sijn

Godtheydt en de menschelicke natuyr met
malkanderen door een onderlinghe t' samen-

voegingh souden worden vereenight. Anders
en wasser gheen ghebuyrschap na by , noch

maeghschap vast genoegh , waer uyt wy hoop"

verkrijghen mochten dat Godt met ons woonde.

Soo grooten verscheydenheyt wasser tusschen

onse vuyiighedcn en d'alder-hooghste suyver-

heyt Godts. En ofschoon de mensch in sijn

oorspronckelicke suyverheyt 1) sonder eeni-

ghe smet hadde blijven staen , soo was noch-

tans sijn staet soo nedrig en gheringh , dat

hy sonder Middelaer tot Godt niet en konde
komen. Wat vermogen soud' hy dan daer toe

hebben , nu hy door een doodelicken val in

da doodt en verdoemenis versoncken , door

so veel smetten verontreynigt , door sijn ver-

dorventheyt stinckende geworden, en in somma
met allerley vloeck bedeckt was? 't En is

derhalven niet sonder reden dat d'Apostel

willende Christus den Middelaer voor ooghen

stellen , uytdruckelick betuyght dat hy een

mensch zy : Daer is , seght hy , oock een

Middelaer Godes en der menschen , de men-
sche Christus Jesus. Hy hadde hem Godt

moghen noemen: of hy hadde ten minsten

oock soo wel de naem Mensche als de naem
Godt achter wege mogen laten : maer dewijl

de Heylige Geest die door sijn mondt sprack .

onse swackheydt seer wel kende , soo heeft

hy om die te gemoet en te hulp te komen .

daer toe een bequaem middel gebruyckt , den

Sone Godts als eenen die uyt ons oorspronc-

kelick is, ghemeensamelick int midden stel-

lende tusschen Godt en ons. Op dat derhal-

ven niemandt hem-selven quellen en vermoeyen

soud' int ondersoecken waer die Middelaer

te vinden zij , of door wat middel men tot

hem komen moet, zoo noemt hy hem een

Mensch , en vermaendt ons alsoo , dat hy ons

nae by
,

ja selfs onse bloedt-verwandt zy

,

dewijl hy is ons eygen vleesch. Hij betekent

voorv.'aer even dat, 't welck elders met veel

woorden uytghelevdt wordt, te weten : Wy
en hebben gheenen Hooghen-Priester , die niet

en kan mede-lijden hebben met onse swack-

heden, maer die in alle dinghen, gelijck als

wy , is versocht gheweest
,

[doc/l^^ sonder

.sonde.

2. Dit sal oock klaerder worden , indien wy
overleggen wat voor een groot en gewichtigh

werck de Middelaer hadde te volbrengen , te

weten , ons also wederom te stellen in Godes

ghenaed' en gunst , dat hy ons van kinderen

der menschen tot kinderen Godts: en van

De mensch en

kond',ofschoon

)iy oock bleef

staen in sijn

oorsiironckc-

lickegcrechtig;-

heydt, sonder

Middelaer tot

Godt niet door

dringen : veel

wcyiiigher nae

den val.

Die Midde-

laer wordt ons

voor-gliesteldt

niet alleen als

Godt , maer

oock als

mensch.

1) (iprechtighcydt.

De tweed'

oorsaeck, geno-

me van 't ampt

'twelckdemid-

delaer hadde te

volbrengen, te

weten, dat hy

ons uyt kinde-

ren Adams en

erfgenamen der

helle, tot kin-

deren Godts

en erfgenamen
deshcinelsclic"

Konin'''"'i)''k"

,,„ii<ic
n.«ltc"-

21
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erfgenamen der hellen tot erfgenamen des 1

hemelscben Koninckrijcks maeckte. Hoe soude

dit hebben kunnen gheschieden , 't zy dan

dan dat hy die de Sone Godts was, oock

een sone des menschen wierd' en het onse

alsoo aennam, dat hy ons het sijn mede

deelde , en 't gheen hem tocquam van natu-

ren , ons eygen maeckte door genade ? Met

dit pandt dan versterckt zijnde, so vertrou-

wen wy dat wy kinderen Godts zijn
,

want

de natuyrlicke Soon Godts heeft bemselven

een lichaem van onsen lichame , en vleesch

van onsen vleesche, en beenen van onse

beenen toebereydt , op dat hy een soude zijn

met ons. Hy en heeft geen swarigheyt ghe-

maeckt op sich te nemen 't geen ons eygen

was, op dat het geen 't welck hem eygen

was ons wederom toekomen soude : en dat

hy alsoo in 't ghemeen soude zijn met ons,

beyd' een Sone Godts ende een sone des

menschen. Hier uyt ontstaet die Heylighe

Broederschap , dewelck' hy ons met sijn

iian. 20. 17. eygen mondt aenprijst, als hy seydt: lek

vare op tot mijnen Vader, en uwen Vader,

en [tof] mijnen Godt, ende tot uwen Godt.

Hier door sijn wy van 't erfdeel des hemel-

scben Koninckrijcks versekert , want d'eenigh-

geboren Sone Godts , die daer aen volkomen

recht en eygendom hadde , heeft ons tot sijne

Kom. 8. 17. broeders aengenomen: en is 't dat wy sijne

broeders zijn , so zijn wy oock deel 1) genooten

van sijn erf-goet. Daer benefTens was het

seer oorbaerlick dat hy die onse Verlosser

soude zijn, oock om deser oorsaken wille

waerachtigh Godt en mensche \\are. Hy
moeste den doot verslinden : en wie was daer

toe becjuaem dan hy die het leven is? Hy
moeste de sond' overwinnen : en by wien

was dit vermogen dan by hem die de ge-

rechtigheydt selfs is? Hy moest de machten

en overheden der werelt en des luchts doen

verstuyven : en wie konde sulcks te weghe

brenghen dan hy die een meerder kracht

hadde dan de werelt en de lucht? Nu by

wien is het leven , of de gerechligheyt , of

de macht en heerschappij des Hemels anders.

De dei-a' oor- Jan by Godt alleen ? Soo heeft dan de goe-

hy"" ia' ons^n derticrcn Godt hem-selven in den Persoon

vleesche voiko- sijns een igh- geboren Soons tot onsen Ver-
mcn gheh.,01--

loggg^ eemacckt , doe hv ons verlost wilde
saembeydt be- , , , " >

wijsen , dcii nebben.
ooidcele Goiles 3. Hct ander hooft-StUck van onse Ver-
voor sïj nebroe- •

. i^ 1. 1 ' 1 11'
dcreu geuoegh ^ocnmg met Godt was, dat de mensch die

dué,endestr.if- hcni-selven verdorven hadde door sijn' on-
fen der sonde ghehoorsaeiiihevdt , om dal te beteren, siin
betalesoude:en

"^i
. , J '

i

op dat hy aiaoo giieiioorsaemheyt wederom daei leghen setten
,

soude zijn onse

victory en tri-

umphe, n „e,]e..

Godes gherechligheyt genoegh doen , en de

strallen der sonde betalen soude. Soo is dan

onse Heer als een ware mensch te voor-

schijn ghekomen , hy heeft Adams persoon

en naem aenghedaen en aengenomen , om in

sijn stede den Vader ghehoorsaem te zijn

,

om ons vleesch tot een prijs ter voldoeningh

voor Godes rechtveerdig oordeel te stellen

:

en in het selvige vleesch de straffe te dragen

die wy verdient hadden. In somma , dewijl

hy alleen Godt zijnde de doodt niet smaken,

en alleen mensch wesende deselve niet over-

winnen en konde , soo heeft hy de mensche-

licke natuyr met de Goddelicke vereenight, om
de swackheyt van d'een' natuyr den doodt t'on-

derwerpen , en door de kracht van d'andere na-

tuyr tot versoeningh der sonden een strijdt met

de doodt aennemende , den doodt t'overwinnen
,

en ons alsoo de victory te verkrijgen. Die der-

halven Christus van sijn Godlheyt of van sijn

Menscheydt berooven , die verminderen sijne

Majesteyt en heerlickheydt, of verduysteren
|

(r- i^i.)

sijne goetheyt. Sy doen oock aen d'ander

zijde den menschen groot onghelijck , over-

midts sy door sulcks der selver geloof en

vertrouwen verswacken en ter neder werpen :

't welck niet en kan bestaen , 't en zy dat het

op 't voorseyde fondament sijn steunsel hebbe.

Hier by komt noch dat wy sulcken Verlosser Devierd' oor-

te verwachten hadden, die de soon soude zijn
i-en'de' tot%er-

van Abraham en David, ghelijck Godt inde troostingh en

Wet en de Propheten hadde belooft en toe-
versterckingi,

T,r
'

1 /-, 1 1 • . , van de gant-

geseyt. Waer uyt de Godtvruchtige zielen sche Kerck.

noch dese nuttigheyt bekomen , datse door

't letten op 1 ) sijnen oorsprongh geleydt wor-

den tot David en Abraham , en also te seker-

der bekennen dat hy is die Messias en Ge-

salfde die door soo veel prophetien te voren

verkondigt was. Maer 't geen ick korts voor

desen gheseght 2) hebbe , dat moet voorne-

mentlick vast gehouden worden , te welen

,

dat d'onderlinghe ghemeenschap der natuyr

een pandt is van onse gemeenschap met den

Sone Godts : dat hy met ons vleesch bekleedt

zijnde , den doodt en de sond' overwonnen

heeft, op dat de victory en triumph ons als

eygen soude toe behooren : dat hy dat vleesch

't welck hy van ons ontfanghen heeft , tot een

offerhand' heeft ghegheven, op dat hy de

versoeningh volbracht hebbende , onse schuldt

uytwisschen , en Godes rechtveerdigen toorn

stillen soude.

4. Soo wie dit alles met behoorlicke neer-

stigheyt en acndacht opmerckt 3) , die sal

lichtelick van hem weeren alsulcke lichtveer-

dige gedachten , waer door sommighe lichte

I) bemercken van. 2) verhaelt. 3) bemerckt.
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ghesellen en nieuwsgierige geesten meeglie-

sleept 1 ) worden , ghelijck onder anderen oock
Eerste tegen- dese bedenckingh : Dal Christus, of schoon

delT'lechtfiu"
^^' menschelicke geslacht geen verlossing noo-

iiighe ;,eer. digh 2) ghehadt en hadde , niet te min de men-

scheHcke natuyr soud' aengenomen hebben.
Antwoordt. [q\^ bckenne wel dat hy in het eerste begin

der Scheppingh en doe de natuyr noch in

haer geheel stondt , gesteldt is geweest tot

een hooft over d'Engelen en de Menschen.

Waeroni hy oock van Paulus genoemt wordt

d'eerstgheboren van alle schepselen , maer

dewijl de gantsche Schriftuyr roept dat hy

met ons vleesch bekleedt is geweest , op dat

hy een Verlosser soude worden , soo ist een

al te groote lichtveerdigheyt een ander oor-

saeck of een ander eynde sijner mensch-wor-

dingh uyt te dencken 3). 't Is genoech be-

kent waer toe Christus van den eersten aen

belooft zy gheweest : te weten , op dat hy

de vervallen werelt weder oprechten en

de verloren menschen te hulp komen soude.

Beve-stiging Dacrom was sulcks onder de Wet door de

f' 'rff^handen
slacht-ofTcren af-gebeeldet , op dat de ghe-

der Wet. loovige mochtcn hopen dat sy eenen ghena-

dighen Godt souden hebben , nae dat hy door

het uytwisschen der sonden roet haer soude

versoent zijn. Ghewisselick dewijl noyt in

eenighe tijden , oock eer de Wet af-gekon-

dight en gegeven was , de Middelaer belooft

is gheweest sonder bloedt vergieten , soo ken-

nen wy daer uyt af nemen, dat hy door den

eeuwighen raedt Godes verordineert is , om
d'onreynigheden der menschen wech te nemen :

want bloedt vergieten is een teecken van ver-

Vau 't getuy- socningh. De Propheten hebben alsoo van hem
genissederPro- ehepredickt , dat sv beloofden dat hv soude
pheteo. ö r

j r J J 1wesen een versoender Godes en der menschen.

Het weergaloos 4) en sonderlinghvermaerd ge-

Tcsn. 53. 4, 5. tuyghois vaii Jesaia sal ons genoeg zijn in

stede van alle andere, waer meed' hy voorseyt

dat Christus door Godes handt om de misdaden

des volcks gheplaeght 5) soude worden , op

dat de strafle die ons den vrede aenbrengt 6)

op hem zijn soude : en dat hy een Priester

soude zijn die hemselven op-offeren soude : op

dat andere door sijne wonden ghenesen 7)

souden worden : en dewijl sy alle te samen

ghedwaelt hebben en als schapen vcrstroyt

waren, dat het Gode behaeghl heeft hem
kranck te maken 8), op dat hy aller onghe-

rechtigheden draghen soude. Ghemerckt wy
dan hooren dat Christus van Godt eyghent-

lick hier toe ghesonden 9) wordt , om name-

lick den elendighen sondaren onderstandt te

1) wech ghernckt. 2) van noode. 3) Ie vercieren.

4) eenigh. 5) verslagen, fi) kastijdinge des vreiles.

7) gheheelet. 8) te bedroeven. 9) gheanhirkl.

doen, soo blijckt dat die ghene, die dese

palen te buyten gaen ,^ hare neuswijsigheydt

al te veel toe-geven. Doe hy aireede ver-

schenen was, so heeft hy oock selfs verklaert

dat hy in de werelt was gekomen om Godt
te bevredigen , en ons van den doot tot het

leven te brengen. Dit selvighe hebben oock

d'Apostelen van hem ghetuyght. Onder andere

Joannes
, devvelcke vermaen doet van des men-

schen afval , eer hy leert dat het Woordt
vleesch is gheworden. Maer voor al moeten
wy hem self hooren redevoeren 1 i van sijn

eyghen ampt: Alsoo lief, seght hy, heeft

Godt de werelt gehadt, dat hy sijnen eenigh-

geborenen Sone gegeven heeft , op dat een

yegelick die in hem gelooft , niet en verderve
,

maer het eeuwighe leven hebbe. Item : De
uyre komt, ende is nu, wanneer de doode
sullen hooren de stemme des Soons Godts

,

ende diese ghehoort hebben , sullen leven,

lek ben d'opstandinghe ende het leven : die

in my gelooft , sal leven , al waer hy oock ge-

storven : Item : De Sone des menschen is ge-

komen , om saligh te maken dat verloren was.

Item : Die ghesont zijn en hebben den Medi-

cijn-meester niet van noode. lek en soude

geen eynde vinden soo ick alle de getuygh-

nissen aenhalen 2) wilde. De Apostelen roepen

ons eendrachtelick tot dese Fonteyn : en in-

'dien hy niet ghekomen en waer om ons met
Godt te versoenen , soo soude voorwaer de

heerlickheyt des Priesterschaps te niet wor-

den: v.'ant een Priester wordt in 't midden

gestelt tusschen Godt en de menschen om te

verbidden. Hy en soud' onse gherechtigheydf

niet zijn , want hy is voor ons een slacht-

offer gheworden , op dat Godt de sonden ons

niet en soude toe-reeckenen. In somma hy sal

berooft worden van alle die heerlicke tytelen
,

daer med' hy in de Schriftuer verciert wordt.

Dit seggen van Paulus en sal oock niet ken-

nen bestaen: 't Gheen der Wet onmogelick

was, dat heeft Godt ghedaen sijnen Sone

sendende in de ghelijckheyt 3) des sondi-

ghen vleesches, op dat hy voor ons ghenoegh

doen soude. Van ghelijcken en sal niet staende

blijven 't geen hy elders leert: Dat Godes

goedertierenheyt en seer groote liefde tot de

menschen daer in is gesien geworden , dat hy

Christus tot een Verlosser gegeven heeft. Om
te besluyten: De Schriftuer en wijst al-omm'

gheen ander eynd' aen , waerom de Soon

Godts ons vleesch heeft willen aennemen , en

dit bevel van sijnen Vader onlfanghen heeft

,

dan op dat hy een OIFerhande soude werden

om ons met den Vader te versoenen. Alsoo

I) discoureeieu. 2) verhalen. 3) ghelijokniaknighe.

Item, van 't

getuyghuis der

Ajjoslelen en

Euaugelisten

,

en overauleks

van Christus

selfs.

loan. 1. 9, 10,

11, 14.

S. 16.

Ibid. 5. 25.

Ibid. 11. 25.

Matth. 18.11.

Ibid. 9. 12.

Hebr. 5. 1.

2. Cor. 5. 19.

ïit. 2. 11.

I.iicos 24.
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El-hes. 1. 22.

De vijfde te-

gheü-werpiugli

van Osiauder,

dewelck' is 't

fondament der

dwalingen die

hy leghen dese

leere heeft uyt-

gei'abbell.

Wathet-beelt

Godta in Adam
zy.

ezel hadde moghen aennemen? Dit onghe-

schickt en onnaluyriick denckbeelt 1), daar

van alle Godlvruchtige als van een verfoeye-

lick dingh met recht een grouwel hebben

,

wort van Osiander verschoont met desen deck-

mantel . te weten , om dat het nergens In de

Schriftuyr uytdruckelick weclerleydt en wordt.

Even als of Paulus , wanneer hy gheen ken-

nisse dierbaer of weerdigh en acht ,
behalven

alleen de kennis van den gekruysten Christus
,

toestont dat een ezel soude zijn de werck-

meester der saligheydt. Soo en sal derhalven

hy, die in een ander plaets ghetuyght dat

Christus door den eeuwighen raedt des Vaders

verordineert is tot een hooft , op dat hy alles

tot 2) een vergaderen soude
,
geenen anderen

voor een Verlosser erkennen, dien het werck

der verlossingh niet en is bevolen en opgeleydt.

6. Den gront daer Osiander op steunt en

is oock van geender weerden. Hy geeft voor

dat de mensch is geschapen nae het beeldt

Godes, door dien hy gemaeckt is na 't exem-

plaer en voorbeelt 3) des toekomenden Chri-

stus , op dat hy dien gelijcken soude , dien

de Vader aireede voor-ghenomen hadde met

het vleesche te bekleeden. Hier uyt besluyt

hy dat, of schoon Adam nimmermeer en waer

afgeweken van sijnen eersten en volmaeckten

oorspronck, Christus evenwel de mensche-

licke natuyr sóud' hebben aengenomen. Hoe

gantsch beuselachtig en verdraeyt desen grondt

zy, dat verstaen uyt haer selven alle die gene

die met een ghesont oordeel begaeft zijn.

Ondertusschen laet hy sich voorstaen dat hy

d'eerst' is die bemerckt heeft wat het beeldt

Godts zy, te weten, dat het niet alleen en

bestondt in die Goddelicke heerlickheyt die

sich vertoonde in de voortreffelicke gaven daer

mede 'de mensch begaeft was , maer dat oock

Godt wesentlick in hem woonde. Wat my
belangt , of schoon ick toestae dat Adam het

beeldt Godts gedraghen heeft , voor soo veel

als hy met Godt vereenight was ('t welck is

de waerachtig' en opperste volmaecktheydt

sijner weerdigheydt) soo beweer' ick noch-

tans dat de ghelijckenisse Godts alleen ge-

socht moet worden in die teeckenen der uyt-

nementheyt, met deweicke Godt Adam ver-

ciert hadde boven alle gedierten. Ende dat

Christus oock aireede te dier tijdt het beeldt

Godts geweest zy, dat wordt van allen een-

drachtelick bekent : en dat derhalven alle de

uytnementhcydt die in Adam ghedruckt was,

hier uyt voort gekomen is , te weten , om dat

hy door den eenigh-geboren Soon tot de heer-

lickheyt sijns Scheppers na by quam. Soo is

dan de mensch geschapen nae Godes beeldt , in

den weicken de Schepper self sijne heerlick-

heydt als in eenen spiegel heeft willen laten sien.

ïot desen stael van eer' is hy door de weldaedt

des eenigh-geboren Soons verhooghl ghewor-

den.
I

Doch ick voegh' en segghe daer by dat

dese Soon een gemeen Hooft is geweest so wel

van de Engelen, als van de menschen : soo

dat die weerdigheyt die den mensch gegeven

was oock den Engelen aengingh en toequam.

Want als wy hooren datse ghenoemt worden

kinderen Godts , soo en waer 't niet betame-

lick t'ontkennen dat haer yets mede ghedeelt

is waer door sy den Vader gelijck zijn moch-

ten. Indien hy sijne heerlickheydt soo wel in

d'Engelen als in de menschen heeft willen

vertoonen , en in dese twee naturen voor

ooghen stellen, soo spreeckt Osiander met

onverstandt als hy seydt , dat de Engelen als

doe minder geacht wierden als de menschen

,

door dien sy de figuur en 't beeldt van Chris-

tus niet en drooghen. Want sy en souden hel

teghenwoordigh en daedwerckelick 1) aen-

schouwen Godts niet gestadelick genieten,

indiens' hem niet gelijck en waren. Paulus

leert oock dat de menschen als dan nae

't beeldt Godts worden vernieuwt, wan-

neerse mede-gesellen der Engelen worden, op

datse te samen onderlingh vereenight mochten

worden onder een hooft. In somma wil

men Christus geloof gheven ,
soo sal, vol-

gens sijn segghen, onse gelijck-formigheydt

met d'Engelen, wesen onse hoogste geluck-

saligheyt, na dat wy in den Hemel sullen

zijn ontfangen. Indien Osiander mach voorge-

ven dat het voornaamste voorbeeldt van Godes

beeldt is geweest in Christus den mensche

,

so mach yemant oock met ghelijck recht be-

weeren dat Christus de natuyr der Engelen 2)

moesten deelachtich worden , om dat het

beeldt Godts hen oock toebehoort.

7. Daer en is dan gheen reden waerom

Osiander vreesen soude dat Godt leughenach-

tigh bevonden mochte worden indien hy niet

eerst een vast en onveranderlick besluyt aen-

gaende de menschwordinge van (Christus ghe-

maeckt hadde. Want indien Adam van sijnen

volmaeckten staet niet en waer af ghevallen
,

soo soud' hy met d'Engelen Gode gelijck ge-

weest zijn, en nochtans en soude 't daerom

niet van nooden zijn ghewcest, dat de Soon

Godes of een Mensch of een linghel wierd.

Hy en heeft oock gheen oorsaeck om te

vreesen dat Christus sijn Privilegy en Voor-

recht verliesen soude, indien Godt, eer de

mensch gheschapen was, in sijnen onveran-

(p. 183.)

Christus is

der Engelen en

der Menschen

Hooft.

PsaU 82. C.

Colos. 3. 10.

De seste te-

gen -werpingh

van Osiander.

Antwoort.

Ue scvenste

tegen- werping.

1) voorstel. 2) in. 3) patroon. 1) dadelick, 2) d'Engelsche.
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derlicken Raedt niet en hadde besloten dat

Christus geboren soude worden, niet als een

Verlosser maer als d' eerste mensch :
aen-

ghesien hy nu niet dan byghevallig 1) soude

gheboren zijn, op dat hy namelick het ver-

loren menschelicke gheslecht weder oprechten

Antwoort. soude , waer uyt hy voorts besluyt
:

Dat

Christus dan gheschapen soude zijn nae het

Beeldt van Adam. Want waerom soud' hy

een schrick hebben van het gheen de Schrif-

Hebr. 4, 15. tuor soo klaeHick leert , te weten : Dat Chris-

tus ons in allen gelijck is geworden , uytge-

nomen alleen de sonde? Waerom oock Lucas

sich niet en ontsiet hem in sijn Glieslacht-

Luce 3. 38. register te noemen een Soon van Adam. lek

wild' oock wel weten waerom Christus van

i.Cor. 15.47. Paulus ghenoomt wordt den tweeden Adam,

anders dan om dat hy verordineert was tot

d'aenneming der menschelicker condity , en

tot weder-oprechlingh van de nakomelingen

van Adam uyt haer verderf. Want indien

dese verordineering in ordre voorghegaen is

voor de Scheppingh , soo hadd' hy den eer-

üe achtste sten Adam ghenoemt moeten worden. Osian-
tegen-werping. jg^, gggj^j y^y ^ji Jgf, Jg menschen gemaeckt

en gefatsoeneert zijn na het exemplaer en

voorbeelt van Christus , om dat Christus ai-

reede te voren by Godt als een mensch

Autwoort. bekent was. Doch Paulus wanneer hy Chris-

tus noemt den tweeden Adam, so steldt hy

d'afwijckingh des menschen , uyt deweicke

de noodtsakelickheydt om de natuer te her-

stellen in haer eersten staet ontstaen is, in

het midden tüsschen des menschen eersten

oorspronck en tüsschen de weder-oprechtingh

die wy door Christus verkrijghen. Waer uyt

dan volght dat dese selviglie noodtsakehck-

heydt de gheboort' en Mensch-wordinghe van
De uegenste Christus vcroorsacckt heeft. Ondertusschen

tegeu-weiping.
^gjg^^jg^ 2^ Osiandcr qualick en met onver-

standt, wanneer hy seght : Dat Adam, soo

langh als hy in sijn volmaecktheyt hadde

Autwoort. blijven staen, soude geweest zijn een beelt

sijns selfs en niet het beeldt van Christus. lek

antwoorde daer tegen: ofschoon de Soon Godts

nooyt en ware mensch geworden , soo gaf

nochtans het Beeldt Godts sijnen schijn beyd'

in Adams lichaem en ziel : weickers glinsteren

en stralen altijdt hebben doen blijcken , dat

Christus waerlick het Hooft is en 't opperste

ghesagh heeft in allen. En alsoo wordt d'ydele

te ''"w
'•"•"'^ scherpsinnigheydt van Osiander wederleydt

,

egen-werping.
j^^^ ^^^j, j^^ voor-ghceft : Dst d'Eugelcn
dit Hooft niet en souden gehadt hebben , in-

dien Godt niet en hadde voor-ghenomen sijnen

Soon met het vleesch te bekleeden , alwaer

1) by toeval. 2) discoureert.

't oock dat Adam niet ghesondight en hadde.

Want hy neemt al te onvoorslchtelick als toe- Aniwoort.

ghestemt aen 1) 't gheen hem gheen verstan-

dighe sal toestaen , te weten , dat Christus

d Opper-hoofdigheyt over d'Engelen , om hem
tot haren Vorst en Prins te genieten , niet

toe en komt dan voor soo veel als hy een

rnensch is. Maer uyt de woorden van Paulus

wordt lichtelick afghenomen , dat Christus is Coios. i. 15.

d Eerst-gheboren van alle creaturen, voor soo

veel hy het eeuwige Woordt Godts is , niet

dat hy geschapen zij , of onder de schepselen

soude moeten getelt worden : maer om dat

den volmaeckten staet der werelt, soo als die

van den beginne met uytnemende schoonheyt

verciert was , van hem haer beginsel heeft

:

en dat hy ten anderen d'eerst-geboren is uyt

den dooden voor soo veel als hy mensch is
Colos. 1.16,

geworden. Want d'Apostel steldt dese twee

voor ooghen in een kort begrijp en verhael

,

dat alle dingen geschapen zijn door den Soon
,

op dat hy over d'Engelen heerschappy voeren

soude : en dat hy Mensch geworden is , om
dat hy een Verlosser soude beginnen te wor-

den. Uvt eellick onverstant komt oock dit ^^ ^^^^.^
*f'

-. r\ . 1 1 ni ffcn-werpingh.
sijn seggen : Dat de menschen Lnristus tot

gheen Koningh ghehadt souden hebben , in- Antwoort.

dien hy gheen Mensch gheweest en ware.

Even als of Godes Rijck niet en hadde kun-

nen bestaen , indien de eeuwige Sone Godts,

schoon met het menschelicke vleesch niet

bekleedt zijnde, d'opper-hoofdigheyt gehadt,

en d'Engelen en menschen tot de gemeen-

schap der Hemelscher heerlickheyt en des

levens vergadert hadde. Maer hy feylt of

bedrieght hem-selven altijdt met dit hooft-

stuck , te weten : Dat de Kercke geen hooft

en soude gehadt hebben , indien Christus in

het vleesch niet en ware verschenen. Even

eens als of hy
,

gelijck d'Engelen. hem tot

een hooft hadden , oock niet door sijn God-

delicke kracht hadde kunnen regeeren over

de menschen , en door de verborgen kracht

sijns Geestes de selvige als sijn lichaem stere-

ken en onderhouden , tot dats' in den Hemel

versamelt zijnde , een en het selfde leven met

d'Engelen verkreghen hadden. Dees' onghe-

schickte redenen , die ick tot noch toe weder-

leyt hebbe, houdt Osiander voor ontwljffe-

licke woorden en als van Godt voort geko-

men
,

gelijck hy door de soetigheydt van sijne

droomen droncken geworden zijnde , sijnen

roem pleeght te draghen van dingen die niet

om 't lijf en hebben. Maer hy seydt daer nae

dat hy een vee! va
|

ster bewijs by brenght
, (p. i84.)

namelick: De Erophety van Adam , deweicke , De twaelfde

tegen-werping.

Genes. 2. 2.3.

1) tot 8iju voordeel.
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doe hy sijn huysvrouw aensagh , seyde : dit

is nu been van mijne beenen en vleesch van

mijnen vleesche. Doch waer uyl bewijst hy

dat dit een Prophety is? te weten: Om dat

Christus by Mattheus dese selvige woorden

Gode toe-eyghent. GheUjck als of alle redenen

die Godt door de menschen ghesproken heeft

,

Antwoort. een Prophety vervatleden. Met even soo veel

schijns mach Oslander uyt yeder ghebodt der

Wet een Prophety maken, want alle de ge-

boden zijn sonder twijffel oock van Godt

gekomen. Boven dien soude Christus grof en

aerdtsch van verstant geweest zijn , dewijl hy

aenhoudt en staende blijft op den letlerlicken

sin. Want gy en spreeckt niet van die ver-

borghene vereenigingh daer door hy sich ghe-

weerdight heeft de Kercke met hem te ver-

eenigen , maer alleen van d'echtelicke trouw

:

en om dier oorsaken wil leert hy dat Godt

betuyght heeft , dat man en vrouw souden

zijn een vleesch , op dat niemandt dien on-

'scheydelicken bandt en bestaet te scheyden en

te schenden. Is 't dat dees' eenvoudigheydt

Oslander mishaeght, so mach hy Christus

bestraffen , om dat hy sijne Discipelen tot die

verborgentheyt niet en heeft gewesen , de

woorden sijns Vaders scherpsinnighlick uyt-

Beautwoor- legghcndo. Sljn raserny en wort oock van

in°reden!''

'^^^
Paulus niet versterckt ,

dewelcke gheseydt

hebbende , dat wy vleesch zijn van Christus

vleesch , terstondt daer by voeght dat dit een

groote verborghentheydt zy. Want hy en heeft

niet willen verhalen in wat sin en meeningh

Adam dat ghesproken heeft , maer alleen on-

der de ghedaent' en ghelljckenis des Houwe-

licks voor oogen stellen die heylige. gemeen-

schap, die ons een maeckt met Christus. En
dit brengen de woorden mede , want als hy

vermaendt dat hy dat spreeckt van Christus

en sljn Gemeente, soo onderscheydl hy (by

maniere van 1 ) verbeteringh) die gheeslelicke

t'samen-voegingh van Christus en sijne Ge-

meynte, van de Wet des Houwelicks. Dees' ydel-

heyt van Oslander wordt dan met kleene moeyt

verstoven. lek en acht oock niet noodigh dier-

gelicke beuselinghen verder t'overwegen : over-

midts uyt dese seer korte wederleggingh d'

ydelheydt van alle d' andere bevonden sal

Den korten wordcn. Desc matighcyt sal overvloedigh ghe-
inhoudt vaa

^gg^h zlin oBi de kinderen Godts ten vollen
de voorgaende

i i 110 n 1

Leeie. op tc houden : te weten , dat de Sone (jodts
,

als de volheydt des lljdts ghekomen was

,

Giilat. i. i. gesonden is gheweest
,

geworden uyt een

vrouwe
,
gheworden onder der Wet : op dat

hy de gene die onder de Wet waren ver-

lossen soude.

1; in plaete van.

f/el XIII. Capitlel.

Dat Christus het waerachtighe wesen des meii-

schelicken vleeschs lieeft aengenomen.

Hel soude, ehellick lek meen', te ver- , ''"I'
'"""''

geels zijn nu wederom te handelen ^e do »aer-

van de Godthevt van Christus, dewelcke met hcydi vanChriïyi
stiis muiisclie-

klaer' en bondighe getuyghnissen bewesen is
''i-|.*i(j.'"u

in een andere plaets. Soo is dan alleen 1) ti-ghen lle^la-

noch overiah er bv stil te staen 2) hoe dat hv ''"•i'«'=» >;»

" . ]>liirciuiuti.'u

de plichten eens Middelaers volbracht heeft

met onsen vleesche bekleedef zijnde. De
waerachtigheyt 3) van sijne menschelicke

natuyr is eertijdts soo wel van de Manicheen

als van de Marcioniten bestreden. De Mar-

cioniten versonnen 4) haer selven een schijn-

ghestalte 5) en spoocksel in de plaets van

Christus lichaem. De Manicheen droomden

dat hy met een Hemelsch lichaem begaeft

was. Maer teghen dese twee staen veel' en

stercke ghetuyghnissen der Schriftuyre. Want Genes. 12. 3.

den zegen en wort niet belooft in een He- "^ ^^- '*

melsch zaedt , noch oock in een valsche schijn- ^^ 26. 4.

ghestalte 6) eenes menschen , maer in Abra- Act. .'i. 25.

hams en Jacobs zaedt. De eeuwighe throon

en wordt mede niet belooft eenen die uyt

de lucht is voort ghekomen , maer den Sone

Davids die uyt Davids lendenen soude ghe- Psalm 45. 7.

boren worden. Daerom wort hy oock , doe

hy in't vleesch gheopenbaert was, genoemt

den Sone Davids en Abrahams: niet daerom Matth. 1. 1.

alleen om dat hy wel 7) uyt den buyck der

Maget gheboren , maer vooraf 8) in de lucht

geschapen soude zijn : maer om dat hy (vol-

ghens de verklaringhe van Paulus) gheworden «""• i- «•

is uyt den zade van David , nae den vleesche:

ghelljck de selfst' Apostel elders leert , dat

hy afkomstigh is uyt de Joden. Daerom is 't iiom. 'j. 5.

dat de Heere selfs niet te vreden zijnde dat

hy den naem droegh van een Mensch , hem-

selven nu en dan noemt een Soon des men-

schen , om daer mede klaerder uyt te drucken

dat hy een mensch was, waerlicks uyl men-

schelicken zade gheboren. Nae dien de Hey-

llghe Geest soo dickwils door soo veel ghe-

tuyghen , en met soo groeten neerstigheydt

en" duydelickheydt 9) dit sluck dat in sich

selven niet duyster en is heeft verklaert , wie

soud' hebben kunnen dencken datter eenige

menschen souden komen van soo groeten

onbeschaemtheydt , dewelcke noch souden be-

staen soodanighe bedriegerijen uyt te strooyen ?

En evenwel zljnder noch meer ghetuyghnissen

by de handt , soo men lust heeft om de selfd'

1) [";, 2) te beracrcken. 3) waevheyt. 4) versierden,

ö) []• 6) []• '?) tl- 8) []. 9) eeuTOudigheydt.
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Gal. 4. 4.

Hebi-.

Ucbr.2.11,17.

Hcbr. 4. 15.

Roni. 8. 3.

Ephes. 4. 16.

loan. 3. 34.

en 1. 17.

Het tweede

deel,weJer-leg-

geudc de godt-

loosetegeuwer-

pingea der ket-

teren.

(p. 18.5.)

1. Teghen-
werpingh uyt

de plaets des

Apostels.

Phil. 3. 7.

alhier by een te brengen. Sodanigh als daer

is dit getuyghnis van Paulus : Dat Godt heeft

sijnen Sone uytgesonden
,
ghevvorden uyt een

Vrouwe, en ontallicke meer, daer mede te

kennen wordt gegeven dat hy honger, dorst

,

koud' en andere swacklieden onser naluyr

onderworpen is geweest. Maer uit de menighte

der ghetuyghnissen moeten die voornement-

hck uytghekipt worden , dewelcke konnen

dienen om de gemoederen in het ware ge-

loove te stichten : gelijck wanneer geseyt wort

,

dat hy d'Enghelen soo veel eere niet en heeft

bewesen dat hy hare natuyr soud' aenghe-

nomen hebben : maer dat hy onse natuyr

aenghenomen heeft , op dat hy in ons vleesch

en bloedt door den doodt te niet maken soude

den ghenen die de macht des doodts hadde.

Item , dat wy door de weldaedt van dese ge-

meenschap voor sijne Broeders gereeckent

worden. Item: Waerom hy in alles den Broe-

deren moeste gelijck worden , op dat hy een

barmhertigh en een getrouwe Hooge-Priester

soude zijn : Want wy en hebben geenen

Hoogen-Priester, die niet en kan mede-lijden

hebben met onse swackheden , en diergelijcke.

Hier toe dient oock 't geen wy een weynigh

te voren hebben aengheroert , dat de sonden

der werelt in onsen vleesche moesten ver-

soent worden , 't welck van Paulus klaerlick

betuyght wordt. Ende voorwaer daerom komt

ons toe al dat gheen 't welck de Vader Chri-

stus ghegeven heeft , om dat hy het Hooft

is , waer uyt het gheheele lichaem door de

t'samen-ghevoeghde leden aen een wast. Jae

dat meer is 't en sal andersins niet wel voe-

ghen 't geen van hem geseydt wort: Dat hem
den Geest ghegeven is sonder maet , op dat

wy alle uyt 1) sijn volheydt ontvanghen 2)

souden : Want daer en is niet ongherijmder

dan dat Godt in sijn wesen verrijckt soude

worden door een gave die hem van buyten

toe-ghebracht wordt. Daerom seght oock Chri-

stus selfs in een sekere plaets : lek heylige

my selven om haren 't wille.

2i. Wat belanght de plaetsen diese by
brenghen om hare dwalingh te bevestigen

,

deselve verdraeyense al t'ongheschicktelick

:

sy en doen oock gantsch gheen voordeel met

haer onnutte
|
scherpsinnigheden , wanneer sy

pooghen af te weeren de ghetuyghnissen die

ick aireede van onse zijde voor-gebracht hebbe.

Marcion droomt dat Christus een schijnghestal-

te 3) en ghedaent' eenes lichaems in de plaets van
een waerachtigh lichaem aengedaen heeft : om
datter erghens gheseydt wort: Dat hy is den
menschen gelijck gheworden : Ende in ge-

1) van. 2) scheppen. 3) [].

daente gevonden als een mensche. Maer aldus Antwoordt

,

en overleght hy gheensins wat dat Paulus
^"""^^"^^'^"f^^

aldaer doet en handelt. Want hy en wil niet van Pauln"^"

leeren hoedanigh lichaem Christus aengheno-

men heeft: maer dat hy, die met recht sijne

Godlheydl hadde mogen vertoonen , hem-sel-

ven niet anders en heeft ghedragen dan als

een slecht en veracht mensch. Want op dat

d' Apostel ons door Christus exempel tot nede-

righeyt soude vermanen, soo betoont hy , dat

Christus , dewijl hy Godt was , van stonden

aen sijne heerlickheyt openbaerlick in't ghe-

sicht van de werelt hadde moghen voorstellen :

maer dat hy niet te min van sijn recht ge-

weecken is , en hem-selven met eyghener

wille 1 ) vernietight heeft : om dat hy , name-

lick , de ghedaent eens dienstknechts heeft

aengedaen, en met die vernederingh verge-

noeght zijnde, door den voorhangh des vlee-

sches sijne Godtheydt heeft laten verborgen

en bedeckt worden. Hy en leert gewisselick

alhier niet , wat Christus was : maer hoe dat

hy hem-selven ghedragen en aengestelt heeft.

Jae dat meer is , uyt het gheheele beleydt 2)

des Apostels wort lichtelick afgenomen , dat

Christus in de ware menschelicke natuyr ver-

nedert is gheweest. Want wat brengen dese

woorden mede : Dat hy in ghedaente 3) als Bevestigingh

11 1 • j 1 1 .
•• der antwoordt

een mensch bevonden is
, anders dan dat sijne

^oo^. ^^^^^^

Goddelicke heerlickheydt voor een sekeren getuyghnisseu.

tijdt haer schijnsel niet gegeven en heeft

,

maer dat alleen eenes menschen ghedaent in

een slecht' en verachte condity ghesien is

weest? Het seggen van Petrus en soud' oock i.Peir. 3. 18.

niet kunnen bestaen , dat die wel is ghedoodet

in het vleesch , maer levendigh gemaeckt door

den Geest , indien de Sone Godts niet en

ware verswackt in de menschelicke natuyr.

't Welck Paulus klaerder uyt-druckt, als hy
seght: Dat Christus geleden heeft uyt swack- 2. Cor. is.é.

heyt des vleesches. En hier toe dient sijne

verhooginge , want daer wordt uytdruckelick

gheseydt dat Christus een nieuwe heerlick-

heydt verkregen heeft, nae dat hy hem-sel-

ven vernietight hadde. 't Welck niet bequa-

melick en soude passen anders dan op een 2. Tegheu-

mensch die beyde vleesch en ziel heeft.
\?e'n""aüdere

'

Manicheus smeet en maeckt een lichaem uyt plaets van Pau-

de lucht , om dat Christus ghenoemt w ordt '"^•

den tweeden Adam van den Hemel hemelsch.

Doch de Apostel en spreeckt aldaer oock niet

van het wesen eenes Hemelschen lichaems

,

maer van een gheestelicke kracht , dewelcke

van Christus uyt-ghebreydt wordt en ons

levendigh maeckt. Nu dese geestelicke kracht Antwoordt.

wordt door 4) Petrus en Paulus
,

gelijck wy

1) van selfs. 2) vcrhael. 3) ghclaet. 4) van.
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gesien hebben , van sijn vleesch onderschey-

den en afgesondert. Jae uyt dese plaets wordt

de Leere , die onder de rechtsinnige , belan-

gende Christus vleesch
,
ghedreven en geleerl

wordt , veel meer seer heerlick bevestigt.

Want indien Christus niet en hadd' een na-

tuyrlick licliaem gelijck als wy , soo soude de

bewijs-reden van Paulus die hy niet soo groo-

i.Cor. 15.13. ten ernst drijft, ydel en onnut zijn: Indien

Christus verresen is, soo sullen wy oock ver-

rijsen: Indien wy niet en verrijsen, soo en

is Christus oock niet verresen. Door hoeda-

nigen uytvlucht , 't zy d'oude Manicheen , 't

zy hare nieuwe Discipelen hedensdaeghs soec-

ken t' ontglippen , soo en kunnen sy doch

3. Teghen- haer selvcn hier uyt niet redden, 't Is een

r'^Euangeïu- verrotte uytvlucht, daer mede sy segghen

:

ten. Dat Christus een Soon des menschen ghe-

noemt wordt, om dat hy den menschen be-

Aatwoordt. looft en tocgeseydt was. Want het is open-

baer dat nae de wijse van spreken by den

Hebreen door een Soon des menschen een

waerachtigh mensch beleeckent wordt. En

Christus heeft sonder twijlTel ghevolght die

manier van spreken , dewelck' in sijn tael

gebruyckelick was. In wat sin en meeningh

de woorden , Kinderen Adanis ,
behooren ghe-

nomen te worden, dat moet oock buyten

Bevestigiugh vcrschil zijn. En om niet verder te gaen,
der antwoordt,

j^ pj^^^^ j^ ^^^ achtstcn Psalm, die van den

Apostel op Christus gepast wort. sal ons ten

vollen genoegh doen : Wat is de mensch ,
dat

ghy sijner ghedenckt 1), of den Soon des

menschen , dat ghy hem besoeckt ? Door dese

manier van spreken wordt de ware mensche-

licke natuyr van Christus uytghedruckt : Want

al hoewel hy niet rechtstreecks van een 2)

sterffelick Vader 3) en is geboren, soo is

nochtans sijn oorsprongh uyt Adam her-ghe-

komen. Andersins en soud' oock niet kunnen

bestaen 't geen wy aireede by-ghebracht heb-

Hebr. 2. 14. ben , te weten : Dat Christus vleesch en bloet

deelachtigh is geworden, op dat hy hem-sel-

ven kinderen vergaderen soude ter ghehoor-

saemheyt Godts. Met welcke woorden Christus

opentlick gestelt wort tot een mede-genoot

en mede-gesel der selfder natuyre met ons.

Hebr. 2 11. In Avelckcn sin d'Apostel oock seydt : Dat hy

die heylight , ende sy die geheylight worden

,

zijn alle uyt een. Want uyt de t'samen-voe-

gingh der woorden wort bewesen dat dit van

de gemeenschap der natuyre verstaen moet

worden: overmits hy terslont daer op seght:

Om welcke oorsake hy hem niet en schaemt

haer Broeders te noemen. Want soo hy eerst

gheseydt hadde dat de gheloovigh' uyt Godt

1) gcdachtigh zijt. 2) vau geea. 3) (iinmediatelick).

zyn , wat oorsaeck van beschaemtheydt souder

doch zijn geweest in soo groeten weerdig-

heydl : maer om dat Christus nae d'uytnement-

heyt sijner genade hem-selven met d'arme

en on-edele vergeselschapt, daerom wort van

hem geseydt , dat hy niet beschaemt en wort.

Hier tegen wort te vergeefs ingebracht: Dat

de godtloos' als dan Christus broeders souden

moeten zijn : want het is kennelick dat de kin-

deren Godts niet uyt vleesch en bloet, maer

uyt den Geest geboren worden door 't geloove.

En dien volghens en maeckt het vleesch

alleen dese broederlicke ghemeenschap niet.

Doch al hoewel d'Apostel dees' eere den

gheloovighen alleen toe-eygent, dalse met

Christus zijn uyt eenen , soo en volght noch-

tans daer uyt niet dat d'ongeloovige niet en

souden voort komen uyt den selven oor-

sprongh nae den vleesche. Gelijckerwijs, wan-

neer wy segghen dat Christus ijiensche ge-

worden is, op dat hy ons tot kinderen Godts

maken soude , soo en wordt dit niet uytge-

streckt tot een yegelick : overmits het ghe-

loove daer tusschen gheset wordt , 't welck

ons gheestelicker wijse plant in't Lichaem van

Christus. Sy twisten oock met onverstandt

over het woort Eerst-geboren. Sy geven voor

dat Christus terstondt van den eersten aen

uyt Adam hadde moeten geboren worden,

soo soud' hy d'eerst geboren zijn onder de

broeders. Want d'eerste geboorte wort aldaer

verstaen niet van den ouderdom , maer van

de hoogheyt der eer' en de voortreffelick-

heydt der macht. Geen meerder glimp en

heeft oock dese hare klappery, dat Christus

den mensch aengenomen heeft en niet d'En-

gelen , om dat hy het menschelicke gheslacht

in ghenaden heeft ontfanghen. Want op dat

d'Apostel vergroeien soude d'eer die ons

Christus gheweer-
|
dight heeft te bewijsen

,

soo vergelijckt hy d'Engelen met ons , boven

dewelcke wy in desen deele verheven zijn.

En indien men 't getuygenisse van Moses ter

degen wil over wegen, daer hy seydt: Dat

het zaet der Vrouwe den kop van den slan-

ghe 1) vertreden sal, soo sal het den twist

t'eenemael af doen. Want daer en wordt niet

alleenhck van Christus, maer oock van het

gantsche menschelicke geslacht ghesproken.

Dewijl ons d'overwinningh door 2) Christus

moest verkreghen worden, soo verkondight

Godt in't alghemeen dat de Nakomelinghen

van de Vrouw over den Duyvel sullen trium-

pheeren. Waer uyt dan volght, dat Christus

uyt het menschelicke gheslacht gheboren is.

Want Godt heeft aldaer voor. Eva tot de-

welck' hy spreeckt , door goede hoop te ver-

1) des Serpents. 2) van.

i, Teghen-

werpingh, ge-

nomen van een

ongerijmtheyt.

5. ïcghea-

wei'pingh, ge-

nomen van het

woort Eerst-

geboren.

Rom. 8. 29.

Antwoordt.

6. Teghen-

werpingh
,

ge-

nomen van bet

segghen des

Apostels.

Hebr. 2. IG.

Antwoordt.

(p. IS



266 HET TWEEDE BOECK II. 13. 3.

7. Tegheu-

werpiugh, spe-

lende met alle-

Gal.
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1 1 . ïegen-

vverpingh.

Malth. 1. 16.

(p. 187.)

De twaelfste

tegenwerping,

ghenomeu van

een ongerijmt-

heyt.

Antwoort.

Rom, 5. 12.

l.Cov. 15.47

nereeren een lijdende kracht toe-geschreven

wort , alsoo antwoord' ick oock dat van liaer

in't ghemeen geseydt wordt even dat selfste

dat van de mannen wort gesproken. Want
oock Christus selfs en wort niet geseydt ge-

worden te zijn door de vrouwe , maer iiyt

de vrouwe. Sommigh' uyt dien selven hoop

,

alle schaemt uyt geschudt hebbende , vragen

ons veel te broodt-dronckelick , of wy willen

seggen : dat Christus uyt de bloem' der Maget

zy voort geteelt. Ick vraghe wederom of hy

niet in sijns moeders bloedt is op-ghewassen

,

't welck sy ghedwongen sullen worden te

bekennen. Soo wort dan gevoeghlick uyt de

woorden van Mattheus besloten , dat Christus
,

dewijl hy uyt Maria ghegenereert is , van haer

zaedt is voort gekomen
,

gelijck wanneer van

Boaz geseydt wort dat hy gegenereert is uyt

Rachab, een gelijcke genereeringh wort beteec-

kent. Mattheus en beschrijft oock alhier de

Maget niet als een water-gote, door dewelcke

Christus ghevloeyt soude zijn, maer hy on-

derscheydet dese wonderbare manier van gene-

reeren van de ghemeene wijse , dat Christus

door haer is gheboren uyt den zade Davids.

Want van Christus wort geseyt dat hy uyt sijn

Moeder ghegenereert is op die selvighe wijs'

op de welck Isaac uyt Abraham, Salomo uyt
|

David , Joseph uyt Jacob geboren zijn. Want
d'Euangelist heeft het vervolgh van sijn onder-

werp i ) alsoo te samen gcvoeght : en wil-

lende bewijsen dat Christus sijn oorsprongh

heeft van David , soo houdt hy sich verghe-

noeght met dit eenige , dat hy uyt Maria is

geboren. Waer uyt dan dit volght , dat hy

dit neemt en steldt als een bekende saeck,

dat Maria van Josephs geslachte geweest zy.

4. De ongherijmtheden dacr mede sy ons

soecken te beswaren , zijn vol van kmderlicke

lasteringhen. Sy meenen dat het Christus tot

schand' en on-eer ghedijen soude , soo hy uyt

de menschen afkomstigh waer : door dien hy

also niet en soude konnen bevrijdt worden

van de gemeene Wet en condity waer door

alle de Nakomelinghen Adams sonder uytson-

deringh onder de sonde besloten worden.

Maer dese swarigheyt wordt lichtelick ontdaen

door die teghen-stellingh die by Paulus te

lesen is : Gelijck door eenen mensche de sonde

in de werelt ghekomen is , ende door de

sonde de doodt : alsoo oock door eene recht-

veerdigheydt \l-omt 'cIp (/enade\ over alle men-

schen tot rechtveerdighmakinghe des levens.

Waer mede oock noch een andere teghen-

. stellingh over een stemt 2): De eerste men-

sche is uyt de Aerde , aerdtsch : de tweede

De dertiende

tegeu-werping,

ghcnomcn van

1) propoost. 2) draeglit.

mensche is de Heere uyt den Hemel. Der-

halven wanneer de selvig' Apostel in een ander

plaets leerdt : Dat Godt , sijnen Sone sen-

dende in gelijckhcydt des sondigen vleesches
,

op dat het recht der Wet vervult soude wor-

den , soo scheydt hy hem duydelick af van

het ghemeene lot en deel der menschen , om
te zijn een waerachtigh niensch sonder ge-

breck en verdorventheyt. Het is oock een

kinderlicke beuselingh daer mede sy voor

gheven: Indien Christus van alle smette der

sonde vry is , en door de verborgene werc-

kingh des Gheestes is gheboren uyt den zade een ongcrijmt

van Maria : dat dien volghens niet het zaedt
'"'^''

der vrouwen , maer alleen het zaedt der man-

nen onreyn is. Want wy en maken Christus Antwoort.

niet daerom i) vry van alle smette om dat

hy alleen uyt sijn Moeder sonder toedoen des

mans gegenereert is, maer omdat 't van den

Heyligen Geest is geheyligt , op dat de ge-

boorte suyver en onverdorven soude wesen
,

ghelijck sy geweest soude zijn voor den val

Adams. En dit blijft ons t'eenemael vast en

seker , so dickwils als de Schriftuer ons ver-

maent van de suyverheydt van Christus , dat

alsdan daer door beteeckent wordt de men-

schelicke natuyr die in Christus is : want het

soude te vergeefs zijn te segghen dat Godt

suyver is. De Heylighmaking oock van de-

welck hy sprecckt in 'tseventicnde Capittel van

Joannes , en heeft geen plaets in sijn Godde-

licke natuer. Wy en verdichten oock gheen

tweederley zaedt Adams , al hoewel \\ y seg-

gen dat "tot Christus geen besmettingh ge-

komen is. Want de voort-teelingh des men-

schen en is in sich selven niet onreyn noch

ghebreckelick , maer sy is alleen door iets

bykomstigs 2) sondigh gheworden door des

menschen afwijckingh. En oversulcks en is

't gheen wonder dat Christus, door wien alles

wederom in sijn ghehcel moest op-gerecht

worden , van de gemeene verdorventheydt

vry ghemaeckt was. Het geen sy ons oock üe vcertien-

als een ongherijmtheydt in de vuyst duwen, de tegiien-wer-

te weten : Indien 't Woort Godts het vleesch
^a°f'ef^org?-

aengedaen heeft, dat het dan in den engen rijmthej-t.

Kercker des aerdtschen lichaems besloten is

geweest, dat en is niet anders als een enckel'

onbeschaemtheydt. Want a! hoewel het on- Antwoort.

eyndighe Wesen des Woordts met de men-

schelicke natuyr tot een persoon vereenight

is gheworden , soo en verdichten wy noch-

tans gheen insluytingh. Want de Sone Godts

is op soo een wonderbare wijse neder ghe-

daelt uit den Hemel , dat hy nochtans den

Hemel niet en verliet : het heeft hem behaeght

1) [] 2) W ghevftl.



268 HET TWEEDE BOECK II. 14. 1. 3.

Eerste deel,

bewjjseüde dat

iu Christus

twee natureu

zijn, deGodde-

licke en de

Menschelicke.

loan. 1. 14.

Bewijs, door

een ghelijcke-

nisse, dewelcke

ghenomen is

vaudet'samen-

voeginghe des

lichaeuiseuder

ziele.

alsoo wonderbaerlick in den buyck der Maget

ghedragen te worden , op der Aerden te ver-

keeren , en aen het Kruys te hangen , dat

hy evenwel altijdt de werelt vervult heeft

,

ghelijck als te voren.

Het XIIIl CapUtel.

Hoe dat de twee naturen des Middelaers een

eenig 1) Persoon uyt 2) maken.

Voorts 'tgheen Joannes seydt, te weten:

Dat het Woordt vleesch geworden is,

dat en moet alsoo niet verstaen worden als

of het in het vleesch verandert , of onder en

met het vleesch vernienght w aer gheworden

:

maer hy spreeckt alsoo om te kennen te

gheven , dat het Woordt uyt den buyck der

Maget hem-selven een Tempel en Lichaem

heeft verkoren daer in het wonen soude , en

dat hy die de Sone Godts was , een Soon

des menschen is gheworden , niet door ver-

menginghe van 't een Wesen met het ander,

maer door eenigheydt des Persoons. Want

wy segghen dat de Godtheydt alsoo met de

menscheydt is te samen ghevoeght en ver-

eenight , dat yeder van beyde die natuyren

haer eygenschap geheel en volkomen be-

houdt, en dat nochtans uyt die twee eenen

Christus wordt. Soover yets onder alle dese

benedenste dinghen gevonden kan worden

,

daer mede men dese soo groote verborgent-

heydt soude mogen vergelijcken , soo schijnt

daer toe alder-becjuaemst te zijn de gelijcke-

nis ghenomen van een mensch , die
,

gelijck

wy sien , uyt twee substantien en wesens

bestaet : van dewelcke gbeen van beyden

nochtans alsoo onder en met d 'ander ver-

nienght is , datse niet en soude behouden

d'eygenschap van hare natuyr. Want de ziel

en is het lichaem , en het lichaem en is de

ziel niet. Daerom worden sommighe dinghen

van de ziel alleen en op haer selven gheseydt

,

die in geenderley wijs' op het lichaem ghe-

past en konnen worden , en wederom wor-

den van het lichaem dingen geseydt , de-

welcke geensins tot de ziel behooren : en van

den geheelen mensche worden dingen ghe-

sproken die niet bequamelick en konnen ver-

staen worden , noch van de ziel op haer

selven , noch van het lichaem. Ten laetsten

,

d'eygenschappen der ziele worden den lichanie,

en d'eyghenscliappen des lichaems der ziele

toe-geschreven. En nochtans is die ghene die

uyt die twee bestaet maer een eenigh mensch

,

en niet twee menschen. Dusdanige manieren

1) De editie van L'SSQ heeft de bijvoeging van eenig
(uuicam) niet. K. 2) [].

van spreken geven te kennen , dat in den

mensch een persoon is
,
ghemaeckt uyt die

twee die te samen ghevoeght zijn, en dat

daer onder zijn twee verscheyden natueren

,

die desen persoon maken. In sulcker voegen

nu 1) spreeckt oock de Schriftuyr van Chri-

stus. Sy eyghent hem somwijlen toe dingen

die van de menscheyt in 't bysonder verstaen

moeten worden : somwijlen dinghen die de

Godtheydt eyghen zijn : somtijdts dinghen de-

welcke beyde de natueren onderstellen 2)

,

en op d'een of d'ander in 't bysonder niet

wel ghepast en konnen worden. En dese

t'samen-voeginge van die twee naturen die

in Christus zijn , wordt met soo groeten eer-

biedigheydt door de Schriftuyr uyt-ghedruckt,

datse somtijdts de naturen onderlingh ghe-

meen maeckt, welcke verwisselingh by de

Oudt-vaders genoemt is, gemeenmakingh der

eygenschappen.
|

%. Dese dinghen en souden niet seer vast

gaen , indien ons niet al-omm' in de Schrif-

tuer voor en quanien seer veel manieren van

spreken, dewelcke bewijsen dat het gheen

ghedichtsels en zijn van 's menschen hersse-

nen. Het geen Christus selfs seyde van hem-

selven : lek ben , eer- Abraham wierdt , dat

en kan gheensins van sijn menscheydt ver-

staen worden. Het en is my niet onbekent

met wat een bespottelicke uytvlucht de dwael-

geesten dese woorden verkeeren en verderven
,

seggende : Dat Christus hooger en eerder zy

gheweest dan alle eeuwen , om dat hy te

voren aireede bekent was als een Verlosser

soo wel in den raedt sijns Vaders als in de

herten der Godtvruchtigen. Maer dewijl hy

hier kennelick 3) den dagh sijner openbaringh

onderscheydet van het eeuwighe zijn en we-

sen , en met voorbedachten rade 4) en opset

hem-selven de heerschappy van oude tijden

af, daer door hy boven Abraham uytsteeckt,

toe-eygent , soo neemt hy hier sonder twijffel

voor sich 5) dat geen 't welck der Godtheydt

eygen is. Het geen Paulus van hem seght

:

Dat hy is d'eerstgeboren van alle schepselen
,

dat hy geweest is voor alle dingen , en dat

door hem alles bestaet. Het geen hy oock

seydt van hem-selven ; Dat hy heerlick ghe-

weest zy by den Vader eer de werelt ghe-

schapen was, en dat hy te samen met den

Vader werckt , dat past oock even soo wey-

nigh op sijn menscheyt. Het is dan seker

dat dees' en diergelijcke dingen der Godt-

heydt in 't bysonder werden toe-ge-eygent.

Maer dat hy een dienstknecht des Vaders

wort genaemt , dat van hem verhaelt wort

,

1) []. 2) bevanghen. 3) opentlick. 4) voordacht.

5) treckt hy siik sonder twijffel aen.

Toepassingh

van de ghelijc-

kenis.

(p. 188.)

Tweede be-

wijs, genomen
van getuygnis-

sen der Schrif-

ture, dewelcke

verklaren 't on-

derscheydt van

beyde de natu-

ren, namelick,

de Goddelickc

en Menschelic-

ke.

loan. 8. 58.

Coloss. 1. 15

loan. 17. 5.

Icsa. 42. l.en

andere plaet-

sen,
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Luce. 2. 53.

loan. 8. 50.

Mare. 13. 32.

Toan. 14. 10.

en 6. 38.

Luce 24. 39.

Gctuygnissen

van de raede-

deeling der ey-

genschappen.

Actor. 20. 28.

1. Cor. 2. 8.

1. loan. 1.1.

Derde be-

wijs, genomen

van de getuyg-

nissen dewelc-

ke de t'samen-

voegingh van

beyde de natn-

ren betoonen.

dat hy opwies in grootte en wijsheydt by

Godt en de menschen : dat hy geseyt wort

sijn eygen eere niet te soecken , den laetsten

dagh niet te weten , van hem-selven niet te

spreken, sijn selfs wille niet te doen, ge-

sien en ghehandelt geweest te zijn, dit alles

behoort alleen tot sijne Menscbeydt. Want

ten aensien dat hy Godt is , en kan hy door

gheen dingh vermeerdert worden , werckt hy

alles om sijns selfs wille , en is gheen dingh

voor hem verborghen, doet hy alles nae t

wel-behaghen sijns willens , is hy onsienlick

en ontastelick. En nochtans en schrijft hy

dese dinghen sijne menschelicke natuyr op

haer selven niet toe, maer hy neemtse

voor sich 1) als ofse den gantschen persoon

des Middelaers eygen waren. Wat nu be-

langht de gemeenschap of gemeen-making der

eygenschappen , de selvige is te sien m de

woorden van Paulus, daer hy seydt: Dat

Godt met sijn bloedt sijn Gemeynte gekocht

heeft , ende : Dat de Heere der heerlickheyt is

gekruycigt. Item , in de woorden van Joannes

daer hy seydt : Dat het Woordt des levens

is ghetast gheweest. Voorwaer Godt en heeft

gheen bloedt , hy en kan niet lijden , noch

met handen aengheraeckt worden. Maer over-

midts hy die ware Godt en mensch was

,

namelick , Christus , voor ons ghekruyst zijn-

de, sijn bloedt uitghestort heeft , soo worden

die dinghen die in .sijn menschelicke natuyr

volbracht zijn aen 2) sijne Godtheyt in 3)

on-eyghentlicken sin 4) , al hoewel niet son-

der oorsaeck, toegheschreven. Een ghelijck

exempel hebben wy ter plaetsen daer Joannes

leert : Dat Godt sijn leven voor ons geset

heeft. Soo wordt dan oock aldaer d'eyghen-

schap der menscheydt met d'andere natuyr

gemeen ghemaeckt. Wederom doe Christus

noch op der aerden zijnde , seyde : Dat nie-

mant en is opgevaren in den Hemel , dan die

uyt den Hemel neder gekomen is, \nam.eliclx'\

de Sone des menschen, die inden Hemel is;

doe was hy ghewisselick nae den mensch

en met het vleesch dat hy aenghenomen

hadde niet in den Hemel , maer dewijl hy

was beyde Godt en mensch , soo heeft hy,

om datter twee naturen in hem vereenight

waren, d'eene natuyr ghegeven 't geen d'an-

dere natuyr eygen was.

3. Maer de Leer en waerheydt van Chri-

stus Persoon wordt alder-best verklaert en

voorghestelt door die plaetsen, dewelcke de

twee naturen t'samen bespreken 5) , en in het

Euangelium van Joannes seer veel te vinden

zijn. Want het was aen 6) beyde de natueren

1) tot hem-selven. 2) []. 3) [ ]. 4) [ ].

5) vervatten. 6) [].

ghemeen, en niet dor Godtheydt of der monsch-

heydt alleen eygen , 't gheen aldaer ghelesen

wórdt, te weten: Dat hy van den Vader loan- i. 29.

macht onlfangen heeft om de sonden te ver- ^3
''

' •

gheven , van der doodt op te wecken wien

hy wil , rechtveerdigheydt , heyligheydt en

saligheydt te geven
,

geslelt te zijn tot een

rechter over levendige en doode , op dat hy

ge-eert werde
,

ghelijck oock de Vader ge-

eert wordt. Eyndtlick: Dat hy het licht der
^°";/-,/ij

werelt , den goeden Herder, de eenige deur ^^ \^ {_

en de ware wijnstock genoemt wordt. Want

met dusdanighe privilegiën en voorrechten is

de Sone Godts , doe hy in 't vleesch geopen-

baert was, begaeft gheweest: en ofschoon hy

deselve te ghelijck met den Vader hadd' al

eer de werelt was geschapen , soo en besat

hy die nochtans niet op suick een manier'

of aensien : sy waren oock soodanigh datse

geenigen mensch , die niet dan een bloot

mensch was , en konden mede-gedeelt wor-

den. In den selvigen sin moet oock genomen

en verstaen worden 't gheen by Paulus staet

:

Dat Christus, als hy het oordeel sal volbracht i- Cor. 15. 24.

hebben , het Rijck Gode den Vader sal over-

geven. Voorwaer het Rijck des Soons Godts

't welck geen begin ghehadt en heeft , en sal

oock gheen eynd' hebben : maer ghelijck als

hy onder de nederigheydl des vleesches ver-

borghen was , en de ghedaent eenes dienst- Phü- 2. 7.

knechts aengenomen , en de heerlickheyt

sijner Majesteyt af-geleydt hebbende, hem-

selven vernietight heeft , en sijnen Vader ghe-

hoorsaem is gheweest , en naer het vol-eynden

van sulck eene ghehoorsaemheydt, eyntlick Hebr. 2. 7.

met eer en heerlickheyt gekroont en tot d'op-

perste heerschappy verheven wierdt , op dat

alle knye voor hem gebogen werde: alsoo Phii. 2. 10.

sal hy oock als dan den Naem selfs, ende l.Cor, 15.28.

kroon en de heerlickheyt en al 'tgeen hy

van den Vader heeft ontfangen, den Vader

wederom onderwerpen, op dat Godt zy alles

in allen. Want waer toe is hem de macht

en heerschappy ghegheven , anders dan op

dat de Vader óns regeere door sijne handt?

Nae weicken sin oock van hem geseydt w'ordt

:

Dat hy sit ter rechter-handt sijns Vaders.

Doch 'dit 1) dient alleen voor een sekeren

tijdt, tot dat wy het teghenwoordigh aen-

schouwen van Godes aenschijn ghenieten. En

alhier en magh 2) de dwalingh der Ouden

niet verschoont worden, dewelcke terwijlse

niet met aendacht en letten op den Persoon

des Middelaers, den oprechten sin, by nae

van de gantsche Leere die m het Euangelium

van Joannes ghelesen wordt, verduysteren

IJ []. 2) kan.
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Een regel die

weerdig is om
iudesen handel

waer genomeu

te worden.

(p. 189.)

De nuttig-

heydt en 't ge-

bruyck van de

I.eer, aengaen-

de de t' samen-

voeging en on-

derscheydingh

van de twee

natuyren in

Christus.

en haer selven in veel stricken verwarren.

Laet derhalven dit de sleutel zijn om het

rechte verstandt op te doen , te weten , dat

die dingen, dewelcke tot het anipt des Mid-

de'aers behooren , niet simpelick en alleen

van de Goddelicke , noch oock alleen van de

nienschelicke natuyr geseydt en worden. Soo

sal dan Christus heerschappy voeren tot dat

hy als Rechter der werelt verschijnen sal

,

voor soo veel als hy ons na de maet onser

swackheydt met den Vader vereenight. Maer

wanneer wy mede-ghenooten der Hemelscher

heerlickheydt geworden zijnde , Godt sullen

sien soodanigh als hy is, als dan sal hy het

ampt des Middelaers volvoert en
|
af-gheleydt

hebbende, niet meer des Vaders Ambassa-

deur en Ghesant zijn , en hy sa! sich laten

verghenoeghen met die heerlickheydt die hy

genoot en hadde voor de scheppinge der

werelt. De naem Heere en past oock uyt

gheen ander aensien op Christus Persoon in't

bysonder, dan voor soo veel als hy Midde-

laer is tusschen Godt en ons. Hier toe dient

't geen Paulus seyt : Daer is één Godt uyt

welcken , en één Heere door welcken alle

dinghen zijn: aen 1) den welcken , namelick

,

voor eenen tijdt het 2) regiment en gebiedt

van den Vader bevolen is , tot der tijdt toe

dat sijn Goddelicke Majesteyt van aenghesicht

tot aenghesicht ghesien worde : Immers sijne 3)

Majesteyt en heerlickheydt is suick eene

,

weicke 4) door sulck een overleveringe des

Rijcks in de handen sijns Vaders , niet alleen

niet vermindert, maer oock selfs veel klaerder

gheopenbaert sal \Yorden. Want als dan sal

oock Godt op houden Christus hooft te zijn

,

dewijl de Godtheydt van Christus self uyt

haer selven met haren glantz doorbreken sal

die nu 5) noch voor een tijdt 6) als met

een voorhangh bedeckt is.

4. De opmerkinghe en in het oogh hou-

dinghe hiervan sal 7) , soo maer de Lesers

't selve wel weten te pas te brengen 8) , seer

bevorderlick zijn om veel knoopen en swa-

righeden te ontbinden. Want 't is te verwon-

deren hoe seer d'onervarene
,

jae oock som-

mige die niet gheheel ongeleert en zijn

,

gequelt en bekommert worden door sooda-

nighe manieren van spreken , dewelcke sy

sien dat Christus worden toe-ghe-eygent, en

nochtans niet wel en voeghen noch op sijne

Godtheydt , noch op sijne menscheyt. De reden
hier van is , om datse niet en bemercken dat

die manieren van spreken met sijn Persoon,
daer in hy als Godt en mensch gheopenbaert is

,

1) []. 2) iiet tijdtlicle. 3) weicke. 4)[]. B)[].
6) ttr lijdt. 7) De bemiTcWiigh en wacrnemiugh van

desen. 8) (sal).

en met sijn Middelaers ambt over een komen.
En 't is goedt te sien , hoe fraey en schoon alle

dingen op malkanderen sluyten en onderlingh

aen een hanghen , wanneerse maer soberlick

en verstandelick uyt-geleyt en met sulcken

Godtvreesentheydt, als soo groote verbor-

ghentheden toekomt , overwogen en onder-

socht worden. Doch daer en is niets , of

het wordt van dolle en rasende gheesten

verwert en over hoop gheworpen. De eygen-

schappen van Christus menscheyt grijpense

aen om sijn Godtheydt wech te nemen : en

wederom d'eyghenschappen van sijne Godt-

heydt, om sijne menscheydt te niet te doen.

En die dinghen dewelcke van de twee natuy-

ren van Christus alsoo gesamentlick gespro-

ken zijn , datse niet en passen noch op d'

een noch op d'ander in't bysonder , die ghe-

bruycken sy om beyde sijne naturen te loo-

chenen 1). Maer wat is dit anders, dan te

beweeren dat Christus gheen mensch en is

,

om dat hy Godt is : dat hy gheen Godt en

is , om dat hy mensch is : dat hy gheen

mensch en oock gheen Godt en is , om dat

hy beyde Godt en mensch te gelijck is ? Soo
houden wy dan dat Christus , so als hy is

,

beyde Godt en mensch , bestaend' uyt twee

vereenighde, maer niet onder malkanderen

vermenghde naturen , is onse Heere en de

waerachtige Sone Godts , oock nae sijne

menscheydt. Want de dwalingh van Nestorius

moet verre van ons wech gedreven worden

,

dewelcke de naturen van Christus liever wil-

lende van malkanderen scheuren , dan onder-

scheyden, door sulcken middel eenen dubbelen

Christus verdicht heeft: terwijl wij toch 2)
sien dat de Schriftuyr met een klare stemm'

daer tegen roept , en by namen in die plaets

daer hy
, die van een Maeght wordt geboren

,

den Sone Godts ghenaemt, ende Mage t selfs

de Moeder onses Heeren geheeten wordt. Wy
moeten ons oock wachten voor de raserny

van Eutyches , op dat wy de eenigheydt van

Christus Persoon willende bewijsen , niet beyde

de naturen te niet en doen. Want wy heb-

ben aireede soo veel getuyghnissen by-ghe-

bracht , daer in de Godtheydt van de men-

scheyt wordt onderscheyden , en daer zijn

al-omm' soo veel andere ghetuyghnissen te

lesen , datse selfs den alder-twist-gierighsten

den mondt kunnen toe stoppen. lek sal oock

een weynigh hier nae sommighe van dese 3)

voort brengen , dewelcke dit gedichtsel van

Eutyches beter sullen omstooten. Voors-

hands 4) sullen wy ons met één plaets laten

vergenoegen. Want Christus en soude sijn Li-

August. ia

Buchirid. ad

Laur. cap. 36.

Tegben de

Nestorianeu

die eenen twee-

voudigen Chri-

stus verdieh;

ten.

Luc. 1.32,43.

Item, tegen

de Euljchia-

nen de twee na-

tuyren onder

eenraenghende

en vernietigen-

de.

1) vei'saken. 2) [ ]. 3) [ ] 4 Tegen woordigh .
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loan. 2. 1'J. chaem met den naem van Tempel niel ghe-

noemt hebben , indien sijn Godlheydt daer in

niet onderscheydentlick ghewoont en hadde.

Dese twee Gelijck derlialven Neslorius met recht in de

mcfiechrvL vergaderingh der Herderen en Leeraren bin-

de Kercke ver- nen Ephesien verdoemt wierdt , alsoo is oock
oordeelt.

^jg^g^ ^^^^ Eutyches met reclit veroordeelt in't

Concily van Constantinopolen en Chalcedonien:

want het is immers soo weinigh gheoorlooft

de twee naturen in Christus te vermenghen,

als van elckanderen af te scheuren.
Het tweede 5 jyjggP ^jggj. jg gok in 1) onscn tijdt

?eTs! taer^in een soodanigh verderflick en schadelick mon-

wederieyt wor- ster op gestacn , te weten : Michaël Servetus
,

deu by nameu
jg^eict- [^ je placts van den Sone Godts

de Kettenjea
1 1 1 e

vau Servetus, ghcstelt 6X1 op-gherccht heett een versonnen
deweicke de ygtg 2) uyt, het Wesen Godts

,
geest , vleesch

Soon^Godtl en drie ongheschapen' elementen t'samen ge-

en de waer- smeedt. En vooreerst be\\ eert hy dat Christus

twef n^alar^n ^^ S'^^^" ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^°°" '^ ^^'*"

loochent. om dat hy in den buyck der Maghet is ge-

genereert uyt den Heylighen Gheest. Sijn

listigheyt gebruyckt hy hier toe, te weten,

op dat hy 't onderscheyt van de twee natu-

ren te niet maeck' , en dat dien volgens

Christus een wesen zy , uyt Godt en Mensch

te samen en onder een vermengt , en even-

wel gereeckent worde te zijn noch Godt noch

mensch. Want in 't geheele vervolgh van sijn

woorden arbeydt hy om te bewijsen , datter

,

eer Christus in het vleesch geopenbaert wiert,

alleenück eenige schaduwachtighe figuyren en

beeltenissen in Godt waren , welckers werc-

kelicke 3) w;aerheyt , voltreckingh en vrucht

doe eerst ontstondt en ghesien wierdt, doe

dat Woordt 't welck tot dees' eere verordi-

neert was , waerlicks Godts Soon begonst te

worden. Wij bekennen oock dat de Middelaer
,

die uyt de Maeght geboren is, eyghentlick

Aighémey'ne js de Sone Godts. Want de mensche Christus
antwoordt, of i • . • "

I „ r" J„ „„
den korten in-

^n soudc met Zijn een spiegel van uodes on-

houdderrecht- weerdecrlicke genade, mdien hem dese weer-
smnigherLeere diVheyt niet gegevcn cn waer dat hy d'eenieh-
van Christus. 9 r. /? i i i

geboren Sone Godts zy en gnenocmt werde.

Ondertusschen blijft evenwel dit besluyt en

oordeel der Kercke vast en seker, dat hy

oock Godts Soon is en daer voor gehouden

wordt, om dat hy is het Woort 't welck voor

de tijden der werelt uyt den Vader gegene-

reert zijnde , door persoonelicke vereenigingh

de menschelicke natuyr heeft aenghenomen.
Wat de Per- Door dcse Persoonclicke verocnigingh vcrstacn

eeui'grugh
™y" d'Oude Lecracrs alsulcken t'samen-voegingh ,

dewelck' een Persoon doet bestaen 4) uyt

• twee naturen. Welcke manier van spreken

ghevonden is om Nestorius te weder-leggen

:

Want hy verson 1) dat de Soon Godes in

het vleesch woonde , doch also dat hy even-

wel seen mensch en was. Servetus beschul- ' Tcgi,™-

t. I 1 1 I I 1
werjjingt» van

digt ons valschelick dat wy eenen dulmelen seivetus, tc-

Sone Godts maken , wanneer wy segghen dat g''eu de eeu-

het eeuwige Woordt aireede Godts Soon ge-
]l^^^^

°^^'

weest sy , eer het met den vlee
|

sche Le- Christus,

kleedt was: gelijck als of wy yets anders (p. i9o.)

seyden dan dat hy in den vleesche gheopen-

baert is gheweest. Want al is 't dat hy Godt Ai.twoordt

was eer hy mensche wierdt, soo en volght

nochtans daer uyt niet dat hy eenen nieuwen

Godt begon te zijn. Oock en is daer in

gheen ongherijmtheydt als wy seggen dat de

Sone Godts in het vleesch verschenen is

,

deweicke nochtans van sijn eeuwige geboort'

aen dit allijdt gehadt heeft dat hy een Soon

was. 't Welck de woorden des Engels tot

Maria te kennen geven: 't Heylige dat uyt u i-uce. J. 35.

geboren sal worden , sal Godts Sone ghe-

naemt worden, als of hy seyde ,
dat de naem

Soon, dewelck' onder de Wet niet so klaer

bekendt en was, al-omm' verklaert en bekent

soude worden. Waer med' oock 't seggen R"»'- 8. ir.,

van Paulus over een komt , dat wy door

Christus Godts kinderen zijnde, vryelick en

met vertrouwen roepen Abba , Vader. Waren

oock de Heylighe Vaders in voortijden niet

ghcreeckent onder de kinderen Godes? ghe-

wisselick jae sy , want sy hebben op dit

recht hares Kindtschaps vertrouwende ,
Godt

als haren Vader aengeroepen. Maer dewijl

van dien tijdt af dat d'eenigh-gheboren Sone

Godts in de werelt voort gebracht is, het

Hemelsche Vaderschap klaerder is bekent ge-

worden , soo is 't dat Paulus dit als een by-

sonder Privilegy den rijcke van Christus toe-

eygent. Nochtans moetmen dit volstandelick

vast houden dat Godt nooyl een Vader is

gheweest, noch van d'Enghelen, noch van

de menschen, dan alleen ten opsicht sijns

eenigh-gheboren Soons : en dat voornemelick

de menschen, die door haer eyghen onghe-

rechtigheydt Gode hatelick waren ,
kinderen

sijn door genadighe aennemingh ,
om Christus

die 2) een Soon is van naturen. Servetus en
„Jpi^'J"^"'''°-

heeft oock geen reden om hier teghen te seg-

ghen , dat sulcks is van wegen het 3) Soon-

schap dat Godt Christus in der tijdt veror-

dineert en bestemt hadde : want hier en wort Antwoordt.

niet geproken van figuren ,
gelijck als de

versoeningh in het bloedt der beesten ver-

toont wierdt: maer dewijl sy in der daet niet

en konden kinderen Godts zijn, indien haer

aennemingh tot Kindtschap in Christus den

Hoofde niet en ware gegrondt geweest, soo

1) binnen. 2) versiert dingh. 3) dodtlirkc. 4) maeckt. 1) versierde. 2) om dal Christus. i>) de.
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Psalm 83. 6.

Coloss. I. 15.

.3. Teghen-

werpingli.

Christus is de

waerachtighe

,

natue.rlicke en

ceuige Soon;

door welck

merck -teecken

hy on Jerschey-

dcn wordt van

de kindere der

aenneraingh
,

dat is, van alle

die van Godt
uytverkoreu

zijn in den sel-

ven Christus.

is 't buyten alle reden datmen aen het Hooft

ontneemt 1), 't geen aen 2) allen den leden

ghemeen is. lek kome noch verder: dewijl

de Schriftiiyr van d'Engelen seydt datse kin-

deren Godts zijn, wier 3) soo groote weer-

digheydt niet en hingh aen de toekomende

Verlossingh , soo volght dat Christus nae de

ordeningh moet voorgaen , om hen met den

Vader te vereenigen. lek sal 't nog eens

kortelick herhalen 4) en dat selfd' oock seg-

ghen van 't menschelicke geslacht. Dewijl

so wel d'Engelen als de menschen van den

eersten oorsprongh aen , met dese condity

geschapen zijn , te weten , dat Godt een

gemeen Vader soude zijn van beyden ,
indien

waer is 't geen Paulus seydt: Dat Christus

altijt is geweest het Hooft, en d'Eerst-gebo-

ren van alle Schepselen , op dat hy in allen

d'overhandt en heerschappy hebben soude

:

so du nekt my dat ick wel en behoorlick

besluyte, dat hy oock de Sone Godts is

gheweest voor de scheppingh der werelt.

6. Indien sijn Soonschap (op dat ick soo

spreeck') eerst een begin gekregen heeft op

dien tijdt , doe hy in't vleesch wiert geopen-

baert , soo sal volgen , dat hy oock een Soon

gheweest is ten opsicht van sijn menschelicke

natuyr. Servetus en diergelijcke raeshoofden

gheven voor dat Christus , die in het vleesch

verschenen is , zy de Sone Godts , en dat hy

buyten het vleesch dien naem en tytel niet en

heeft mogen hebben. Laet hen m}^ antwoorden

of hy een Soon is nae beyde de naturen , en

uyt opsicht van die beyde. Soo snateren en

segghense wel : maer heel anders leert Paulus.

Wy bekennen wel dat Christus met het men-

schelicke vleesch bekleedt een Soon genaemt

wordt, niet gelijck de geloovighe door aen-

neming' en genaed' alleen , maer een waer-

achtigh en natuerlick , en oversulcks een

eenigh Soon : op dat hy door dit merck-

teecken van all' andere sonen onderscheyden

werde. Want wy die tot een nieuw leven

vernieuwt zijn , worden van Godt met den

naem van sonen vereert : maer den tytel en

naem van waerachtigh en eenigh-geboren Soon

geeft hy aen Christus alleen. Maer hoe is

hy doch d'eenighe Soon onder so groeten

getal sijner Broederen, anders dan om dat

hy van naturen besit, 't gheen wy door ge-

schenck verkregen hebben ? En dees' eer

breyden wy uyt tot den gantschen persoon

des Middelaers , dat hy waerlicks en eyghent-

lick zy Godts Soon , dewelcke gheboren is

uyt de Maget, en hem-selven tot een offer-

hand' aen 't Kruys Gode sijnen Vader op-

1; deu il oufde beneemt. 2) [].

4) wederom kortelick verhalen.

8) wel okers

gheoffert heeft. Maer nochtans een Soon uyt

opsicht en van wegen sijne Godtheyt
,

gelijck

Paulus leert, als hy seght: Dat hy afgeson- Rom. 1.1,2,3.

dert is tot het Euangelium Godts , het welck

hy te voren belooft hadde door sijnen Sone

,

die gheworden is uyt den zade Davids , nae

den vleesche : die krachtelick bewesen is te

zijn de Sone Godts. Dewijl hy Christus onder-

scheydentlick noemt den Sone Davids nae

den vleesche, waerom soud' hy daer na in

't bysonder seggen dat hy verklaert is te zijn

den Sone Godts ,
indien hy niet en wilde te

kennen geven dat sulcke soonschap van elders

komt dan van het vleesch? Want gelijck hy 2. Cor. 13.4.

elders seydt , dat hy gekruyst is door swack-

heyt, so leeft hy nochtans door de kracht

Godts. Alsoo maeckt hy alhier nu onder-

scheyt tusschen beyde de naturen. Sy moeten

voorwaer bekennen ,
gelijck hy van sijn moe-

der ontfangen heeft dat geen om welckers

wil hy een Soon Davids genoemt wordt , dat

hy oock alsoo van sijn Vader heeft dat geen'

waerom hy eene Sone Godts zy , en dat dit

yets anders en verscheydens is van de men-

schelicke natuvr. De Schriftuyr eheeft hem '^*'
^'^°°'

•',

, > 1 \ 1
schap van

twee namen, hem al-omm nu eens Ij den Christus is

Sone Godts , en dan- 2) wederom den Soon twee-voudigh

:

des menschen noemende. Belanghende desen
er'des'^i'en-

tweeden naem moetmen bekennen, dat hy schen.

na 't ghemeen gebruyck van de Hebreische

tael een Soon des menschen ghenoemt wordt

,

om dat hy uyt Adams gheslacht gesproten

is. En ick beweer' aen d'ander zijde dat hy

van wegen sijn Godtheydt en eeuwigh Wc-
sen den Sone Godts wordt geheeten : want

het is soo wel betaemlick dat men den Naem
en tytel van Sone Godts verklare van 3) de

Goddelicke natuyr , als datmen den titel van

's menschen Soon verstae van de mensche-

licke natuyr. Eyntlick , in sulcken sin als

Paulus in de voorghemelde plaets betuyght

,

dat Christus, die uyt den zade Davids nae

den vleesche gheboren is , krachtelick is be-

wesen te zijn den Sone Godts , in den selven

sin leert hy oock elders, dat Christus, die

uyt de Joden na den vleesche afkomstigh is , Kom. 9. 5.

Godt zy te prijsen 4) in der eeuwigheydt.

Indien Paulus in beyde de plaetsen het onder-

scheydt van Christus twee naturen aen wijst,

met wat recht en reden sullen sy doch loo-

chenen dat hy de Sone Gods is uyt opsicht

van sijn Goddelicke natuyr , dewijl hy oock

is de Soon des menschen soo veel het vleesch

belanght.
|

7. Sy woeden en rasen wel seer om haer

dwaling te verdedigen , voor-wendende datter '""P'°ë^-

(p. 191.)

Teghen-

1) als nn. 2) als nn. H) hednyd' op. ghebenedijdt.
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Rora. 8. 32. gescvdt wordt dat Godt sijncn evgencn Sune
Lnc. 1. .32. niet gespaert en heeft, en dat de Enghel

beveelt, datmen dien selviglien, die uyt de
Maghct glieboren wiert , soude noemen den

Antwoordt. Soon des Alderhoogsten. Maer (op datse sich

van wegen so een ydelc 1) tegen-vverpingh

niet en verhooveerdigen) laet hen doch een

weynigh met ons overleggen wat voor kracht

hare bevvijs-reden heeft. Want indien men wel

en wettelick mach besluyten dat hy pas 2)
van sijn ontianghenis aen begonnen is een

Sone Godts te worden , om dat hy die ont-

fangen is, een Soon ghenaemt wordt: soo

sal oock volgen dat hy eerst begonnen is

het Woort te zijn doe hy in den vleesche
1. loan. ].i. wiert geopenbaert, om dat Joannes leert: Dat

hy verkondight dat Woort des levens , 't welck
sijne handen gehandelt en getaslet hebben.

Van ghelijcken : Indiense sulcken wijse van

reden-kavelen willlen volgen , hoe sullen sy

doch gedrongen worden uyt te leggen 't

Micii. 5. 1. gheen by den Propheet ghelesen wordt : Ghy
Bethlehem Ephrata , zijt ghy kleyn om te

wesen onder de duysenden van Juda? uyt

u sal my voortkomen , die een Hecrscher sal

zijn in Israël: ende wiens uytganghen zijn

van oudts , van de dagen der eeuwighevt.

Want ick hebbe betuyght dat wy geensins

mede-stemmen met Nestorius , dewelck' eenen

dubbelden Christus versonnen 3) heeft: de-

wijl Christus volgens onse Leer door 't recht

der broederlicker gemeenschap ons met hem
tot Sonen Godts gemaeckt heeft : om dat hy
selfs in het vleesch , 't welck hy van ons heelt

genomen, is deenigh-gheboren Sonc Godts.
Lib. decor- Augustiuus vermacnt oock wijsselick, dat het

rapit. iL™& ^^" heerlicke spiegel is van Godes wonder-
lib. lo.deci- lick' en sonderlinge genade, dat Christus,
vitj)ei.cap.29. y^^j. g^^ .^^g] g|g ] , mensch is, een eere

biet het se-
, i r i- i

•
i i

ven-tiende enp. verlcregeu lieclt die hy niet en iconde ver-
Seit. 1. dienen. So was dan Christus oock nae den

vleesche van "s moeders lijf aen met dese

weerdigheydt begaeft, dat hy Godes Soon
was. En evenwel en moelmen in d eonigheyt

sijns persoons gheen vermengingc verdichten
,

waer door datgeen 't welck der Godtheydt

eygen is, wech genomen mocht worden. En
dat het eeuwighe Woordt Godts en Christus

,

de twee naturen tot een persoon vcreenigt

zijnde, op verscheyden wijsen de Soon Godts

genoemt wordt , sulcks en is niet meer onge-

rijmt , dan dat hy uyt verscheyden opsichten

nu eens i) deSoon Godts, en dan weer 5) de Soon
des menschen wordt gheheeten. Even soo

weynigh beswaert ons d'andere lastering van
5. Tegtien- Servctus , daer meed' hy sevt : Dal Christus

werpingh. ^

1) bla 2) []. 3) vcrsierdt. 4) als

eer hy in t vleesch verschonen was, ner-

gens Godts Soon genaemt wordt , anders dan
onder een figuyr en gelijckenis : Want al Antwoordt,

hoewel hy alsdoe soo klaer niet en wiert

beschreven en voor-gedragen , nochtans ge-

nierckt wy alreedo duydelick hebben bewesen ,

dat hy om geen ander oorsaeck ceuwigh Godt
zy gheweest, dan om dat hy was het Woordt
gegenereert van een eeuwigh Vader, en dat

dese Naem Sone Godts uyt gheen ander op-

sicht en past op den Persoon des Middelacrs

dien hy heeft aengenomen
, dan om dat hy

is Godt gheopenbaert in den vleesche : dat

oock Godt de Vader alsoo met dien Naem
van den aenbeghinne 1) af niet en soude
zijn ghenoemt gheweest, indien datter aireede

doen ter tijdt niet en ware gheweest een

onderlingh opsicht tot den Soon , naer 2)
wicn alle maeghschap of vaderschap gereec- iphcs. ;i. ]^.

kent wort in hemel en op aerden : soo is

hier uyt lichtelick af te nemen , dat de Sone
Godts er 3) oock onder de Wet en de Pro-

pheten gheweest zy , eer dat dese Naem in

de Kercke ghemeen wierdt. Indien 't verschil

alleen valt over het woordeken Soon , soo

dient ghelet , dat Salomo sprekende van de

on-eyndige hoogheyt Godts , segt en verse-

kert , dat sijn Soon soo wel als hy onbegrij-

pelick is: Noemt, seght hy, soo ghy kondt Trov. .•!(). 4.

sijnen Naem, en sijns Soons Naem. 't En is

my niet onbekent dat dit ghetuyghnis by de

twist-gierighe niet veel en sal gelden : ick

en stae daer op oock niet seer, maer hel 4)

toont ten minsten dat die ter quader trouwen

en bedrieghlick handelen , dewelcke seggcn

dat Christus de Sone Godts niet en is , dan

alleen ten aensien dat hy mensch is gewor-

den. Hier by komt noch dat alle d 'oudste Revcstigingh,

schrijvers dit selvighe met eenderley mondt g'"''"""^'' »•;">

en eendracht soo duydelick betuyght hebben , .«en der oude

dat niet min belacchelick als vcrfocyelick is Thooiog.nnien.

de onbeschaemtheyt der gener die ons Ter-

tullianus en Ireneus durven voor-werpen

,

dewelcke beyde bekennen dat de Soon Godts

onsienlick was, die nader-handt sicnlick is

verschenen.

8. En al hoewel Servetus grouwelirke en Besinyt van

seltsame ongeschicklheden over hoop gebracht Ll»!™^^"™,,
''

D
_ _

I O _ tegen - wel pin—

heeft, dewelcke misschien van andere niet en gen, in voeren-

sullen onderteeckent en toegestaen worden: decensiimrke-

soo sult ghv nochtans bevinden, indien ghy geiijekofChri-

verder daer op aendringht, dat alle die ghene stns mensrhc-

die den Sone Godts niet en bekennen dan
„{|j]'pro'te!i"wn-

alleen in het vleesch, dit om gheen ander revaniietwe-

reden toestaen dan om dat hy in den buyck "' '"

der Magct onlfangcn is uyt don Heylighon

Godts.

Genes. 2.

1) 't beginsel. 2) door. 3) [ ]. (be-)-

2'Ji
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Waerom de

amlcve vergif-

tige dwalingen

van Servetus

niet en worden

woderleydt.

üeu korten

in-houdt deser

dwalingen, en

der selver ou-

goddelicltheyt

knrtelick door-

gesl reken.

(p. 192.)

Geest: ghelijck de Manicbeen In voorLijden

droomden, dat des menschen ziel een spruytsel

is van 't Wesen Godts , om datse lasen dat

Godt in Adam eenen levendlgen adem gebla-

sen heeft. Want sy grijpen en houden den

naem Soon alsoo "stijf datse gheen onder-

scheydt laten tusschen de twee naturen : maer

onbescheydelick roepen dat de Mensche Chris-

tus zy Godes Soon, om dat hy nae sijn mensche-

licke natuyr uyt Godt geboren is. Alsoo wort

d'eeuwige genereeringh der wijsheyt . van

dewelcke Salomo predickt, te niet gedaon

.

en de Godtheyt des Middclaers over "t hooft

gesien : of een spoocksel en schim ghestell

in de plaats van een mensch. Hel soude wel

oorbaer zijn dat ick wederleyde do grofste

guychelryen van Servetus daer meed' liy sich

selven en sommig' andere betoovert heelt
.
op

dat de Godvruchtighe door dit exempel ver-

maent zijnde, haer selven mochten houden

binnen de palen van soberheyt en matighcydt

:

maer ick achte nochtans dat suicks soude te

vergheefs zijn , om dat dit door een bysonder

Boeck van my ghedaen is. Den korten in-

houdt loopt hier op uyt, dat de Sone Godts

van den beginne af een gedaenl en voorbeeldt

zy geweest , en dat hy aireede te dier tijd t

verordineert was om een mensch te worden

,

die het wesentlicke beeldt Godts zijn soude.

Hy en bekent oock geen ander Woordt Godts

dan alleen in het uyterlicke schijnsel. En hy

seydt dat dit zy gheweest de baringh of ge-

nereeringh , te weten, dat de will' om eenen

Sone te genereeren van den beginne was in

Godt gegenereert en geboren, dewelcke daer

nae metter daet volvoert is doe Christus een

mensche wierdt. Ondertusschen vermenght hy

den Gheest met het Woordt selfs, seggende

dat Godt het onsienlicke Woordt en den Geest

verordent en bedeelt heeft in vleesch en ziel.

Eyndelick d'eerst' afheelding van Christus is

nae sijn goedt-duncken in de plaets van de

genereeringh: maer hy die doe, seght hy

,

nae den schijn alleen , een duyster' en scha-

duwachtige Soon was, is ten laetsten geboren

door het Woordt , welck Woordt na sijn
|

seggen so veel is gheweest als het zaedt.

Waer uyt dan volgen sal , dat de verekens

en honden even so wel Godts sonen zijn

,

dewijl sy uyt het oorspronckelicke zaedt van

Godes woordt zijn gheschapen. En al hoewel

hy een 1) Christus smeedt uyt drie onge-

schapene elementen of beginsels, op dat hy

uyt het wesen Godts gegenereert zy : soo ver-

sint 2) hy nochtans dat hy 3) d'eerst-geho-

ren 4) onder de creaturen in sulckcn sin is 3)

,

dat de steenen nae haren graedt oock deselve

wesentlicke Godtheydt hebben. Op dat hy oock

niet en schijne Christus van sijn Godtheyt te

berooven , so segt hy dat sijn vleesch is van

't selfde Wesen met Godt , en dat het Woordt

mensch geworden is door veranderinge des

vleesches in Godt. Aldus dan , dewijl hy niet

en kan begrijpen dat Christus Godes Soon is

,

'ten zij dat sijn vleesch uyt het wesen Godts

voort ghekomen, en in de Godtheyt veran-

dert zy geworden, doet 1) hy de eeuwige

self standigheydt des Woordts te niet, en ont-

neemt ons den Sone Davids, die ons tot een

• Verlosser belooft was. Hy verklaert 2) oock

dickwils dit, te weten, dat de Soon van Godt

gegeneert is , door voor-wetenschap en voor-

ordineeringh : maar dat hy ten 3) laetste

mensch geworden is uyt die stolfe , dewelcke

van den beginne scheen by Godt m drie

elementen , en daer nae verschenen is in het

eerste Hcht der werelt , in de Wolck en in

de Vyer-kolom i). Voorts het soud' al te

langh vallen te verhalen hoe schandelick hy

nu en dan strijt tegen hem-selven. Uyt dit
^^^^_^,^ ^,^^_ ^^.

kort begrijp sullen de verstandighe Lesers aen onreynen

kunnen afnemen dat door dese listige omwe- Ketter,

gen van desen onreynen hondt de hope der

saligheydt t'eenemael wierdt uytgebluscht.

Want indien het vleesch van Christus de

Godtheydt selfs ware, so en soud' het niet

meer kunnen zijn de Tempel der Godtheydt.

Wy en kunnen oock niemandt tot een Ver-

losser hebben, dan den ghenen die uyt het

zaedt Abrahems en Davids voort gekomen

zijnde, waerlicks nae den vleesche mensch

zy gheworden. 't Is oock te vergeefs dat hy

staen blijft op de woorden van Johannes :
Het

Woordt is vleesch geworden : Want ghehjck

als die woorden de dwalingh van Nestorius

weder-legghen , so en strecken se in't minste

niet ten bate van het 5) ongoddelick uyt-

dencksel, waervan Eutyches de eerste vinder

is geweest, dewijl de Èuangelist geen ander

voornemen en heeft ghehadt dan d'eenigheydt

van Christus persoon te bewijsen in twee

naturen.

Het oogh-

mernk van de-

Ij []. 2) versiert. .3) (alsoo). 4) '». 5) [ ],

Eeé XV. Capiffel.

Datmen, om te weten waer toe Christus van

den Vader gesonden is, en wat hy ons toe-

gebracht heeft ,
vonrnemcntlick in hem moft

bemercken sijn Prophetiscli , Konincklick en

Priesterlick Ampt.
Christus wort

s
eer wel seeht Auaustinus , al hoewel ali-^e" "»" 'i^

11^ -1 1
naem bv de

oock G) de Ketters sich beroemen van
Ketters en vai-

1) niaeckt. 2) verhaeldt. 3) den. 4) pylaer.

en dienens' oock niet tot voordeel van dit. 6) [].

sche Christe-

alsoo nen ghevon-

den.
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Emhiiid. aJ

LimreuLcap 5

CoU. 2. 19.

I ly wort van

d' u_vt?erkore-

ne Godts waer-

licks en krach-

tclick bekendt

voor een Pro-

pheet, Koning
en Priester der

Kereke.

Soo veel het

Prophetisch

amptbelanght,

soo is hy die

Verlosser der

Kcrcke van

wien alle de

Godttruchtige

onder de Wet
dat volkomen
licht der kcn-

nisse verwacht

hebben.

loan. 4. 25.

.
Christus Nac'ii/ , datse nochtans Chris/u--; niet

met de Godtsalighe en hebben tot een gemeen
fondament, maer dat alleen de Kercke dit in

eyghendom besit. Want indien men neerstelick

bemerckt die dingen die tot Christus behooren
,

soo wordt bevonden dat Christus nae den naem
by hen bekent wordt , maer in der daedt by
hen niet en is. Soo staet het hedensdaeghs

met de Papisten , al hoewel de Sone Godts

in haren mondt de naem heeft van Verlosser

der werelt : dewijlse nochtans met een vdele

voorvvendingh sijns naems te vreden zijnde,

hem van sijn kracht en weerdigheydt ont-

blooten, so past op hen waerlicks het seg-

ghen van Paulus, datse het Hooft niet en

behouden. Op dat dan het gheloof in Christus

een volkomen' en vaste stoiïe van saligheydt

vinde, en alsoo op hem beruste, soo moet
dese grondt geleydt worden, dat het ampt
hem van sijnen Vader opgeleydt , bestaet in

drie deelen. Want hy is ons ghegheven tot

een Propheet, en tot een Koningh , en tot

een Priester. Even 1 ) wel , de wetenschap

van dese namen soude weynigh voordeel in-

brenghen , soo daer by niet en quam de ken-

nis van haer ooghmerck en ghebruyck. Want
dese namen worden oock in het Pausdom uyt-

gesproken en gehoort, maer sonder eenigh

besef en dies 2) met weynigh profijt , de-

wijl aldaer den inhoudt van yeder naem niet

bekent en is. Wy hebben voor henen geseydt,

dat 3) (al hoewel Godt door het senden der

Propheten in 4) een gheduyrigh opcenvol-

ghinghe o) d'een op d'ander, sijn volck nooyt

en liet gebreck hebben van prolljtelicke lee-

ringhen , die oock ter saligheydt ghenocgh-

saem waren) 6) nochtans de Godtvruchtige

zielen altijdt dit gevoelen hadden , dat door

de toekomst des Messias , eerst een voller

licht der kennis soude te hopen zijn. Soo dat

oock de niceningh hier van gekomen was tot

de Samaritanen, den welcken nochtans de

ware Godtsdienst nooyt en was bekent ge-

worden. Ghclijck blijckt uyl dese woorden
van de Samaritaensche vrouw : Als de Mes-
sias sal ghekomen zijn dan sal hy ons alle

dinghen leercn. De .loden en hadden oock

dit niet lichtveerdelick in hare herten ghcvat

:

maer sy gheloofden ghelijck hen door sekcrc

Goddelicke getuyghnissen ghelcert was. Onder
anderen is dese spreuck van Jesaia klaer en

bekent : Siet , ick hebbe hem [tut] een ghe-

tuyghe der volcken ghegheven , eenen Vorst

,

ende ghebieder der volcken : Te weten

,

ghelijck hy hem aireed' in een ander plaets

ghenoemt liaddc den Enghel of Uyl-leggher

1) Hoc . 2) bewtgingh. .3) [ ]. 4) met. 5) vervolgh. 6) (dat).

Snlcks dat

van I) grooten Raedt '2). Dacrom als d' Apostel

in het prijsen van de volkomcntheydt der

Euanghelischer leeringh gheseydt heeft; Dat

Godt voortijdts veelmael , ende op vcleriev Hebr. i.

wijse, tot de Vaderen gesproken hebbende

door de Propheten , so voeght hy daer by :

Dat hy ten laelsten tot ons gesproken heeft

door sijnen beminden Sone. En dewijl het

ghemeen ampt der Propheten was de Kerck dLrhareope?-
in hoop' op Ie houden, en met eenen te baringhen de

verstercken tot op de komst des Midde- Kerck' en hoop

I o\ I J . 1 11- on- ghehouden
laers, so o) lesen wy dat de geloovighe in hebben tot de

hare verstroyingh gheklaeght hebben , datse domste des

van dese gewone gave 4) verstoken waren. *'"''jf'a'-'">''"--

-,. .
'-'

1 • ""^ dingen lee-

Wy en sien . seydense, onse teeckenen met; ren soude.

Daer en is is geen Prophete meer : noch •''*''" ''* ^•

yemandt by ons die wete hoe langhe 5).

Maer doe nu Christus niet verre van der

handt en was, soo wierdt Daniels tijdt ver- ri»"- ^- 24.

ordent en voor-geschreven, om het ghesicht

en de Prophety te verzeghelen
, niet alleen

op dat de voorseggingh van dewelck aldaer

gehandelt wordt, haer seker authoriteyt en

aensien soude behouden , maer oock op dat

de gheloovighe met een gewilligh en lijdt-

samigh ghemoedt voor een tijdt de Propheten

ontbeeren en missen souden , dewijl het eynd'

en de vervullingh aller openbaringen nae

by was.

2. Wijders staet alhier te bemercken dat En al hoewel

de tytel en Naem Christus . dat is . Gesalfde, Xfl^fttc^zyn
tot dese drie ampten behoort. Want wy welen bysonderlick

dat soo wel de Propheten als de Priesters 'euaensieuvan

T- • 11 -wr 1 !• 1 ' 1 "'-' Koninck-
en Koningen onder de Wet met heyligh oly jicke weerdig-

ghesalfl wierden. Daerom is oock die wel- ii^ydt
:
soo siet

bekende naem Messias (Gesalfde) den beloof-

den Middelaer gegeven geworden. En al

wel ick bekenn' dat hv bysonderlick om des "*''''.

Konincknjcks wille de Gesalfde genoemt wierdt

(ghe
I

lijck ick oock elders getoont hehbc)

soo heeft nochtans de Prophetisch' en Prie-

sterlicke salvingh in hem oock haer plaets

,

ende en moet oock van ons niet in de wint

geslagen worden. Van de Prophetische sal-

ving wort uytdruckelick gemeldt by Jesaia

met dese woorden: De Geest des Heerenis lesai oi. i

op my, om dat de Heere my ghesalft heeft

,

om een blijde bloodtschap te brengen den

sachtmoedigen : h\ heeft my gesonden om Ie

verbinden de gebrokenc van herten . om den

gevangenen vryheyt uyt te roepen , en den

gebondcnen openinge der gevangenisse. Om
uyt te roepen het jaer van het welbehagen

des Heercn . &c. Hier sien wy dat hy met teuaeusienvan

den Geest ghesalfl zv geweest, on dat hy s'jn Propbe-

1
"-

f °y
, ^1

•'

tisch ampt, <ii

soude wesen een verkondiger on ghetiiyghe
,iat niet so scer

voor hr'uscl-

1) des. 2) raedts. .S) daerom. 4) dat gcivoonlii-kgoeJf . ™^_
"''

5) daer en is ghcen Geleerde meer.

nochtans dese

salvingh oock

Oe- opsijn Proplie-

Prie-

ivcer-

diglieydt.

(p. ly:?.)

Hy is de
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l^e weerJig-

lioj't van ilese

srilïingli.

Mnttli. 3. 17.

loM 2. 28.

1. Cor. 1, ;!n

Col. 2. 3.

ll.nro nur„lt

1. Cor. 3. 2

Haer ge

bviivck.

Uyl het Ko-

riiuckrijck van

Christus,

'tweick ghee-

stelick 19,wordt

d' eciiwi^heyt

van 't selvigh'

ut' ghenomen

:

en de sclfd' is

twccderley.

van de ghenade des Vaders: en dat niet nae
j

de ghewoonlicke wijse: want hy wort van
j

d'andere Leeraers , die dit selvighe ampt had-

den ,
ondcrscheyden. En alhier moet weder-

om worden waergenomen , dat hy de salvingh

.niet alleen voor hem-selven onttangen heeft

,

om het leer-ampt te bedienen: maer oock

voor sijn gantsche lichaem , op dat de kracht

des Geestes in de geduyrige Predicatie des

Euangeliums mede gae. Onderlusschen blijft

dit vast en seker , dat door dese volkomenl-

heyt der Leere die hy heeft mede gebracht,

alle prophetyen haer eynd' bekomen hebben :

so dat sijn 'authoriteyt en geloofweerdigheydt

verkort wordt van die gene, dewelcke met

het Euangelium niet vergenoeght zijnde, yets

vreemts daer aen lappen. Want hy is met

een sonderlingh voor-recht boven all' ander'

Leeraers verheven door die stemme die uyt

den Hemel ghedondert heeft : Desen is mijnen

wel-geüefden Sone: hoort hem. Daer nae is

dese salvingh van het hooft uytghebreydt tot

de leden: ghelijck van Joel voorseydt was:

Uwe sonen ende uwe dochteren sullen pro-

pheteeren: uwe jongelinghen sullen ghesich-

ten sien, &c. Maer 't gheen Paulus seydt:

. Dat hy ons ghegeven is tot wijsheyt: en

elders: Dat in hem alle de schatten der wijs-

heyt ende der kennisse verborgen zijn; dat

is "een weynig anders te verslaen , te weten

,

dat geen kennis buyten hem profijtelick is,

en dat die ghene , die door den gheloove be-

grijpen hoedanigh een persoon hy is, de

gantsch' onmételicke grootheydt der hemel-

scher goederen te samen ghevat hebben,

üaerom seyt hy elders : lek en hebbe niet voor-

ghenomen yets te weten onder u, dan Jesus

Christus, ende dien gekruycight. 't Welck

t'eenemael waerachtigh is ,
want 't en is met

gheoorloft verder te gaen dan d'eenvoudig-

heyt des Euangeliums sich uytstreckt. Ende

de Prophetische weerdigheyt in Christus dient

hier toe , op dat wy souden welen dat in

het kort begrijp sijner Leere die hy gheleert

heeft, alle de graden en trappen der vol-

maeckte wijsheydt besloten zijn.

3. lek kome nu tot sijn Koninckrijck

,

waer van ick te vergeefs soude spreken ,
in-

dien de Lesers niet eerst en voor al wierden

vermaent , dat de natuyr des selven Koninek-

rijcks gheestelick is: want daer uyt wordt

verstaen en afgheleyt 1) waer toe dat het

dient, en wat het ons toebrenght, midts-

gaders oock sijn geheele kracht en eeuwig-

heydt. Nu d'eeuwigheyt , die d'Engel by Da-

Dan. 2. 44. niel den Persoon van Christus toe-eygent , die

wordt met recht van den Enghe! by Lucas Luc. i. 33.

toeghepast op de saligheydt des volcks. Maer

dees' eeuwigheydt moet oock tweevoudigh of

Iweesins verstaen worden. Want d'eene be- ^"'"'*,*
J^:

, 1 T • 1 1 T' 1 hoort tot net

hoort tot het gantsche Lichaem derKercke, gantsche i.i-

de ander is een yeder Lidtmael eygen. Van chaem der

d'eerste moet verstaen worden 't geen in den ^"<'^^-

Psalm geseydt wort. Ick hebbe eens geswo- Ps.^S9,.'!G,37,

ren by mijne Heyligheyt: Soo ick aen David

lieghe ! Sijn zaedt sal in der eeuwigheyt zijn :

ende sijn ihroon sal voor my zijn ghelijck

de Sonne. Hy sal eeuwighlick bevestight

worden ,
gelijck de Mane ,

ende de getuyghe

in den Hemel is ghetrouw. Want het is son-

der twijffel dat Godt aldaer belooft, dat hy

door de handt sijns Soons sal wesen een

eeuwigh regeerder en beschermer van sijn

Kercke. Want de waerheydt en vervullingh

van dese voorseggingh en sal nergens anders

gevonden worden dan in Christus; overmits

de weerdigheydt en heerlickheydt des Koninck-

rijcks terstont nae de doodt van Salomo ten

meerendeel vervallen, en met on-eer van het

huys Davids tot eenen anderen ghemeenen

manne overghebracht is; daer nae is die

allengskens vermindert, tot datse door eendroe-

vighen en schandelicken ondergangh t' eene-

mael is vergaen. Desen selvigen sin hebben

oock de woorden van Jesaia daer meed' hy

uytroept : Wie sal sijnen leeftijdt uytspreken ? lewi. r,3. 8.

Want hy verklaert dat Christus nae sijn doot

levendigh behouden sal blijven, in suicker

voeghen dal hy hem met sijne ledematen te

samen voeght. Derhalven laet ons soo dick-

wils als wy hooren dat Christus met een eeu-

wige macht wordt versorght en voorsien
,
ghe-

dencken dat door sulcken middel d'eeuwig-

duyrenlheydt der Kercke bevestight wordt ,
so

dats' onder de droevige suckclinghen en weder-

weerdigheden die haer gestadelick quellen, en

onder de swacr' en schrickelicke beroerten die

haer met ontellicke nederlagen dreygen ,
met

te min behouden blijft. Van ghelijcken wan- Psalm 2.2,3.4.

neer David belacht de vermetelheydt sijner

vijanden , die het jock Godes en sijns Gesalf-

den sochten af te scheuren . en daer by seydt

dat de Koningen en volckeren te vergeefs

woeden en rasen , dewijl hy die in den Hemel

woont sterck genoegh is om hare stormen en

aenvallen te verbreken: soo maeckt hy de

Godtvruchlighe van de alloosduyrende 1) be-

waringh der Kercke seker, en hy gheeft

moedt om alles goed Is te hopen ,
wanneer het

mochte gebeuren datse verdruckt wort. Als

hy oock elders spreeckt in den persoon Godts

en seydt: Sill tot mijner rechter-handt , tot rsaimuo.i.

1) gheduyrige.
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'tGhcbiuyck

vaudeseLeere.

D'iinJcr' is

eeu ycder lidt

dei' Kercke ey-

ghen.

(p. 194.)

WaiT uyt ous

bekendt is dat

het Koiiiuck-

rijck van Chris-

tus gheestelick

is, eu wat goe-

deiTii wy datr

uyt bckomeu.

1. De ken-

uisse d-es gee-

stelickea Kijcx

Christus ver-

heft ous tot het

tcuwige leven.

dat ick uwe vyanden geset sal hebben tot een

voetbanok uwer voeten ; soo vermaent en leert

hy, ai hoewel veel machtighe vyanden te

samen spannen om de Kercke te bevechten

,

datse nochtans gheen vermogen en hebben

daer mede sy d'overhandt souden behouden

teghen dat onveranderlick besluyt Godes , wacr

door hy sijnen Soon tot oenen eeuvvighen

Koningh ingheset heeft. Hier uyt volght dan

dat het niet mogelick en is, dat de Duyvel

met de gheheele toerustingh der werelt de

Kercke t'eenigher tijdt soude te niet maken

,

deweick' op het eeuwighe Koninckrijck van

Christus gegrondet en ghebouwt 1) staet. Wat
nu belanght die bysondere nuttigheydl voor 2)

een yeder van ons, dese selvigh' eeuwigheydt

moet ons oprechten tot de hope van een ge-

lucksalighe onsteriFelickheyt. Want wy sien

dat alle wereltsch' en aerdtsche dingen tijdt-

lick
,

ja oock vergancklick zijn. Daerom is 't

dat Christus , op dat hy onse hope tot de

Hemelen verhoogen soude , verklaert dal sijn

Koninckrijck niet en is van dese werelt. In

somma wanneer yemandt van ons hoort dat

Christus Koninckrijck gheestelick is , soo moet

hy door dit woordt wacker ghemaeckt zijnde
,

tot de hope van een beter leven doordringen

:

en als hy verstaet dat dit rijck als nu door

Christus macht be
[
schermt wordt , soo lael

hem de volle vrucht van dese genade ver-

wachten in de toekomende werelt.

4. Dat wv gheseydt hebben dat de kracht

en nuttigheydt van Christus Rijck van ons

niet anders en kan begrepen worden , dan als

wy het voor een gheestelick rijck erkennen
,

sulcks blijckt oock ghenoeghsaeni hier uyt,

dat onse staet en condity, terwijl wy door

den gantschen loop onses levens onder 't kruys

moeten strijden , hart en elendigh is. Wat
soudet ons dan baten, onder de heerschappy

des Hemelschen Koninghs versamelt te zijn

,

indien wy de vrucht daer van niet buyten

den standt deses aerdtschen levens en hadden

te verwachten ? En daerom moeten wy weten

dat alle de ghelucksaligheyt die ons in Christus

belooft wordt , niet en is gelegen in uyter-

licke voordeden , als dat wy een vrolick en

gerust leven leyden , in rijckdommen bloeyen
,

vry van alle schade zijn , en van wellusten

die het vleesch pleeght te begeeren , over-

vloeyen souden : maer dat sy eygentlick be-

hoort tot het Hemelsche leven. En ghelijck

als in dese werelt de voorspoedige en ghe-

wenschte standt eenes volck bestaet , eensdeels

in den overvloedl van allerley goederen en in

den binnen-landtsche vrede , en eensdeels in

1) ghetimmert. 2) van.

krachtige hulp-middelen tot harer bescher-

ming tegen uyterlick gheweldt : alsoo verrijckt

oock Christus de sijne met alle dinghen die

tot d'eeuwige saligheyt harer zielen van noo-

den zijn, en versterckt hen met kracht vvaer

door sy on-overwinnelick blijven slaen teghen

de stormen van allerley geestelicke vyanden.

Waer uyt wy afnemen en verstaen dat hy

meer om onsen 't wille , dan om sijnen 't wille

Koningh is 1), ende dat inwendig en uyt-

wendigh: op dat wy, namelick , met de gaven

des Gheestes van dewelcke wy uyt der na-

turen ontbloot zijn, vervult wesende nae de

mate die Godt diensligh en oorbaerlick be-

vindt , uyt die eerste vruchten souden ghe-

voelen dat wy waerlicks met Godt vereenight

zijn tot onse volmaeckte ghelucksalighevdt.

Op dat wy boven dien ons selven op de

kracht des selvigen Geestes verlatende , ver-

sekert zijn souden dat wy altijl overwinners

sullen zijn teghen den duyvel en 2) de werelt

in allerley schaed' en hinder. Hier toe dient

d'antwoorde van Christus tot de Pharizeen

:

Dat het Rijcke Godts , dewijl het binnen in

ons is , niet en komt met uyterlicken schijn.

Want het is waerschijnlick , dewijl hy beleedt

dat hy die Koningh was onder den welcken

de hooghste zeghen Godts te verwachten

stondt , dats' uyt spot versocht hebben dat

hy sijne teeckenen en liverey 3) te voorschijn

brengen soude. Maer op dat sy (die ander-

sins meer als nae behooren aerdtsch en vlee-

schelick genegen waren) niet dvvaselick en

souden hangen aen d'uyterlicke pralery 4) en

schijn , soo gebiedt hen Christus dats' in hare

conscientien gaen sullen : Want het Koninck-

rijcke Godts en is niet spijse ende dranck

,

maer rechtveerdigheydt , ende vrede , ende

blijdtschap door den Heyliglien Gheest. Hier

door worden wy met weynighe woorden ge-

leert wat Christus Koninckrijck ons toebrenght.

Want dewijl het niet een aerdtsch of vlee-

schelick Rijck is 't weick der verderlTelick-

heydt onderworpen soude zijn , maer een

geestelick Rijck , soo doet het onse gemoede-

ren opstijgen tot het eeuwige leven , op dat

wy dit leven onder veel jammers , hongher

,

koude , verachtingh , schande en andere swa-

righeden , met gedult en lijdtsaemheydt door-

brengen souden : met dit eenighe te vreden

zijnde, dat onse Koningh ons nimmermeer

verlaten , maer all' onse ghebreckelickheden

te hulp komen sal, tot dat wy onsen strijdt

volstreden hebben , en tot de victory en

triumph geroepen worden. Want de wijse van

sijne regeeringh is soodanigh , dat hy ons ge-

2. .Sy inaeckt

ous rijck met
allerley goede-

ren die ter sa-

ligheyt uoodt-

sakelick ziju.

3. Sy uiaeckt

ons on-ovcr-

wiimtlick te(!ê

onse ghecste-

lickc vijanden.

Küui. 11. 17.

4. Sy set

ous aen tut

lijdtsaeuiheyt.

1) regneert. 2) [ ]. 3) levreyeu. 4) pompery.
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5. Sy geeft

ons stof om te

roemen , en

oock vertrou-

6. Sterckt'

en Liefde.

HET TWEEDE BOECK II. 15. 5.

De salvingh

onsea Verlos-

sers is he-

melsei! ghe-

weest.

lesai. 11. 3.

Op dat hy
ons door sijn

volheydt soud'

overstoi'teu.

loau. 3. 34.

loaQ. 1. 16.

Ephes. 4. 7.

Het teecken

eii de vrucht

Tan dese sal-

vingh behoort

tot de Chribte-

loari. 1. 32.

Lucc 3. 2d.

1. loa

20, 27.

meen maeckt alles wat hy van sijnen Vader

ontfangen heeft. En dewijl hy ons met sijn

macht wapent en voorsiel, met eer' en hoog-

heyl verciert, en met schatten verrijckt
,
so

ontstaet ons hier uyt een seer overvloedige

oorsaeck om te roemen, en ons wort oock

vertrouwen ghegeven , op dat wy onvertsaeght

teghen den duyvel, de sond' en de doodt

strijden souden. In somma, op dat wy met

sijne gherechtigheyt bekleedt zijnde, allerley

versmaetheden der werelt kloeckelick souden

overwinnen en te boven komen, en gelijck

hy ons mildelick met sijne gaven vervult, dat

wy oock also wederom t'sijner eeren vruch-

ten souden voort 'brengen.

5. Daerom wordt ons van sijne Koninck-

licke salvingh gheteert , datse niet met uyter-

lick' oly of salve van specery geschiedt zy,

macr dat hy de Gesalfdc Godts genaemt wort

,

om dat de Geest der wijsheyt , des verstants
,

des raets, der sterckt', en der vreese Godts

op hem gerustet heeft. Dit is die Vreughden-

oly, daer meed' hy gesalft is boven sijne mede-

genooten, ghelijck den Psalm spreeckt : want

indien hy sulck' een uylnementheydt niet en

liadde, soo souden wy alle te samen arm

zijn en hongerigh. Hy en is
,

gelijck wy ge-

seydt liebbcn , niet rijck geworden voor hem-

sel ven in 't bysonder : maer op dat hy sijnen

overvloet over de hongerige en dorstighe 1)

soud' uytstorten. Want gelijck de Schrift

seyt , dat de Vader aen sijnen Soon gegeven

en mede gedeélt heeft den Geest sonder maet

:

also druckt sy oock uyt de reden waerom,

te weten : Uyt sijne volheyl hebben wy alle

ontfangen , oock genade voor ghenade. Uyt

dese fonteyn vloeyt die mildigheydt die door 2)

Paulus vermeldt wordt , waer door de genade

den geloovigen verscheydenilick wordt uyt-

gedeelt , nae de mate der gave van Christus.

Hier mede wordt meer dan ghenoegh beves-

tight het geen ick geseyt hebb', dat, name-

lick , het Rijck van Christus gelegen is in den

Geest , en niet in aerdtsche vermakelickhcden

of praleryen 3). En dat wy derhalven de

werelt versaken en verlaten moeten , op dat

wy dat Rijck deelachtigh zijn mochten. Van

dees' Heylighe salvingh wierdt een sienlick

teecken vertoont in den Doop van Christus

,

doe de Geest in de gedaente van een duyf

op hem rustede. En dat de Geest met sijne

gaven beteeckent wordt door het woordt Sal-

vingh , dat en is niet nieuw , 't en moet ons

oock niet schijnen ongherijmt te zijn : want

wy worden door hem alleen ievendigh ghe-

maeckt en glicsterckt : insonderheydt en is in

]) dorre. 2) van. 3) po?nj)cryeu.

ons belangheud' hel Hemelsch leven niet een

druppel krachts, behalven alleen die, die de

Heylighe Gheest in ons druypt, deweicke sijn

sit-plaets in Christus verkoren heeft , op dat

de Hemelsclic rijckdommen , van deweicke wy
so arm en ontbloot zijn , van hem tot ons

overvloedelick souden afvlieten. En dewijl de

gheloovighe door de sterckte hares Koninghs

on-overwinnelick staen, en dat sijne Geeste-

licke rijckdommen in hun overvloeyen , so en

worden sy niet t'onrecht Christenen (d. i.

gesalfden) 1) genaemt. Voorts en wordt dees'

eeuwigheyt des Rijcks van Christus , van de-

weicke wy gesproken hebben, niet verkort

door de woorden van Paulus daer hy seydt

:

Wanneer hy het Koninckrijck Gode ende

den Vader sal over-gegeven hebben : Item

,

Dan sal oock de Sone selve onderworpen

worden, op dat Godt zy alles in allen.
|

Want hy en wil niet anders segghen, dan

dat in die volmaeckte heerlickheydt de be-

dieningh des Koninckrijcks soodanigh niet en

sal zijn alsse nu is. Want de Vader heeft

alle macht den Soon ghegheven , op dat hy

ons door de handt sijns Soons regeeren, stere-

ken en onderhouden., onder sijne bescher-

mingh bewaren , en te hulp komen soude.

Alsoo is Christus, soo langh als wy van Godt

uytwoonen , de Middelaer om ons allengskens

tot de volmaeckte gemeenschap met Godt te

brenghen. Eu voorwaer dat hy sit aen de

rechter-handt des Vaders, dat geldt even soo

veel als of hy des Vaders Gesante genoemt

wierdt , by den wekken all' het vermogen des

Rijcks zy' Want Godt wil door het 2) tus-

schen-komen (om soo te spreken) van sijn

Persoon , de Kercke regeeren en beschermen.

Ghelijck oock Paulus verklaert en uytleydt

in't eerste Capittel tot den Ephesien : Dat hy

geset is geweest aen de rechter-handt des

Vaders , op dat hy zy het Hooft der Kercke,

deweicke is sijn Lichaem. Even dit selve geeft

hy te kennen in een andere plaets daer hy

leerdt: Dat hem eenen Naem gegeven is,

welcke boven alle namen is: Op dat in den

Name van Jesus sich soude buygen alle knye :

Ende alle tonge soude belijden dat' Jesus

Christus de Heere zy , tot de heerlickheyt

Godts des Vaders. Want met die woorden

prijst hy ons oock aen alsulcken ordeningh

in het Rijcke van Christus als onse teghen-

woordighe swackheydt van nooden 3) heeft.

Aldus besluy t Paulus wel te recht , dat Godt als

dan door sich selven het eenighe Hooft der

Kercke zijn sal , om dat het Ampt van Chris-

tus in de bescherminghe der Kercke dan

1) []. 2) []. 3) doen.

Verecuigiugh

des .\postoli-

sehen gheseg-

den met het

gheeu voor he-

nen geseydt is

van'tceuwighe

Koninckrijck

van Christus.

l. Cor. 15.

24, 28.

(p. 195.)

Ephes. 1. 20,

1'hil. 2. 9.
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Belangende het

Priesterampt

viin Christus
,

soo is des sel-

vcn ghebruyck

hier in gelegen,

dat de kracht

cii nuttigheydt

vnu dien tot

ons mach ko-

vulbracht sal wesen. Daerom worl hy al-oimn'

in de Schrifluyr Ileere genoeml, om dat de

Vader hem over ons geslelt lieefl mei sulcken

wet en condily dat hy sijn heerschappy door

. hem uyl voeren soude, Want lioewel dacr oock

zijn die Goden genaemt worden , nochtans en

hebben wy \jnaer\ eenen Godl , den Vader

,

uyt welcken alle dingen zijn, ende wy tot

hem , ende [nmcr] eenen Heere, Jestis Chris-

tus, door welcken alle dinghen zijn, ende wy
door hem , seght Pauius. Waer uyt wel en

weltelick af gheleyt i) wordt, dat hy is die

selve Godt dewelcke door den mondt van

. Jesaia betuyght heeft dat hy een Koningh is

en een Wet-gever van sijn Kercke. Want al

hoewel hy de gheheele macht die hy heeft,

al-omme noemt een weldaedt en gave sijus

Vaders : soo en gheeft hy doch daer mede
niet anders te verstaen dan dat hy van Godes

wegen regeert : want hy heeft daerom den

Persoon eens Middelaers aengenomen, opdat

hy uyt den schoot sijns Vaders en uyt sijn'

onbegrijpelicke heerlickheydt neder dalende,

sich tot ons naerderen soude. Daei'om is 't

oock soo veel te meer recht en billick dat

wy alle te ghelijck eendrachtelick ons selven

bereyden om hem te gehoorsamen , en onsen

dienst met d uyterste wackerheyt schicken en

stieren na sijn wil en goedt duncken. Want
gelijck hy de plichten en ampten eens Ko-

nings en Herders t'samenvoeght , en bewijst

jegens de Godtvruchlighe, die haer selven

gewilligh hem ter ghehoorsaemheydl onder-

werpen : also hooren wy in 't tegendeel dat

hy eenen yseren Scepter en Staf draeght

,

waer meed' hy alle weder-spannighe als

aerde vaten verbreeckt en verbrijsell. Wij

verstaen oock dat hy een Rechter sal zijn

der volckeren om d'aerde met doode licha-

men te bedecken , en alle hoogheydt die hem
leghen is , ter neder te vellen. Hier van wor-

den huyden ten dage sommige exempelen ge-

sien : maer het volkomen bewijs van dien sal

gesien worden in hel uyterste oordeel ; het

welck oock eygenllick gereeckent mach wor-

den voor hel laetste werck van sijne regee-

ringh.

6. Belangende sijn Priestcriick-auipt moe-

ten wy kortelick dit weten , dat het eynd'

en gebruyck van dien is , dat hy zy een

suyver en onbesmet Middelaer, die door syn

heyligheyt ons met Godt versoent en bevre-

dight. Maer dewijl de rechtveerdighe vloeck

die op ons leydt ons den toegangh tot Godt

op-stopt, en Godt naer eysch 2) van sijn

Richters-ampt op ons vergramt is, soo is't

1) afgenumeu. i) nae vereysch.

noüdigh dal daer een soen-oH'er tusschcn

koom', waer door de Priester Godls toorn

stillen, en ons sijn gunst verkrljglien iiioclile.

Daerom heeft Christus, om dit ampl en werck

Ie volbrengen , met een oH'erhande te voor-

schijn moeten komen. Want het en was on-

der de Wet den Priesleren niet gheoorloft

sonder bloedt te gaen in lietHeylige: opdat
de gheloovige souden weten , hoewel dalier

een Priester tusschen haer en Godt geslelt

was om sijnen toorn af te bidden , dal Godt

nochtans niet en konde bevredight worden
,

dan door suyveringh en uytwisschingh der

sonden. Waer van de Apostel langh en breedt

handelt in den Brief tot den Hebreen van het

sevende Capittel , by na lot hel eynde des

tienden. Den korten inhoudt van dien loopt

nochtans hier op uyt, dat d'eere des Pries-

terdoms aan I) Christus alleen loe-behoorl

,

om dat hy door d'olï'erhande sijns doodls onse

schuit uyt-gewischt en voor de sonden vol-

daen heeft. En van hoe groeten belang dese

saeck zy, dat blijckt uyU dien opentlicken

eedt Godes , die sonder berouw ghesproken

is; Ghy zijl Priester in eeuwigheydt, na de i'sulm iio. 4.

ordeningc Melchisedeks. Want hy heeft on-

twijifelick dat hoofl-sluck willen bevestighen

in het welck hy wist dat onse saligheydt

voornementlick gheleghen was. Want wy, of

oock onse ghebeden
,

gelijck geseydt is , en

hebben geenen toegangh tol Godt : 'ten zy

dan dal de Priester onse smetten afwassche,

ons heyligh make , en ons de ghenade Godes

verkrijghe, van dewelcke wy door d onrey-

nigheydt onser sonden en gebreken afgehou-

den worden. Aldus sien wy dalmen van de
,

•^.''^'" """'^

17 oi • 1 • 11 beginnen van
doodt van Lnristus beginnen moet , soude de ;<^^. j^^j^ ^.^

kracht en nuttigheydt sijns Priester-ampls Christus: waer

lot ons komen. Hier uyt volght dat hy een "y.' ^o's'^'-J-

1 1 1 •
1

aijuc voorbid-

eeuwigh Voor 3) bidder is , door wiens voor- diugiie voor

spraeck wv ghenaed' en gunst verkriighen. ous.a.Vertrou-

•Xt . J • . 11 .
wcuomtebid-

Waer uyt wederom niet alleen vertrouwen je„.a.Gherus-

en vrymocdigheydt om te bidden, maer oock tighcydt der

gerustigheyt ontslaet voor de (iodtvruchtighe conscicnticu.

conscienlien : terwijl sy onbevreest op Godes

vaderlicke goedertierenheydt steunen , en se-

kerlick ghelooven dal hy een wel-ghevallen

heeft aen al helgheen 3) door den Middelaer

geheylight is. Ende daer Godt onder de Wel
bevolen liadde dalmen hem olferhanden der

Beesten op-ofleren soude, daer heeft het een

nieuw en ander aensien ghehadt met Chris-

tus , te welen , dat hij , die de Priester was,

oock self 4) d'olï'erhande zijn soude : want

daer en konde geen andere bequame ghe-

noeghdóeninge voor de sonden ghevonden

1) []. 2) Ver-. 3) dat het wclek. i) CJ-
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4. UcChfi-

stcucu worden

Jool' Christus

Priesters, liaer

selveu ea all*

het hare Gode

beha^click oii-

ulFerende.

(1). 196.)

.\l)üc. l. 6.

loau. 17. l'J.

Hier uyt

volght dat de

Papiste swaer-

lick soudigheu,

dewelckc sich

beroemen datse

Christus op-

offeren.

De saligheyt

wordt ons in

Christus alsoo

volkomelick

voor-ghestelt

,

dat wy in hem
overvloedelick

vinden 't geen

ons tot verkrij-

giugh van de-

selve noodtsa-

lick is.

Actor. 4. ia.

worden , nocli ook yeinandt soo grooten eere

vveerdigh, dewelcke Gode sijnen eerst-gebo-

ren Soon op-oireren soude. Nu , Christus

draeght den Persoon eens Priesters , niet al-

leen op dat hy ons door een eeuwighe ver-

soeningh den Vader gunstigh en genadigh

maken soude , maer oock om ons tot de ghe-

meenschap van soo een groote weerdigheydt

op te nemen. Want wy die in ons selven

onreyn zijn, zijn nochtans Priesters
|

in hem,

en otferen Gode ons selven en al ons goedt,

en traden vryelick in het Hemelsch Heyligh-

dom, soo dat d'offerhanden der ghebeden en

des lofs die van ons voort komen , aenghe-

naem zijn en van goeden reuck in het aen-

schijn Godes. En dus verre strecken sich uyt

de woorden van Christus , daer hy seydt : lek

heylige my selven voor haer: Want wy (die

andersins voor Gode stincken) 1) behagen

onsen Godt als of wy suyver en reyn, ja

oock heyligh waren , naerdien we met sijn

heyligheydt over stort zijn, aen ghesien hy ons

teghelijck met sichselven den Vader toe ge-

eygent heeft 3). Hier toe behoort de salvin-

ghe des heylighdoms, waer van by den Pro-

pheet Daniel ghemeldt wordt. Want wy heb-

ben alhier te letten op 3) de verghelijckingh

tusschen dese salvingh, en die andere liguer-

licke die als doe gepleeght wiert : als of den

Engel seyde , dal het Priesterdom , de scha-

duwen verdreven zijnde , klaer en oogh-

blijckelick soude zijn in den Persoon van

Christus. En oyersuicks is soo veel te meer

te verfoeyen het ghedichtsel der gener de-

welcke met het Priesler-ampt van Christus

niet te vreden zijnde, haer selven durven in-

steecken om Christus te slachten en op te

offeren. Het welck daghelicks gheschiedl in

het Pausdom , al waer de Misse gehouden en

gereeckent wordt voor een op-olferinge van

Christus.

Het XVI Capiltd.

Hoe dat Christus het Ampt eens Verlossers vol-

bracht heeft, op dat hy ons de saligheyt

verwerven soude , alwaar van sijn Doodt

,

Opstandingh en Hemelvaert gehandelt wordt.

'rr^ Gheen v. y tot, noch toe van Christus

J_ gheseydt hebben, dat moet alles hier

toe dienen , te weten , dat wy in ons selven

vervloeckt , doodt en verloren zijnde , de ge-

rechtigheydt, de verlossingh , 't leven en de

saligheydt soecken in hem: ghelijck ons ghe-

Maer buytcn

Christus is de

eeuwige doodt.

leert wordt met die trelfelicke woorden van

Petrus 1 ) : Want daer en is oock onder den

Hemel gheenen anderen Naem ^ die onder de

menschen ghegeven is , door welcken wy
moeten saligh worden. Hem en was oock niet

sonder oorsaeck, noch door een avontuyrsch

gheval , noch door het goedt-duncken der

menschen den naem van Salighmaker toe-ge-

eygent , maer die Naem was hem uyt den

Hemel door den Enghel , den verkondiger

van den Raedt des Alderhooghsten. toe-ghe-

bracht, dewelck' oock daer bij verklaerde de

reden en oorsaeck van dien Naem : om dat

hy , namelick
,
ghesonden was , om sijn volck

saliah te maken van hare sonden. In welcke Jia'"i i- 21.

° ,
,

, , 1 Luc. 1. ol.
woorden te bemercken staet t gheen wy el-

ders aengeroert hebben , dat hem 't ampt

eens Verlossers opgeleydt is geweest, op dat

hy ons tot een Salighmaker zijn soude. On-

dertusschen soude nochtans de verlossingh

kreupel en onvolmaeckt zijn , indien hy ons

niet door eenen gestadighen 2) voortgangh en

leyde tot het uyterste der saligheydt. En
derhalven soo haest als wy selfs maer een

hayr breedt van hem ter zijden af treden
,

soo verdwijnt allenghskens onse saligheyt

,

dewelck' alleen en t'eenemael in hein haer

sit-plaets heeft: sulcks dat alle die ghene die in

en met hem niet gherust en te vreden en zijn,

haer selven al willens van alle ghenade beroo-

ven. De vermaninge van Bernardus is vveerdigh

hier herhaelt te worden 3) , daer meed' hy

seydt: Dat de Naem Jesus niet alleen licht,

maer oock spijse zy : Dat die Naem oock

oly is , sonder dewelck' alle spijse der zielen

mager is en dorre : Dat die Naem zout zy

,

sonder wiens besprengingh onsmakelick is

alles watter op-gedischt wordt : datse eyndt-

lick zy honigh in den mondt, melody in

d'oore , verheuging in het hert , en te gelijck

oock medicyne, en dat alle dispuyten en

overleggingen onwijsheyt zijn, in dewelcke

dese Naem gheen gheluyt en slaet of niet

ghehoort en wordt. Doch hier staet ons neer- Hoe dese

stelick t'overwegen, hoe ons de saligheydt ^''^f'^^J"^

verkregen zy door hem : op dat wy niet verworvi

'

alleen by ons selven mogen versekert zijn

dat hy is de werckmeester der selver: maer

oock op dat wy omhelst hebbende die dingen

die tot een voort duyrende 4) vast-stellingh

onses geloofs genoeghsaem zijn , met eenen

verwerpen alles wat ons herwaerts of gints-

waerts soude konnen af-leyden. Want ge-

merckt niemandt in hem-selven en kan neder

dalen en met ernst overlegghen , hoedanigh

hy zy , of hy sal Godt op hem vergramt en

Bernhard. itt

Cant.Scrm.1 5.

1) (met sijn heyligheydt overstort zijnde, ten aensien dat

hy ons met hcm-selven aijuen Vader heeft toe-ge-cygent.)

2) [ ]. 3) te bemerckeu.
1) spreuck Pctri.

4) geduyrige.

2) geduyrigen. 3) verbalens weerdigh.
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Op dat dit

verstaeu werde

so verklaert hy

de questy hoe

dat, uauielick,

de gherechtig-

heydt Godts

over een komt
met de barm-

hertigheydt

Godts dewelc-

keonsversoent

is door Chri-

Galat.3. 10,13.

C'oloss. 1. 21,

22.

De Schriftu-

re ghebruyckt

desc lUHuieren

vau si}rckeu,oi)

dat wy te beter

souden verstac

hoe rampsalig

ODSCD staet zy

buyleu Cliri-

slus.

verstoort gevoelen , en derhalven ghedrongen

worden anghstelick uyt te sien nae een manier

en middel, om hem, dewijl hy betalingh

eyscht , te vreden te stellen , soo en hebben wy
ghewisselick geen eenvoudighe 1) versekert-

heydt van noodenS): want op den sondaers

,

soo langh alsse van de schuldt niet verlost en

zijn , leydt allijdt de gramschap en vloeck

Godes, dewelcke. ghelijck als hy een rechtveer-

digh Richter is , d'overtredingh sijner Wel
niet en laet ongestraft voorby gaen , maer

veerdigh staet om daer over wraeck t'oef-

fenen.

2. Doch eer ick verder voort trede

,

moeten wy in 't voor-by gaen bemercken

hoe dit met malkanderen over een stemt 3),

dat Godt , die ons door sijne barmhertigheydt

voor komt , nochtans onse vyandt zy ghe-

weest , tot dat hy door Christus met ons

bevredight is gheworden. Want hoe soud'

hy ons in sijnen eenighgheboren Soon heb-

ben konnen geven een sonderlingh pandt

sijner liefde , indien hy ons niet aireede voor

voor henen door een onverdiende goedtgun-

stigheydt omhelst en hadde? Nadien dan

alhier eenighen schijn is van onderlinge strijdt

,

so sal ick desen knoop ontbinden en los

maken. De Geest spreeckt in de Schrifluyre

by nae in deser voeghen, te weten, dat

Godt den menschen een vyandt zy gheweest,

tol dat sy door Christus doodl wederom ter

ghenade ghebracht zijn : datse vervloeckt

waren , tot dat hare sonden door sijn offer-

hande zijn uyt-gesvischt : datse van Godl

waren af-gescheyden , tot datse door sijn

lichaem lot Godts ghemeenschap ontfanghen

wierden. Dese manieren van spreken zijn

gevoeght en gematight nae ons begrijp en

ghevoelen , op dal wy te beter souden ver-

staen , hoe jammerlick en rampsaligh onse

condity zy buyten Christus. Want indien

ons mei klare woorden mei en wierdl aen-

gheseydl dal de gramschap en wraeck Godes,

mitsgaders oock d'eeuwige doodt op ons ge-

legen heeft , soo souden wy te min beten-

nen, hoe elendigh wy waren sonder Godes

barmhertigheydt, en wy souden de weldaedt

der verlossingh Ie minder weerdeeren en

achten. By exempel : lael tot yemanden ge-

seydl worden : Indien u Godl , doe ghy noch

een sondaer waert
,

gehaet , en gelijck ghy

verdient hadd', wech geworpen hadde , so

stonl u een schrickelick verderf te verwachten :

maer dewijl hy van selfs en uyt sijn onver-

diende goederlierenheydt u in sijn genade

behouden heeft , en= van hem niet en heeft

1) elechte. 2) doen. 3) draeght.

laten vervreemdet worden, soo heeft hv u
van dat perijckel alsoo verlost: hy sal wel

bewogen worden en eenighsins gevoelen hoe
veel hy aen Godes barmhertigheydt verbon-

den is. Maer lael hem wederom hooren

't gheen de Schrifluyr leert , dat hv door

de sonde van Godt vervreeml , een erfghe-
|

naem des loorns , den vloeck des eeuwighen
doodts onderworpen, van alle hope der salig-

heydl uytghesloten van allen zeghen Godes
af-ghescheyden , een slave des Satans , onder

hel jock der sonde ghevangen , in somma lot

een grouwelick verderf gheschickt , en aireede

daer in verstrickl zy geweest: dal Christus

hem-selven als een Voor I) bidder hier tus-

schen gheslelt , de strali'e op sich ghenomen
en betaelt heeft, dewelck' allen sondaers door

't rechlveerdigh oordeel Godts boven 2) 't

hooft hingh : dat hy de tjuaden die haer voor

Godt hatelick maeckten , door sijn bloedt heeft

uyt-ghewischt : dat Godt de Vader door dees'

olFerhande voldaen en versoent : dat sijn gram-
.schap door desen Voor-bidder gestilt : dal

de vrede Godts met de menschen door dil

fondament ondersteunt : dal sijne goet-gun-

stigheydl jegens haer door desen bandl ver-

knocht is : sal hy door dese dinghen niet soo

veel Ie meer beroert worden, als hem beter

nae het leven voor oogen gestelt wordt uyt

hoe groolen elendigheydt hy verlost is ghe-

worden? Om te besluyten , nadien ons ghe-

moedt het leven in Godts barmhertigheydt niet

begheerigh ghenoegh en kan aengrijpen , noch

met behoorlicke danckbaerheyt ontfangen , 't

en zy dal hel eerst door de vreese van Godes

toorn en door den schrick des eeuwigen

doodts verslaghen en Ier neder geworpen

worde : soo worden wy door de heylige Lee-

ringh aldus onderwesen , op dat wy souden

bemercken dat Godt buyten Christus op ons

eenighsins vergramt is, en op dal wy sijn

handt lot onsen verderve gewapenl vindende
,

sijne goetwilligheyt en vadcrlicke liefde alleen

in Christus omhelsen souden.

3. En al hoewel dit na de swackheydl

onses begrljps geseydl wordt, soo is het noch-

tans waerachligh. Want Godt die de hooghste

gerechligheydl is, en kan (rongerechligheydt

die hy in ons allen bemerckl . 'iel beminnen.

Wy hebben derhalven alle It samen binnen

in ons 'l geen Godes haet weerdigh is. Dien

volgens zijn wij alle van wegen onse ver-

dorven natuyr, en daer benetfens van weghen

ons boose leven dal daer by komt , in Godes

verbolghenlheydl waerlicks voor sijn aenschijn

schuldigh , en lot de verdoemenisse der hellen

(p. 1'J7.)

Dit en is

uochtaus niet

niet oiiwaer-

heydt geseydt,

want de seer

rechtveerdighe

Godt vindt iu

ons 't geen den

hooghsten haet

weerdig is, tot

dat de schuldt

door Christus

vernietight

wordt : al hoe-

wel hy na sijne

goetheydt het

geen sijn ejrgen

is iu OU8 i>>f

heeft.

1) ver-, 2) over.
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1. loan -t, ly.

liewijs

Je llej'li;

Sclu-iftcu.

Ephcs. 1.

luun. 3.

Kuui. 5. 10.

geboren. Macr dewijl de Heere in ons met

en wil verderven 't geen hem eyghen toe-

komt , soo vindt hy nocli yets, 't welck hy

nae sljne goedertierenlieyt lief heeft. Want ui

is 't dat wy door ons eyghen schuldt son-

daren zijn, wy blijven nochtans sijne .schep-

selen: al is' 't dat wy ons selven den

doodt op 't lijf ghehaelt" hebben, hy hadde

nochtans ons glieschapen tot het leven. Al-

dus wordt hy dan door enckel' en onver-

diende liefde jeghens ons ontsteecken om ons

in sijn genaed' op te nemen. Maer dewijl

tusschen de gerechtigheydt en ongerechtig-

heydt eenen geduyrigen en onversoenlicken

strijdt is: soo en kan hy ons niet t'eene-

mael opnemen, soo langh als wy sondaers

blijven. Op dat hy derhalven allerley oor-

saeck van vyantschap wech genomen zijnde,

ons gantsch en gaer met hem-selven versoe-

nen soude, soo is 't dat hy de versoeningh

in Christus doodt voorghestelt hebbende, te

niet doet al het (jaaedt dat in ons is , op dat

wy die te voren onreyn en vuyl waren, voor

sijn aengesicht rechtveerdigh en heyligh ver-

schijnen souden. Daerom komt en gaet Godt

de Vader met sijne liefde voor onse versoe-

ningh in Christus. Jae om dat hy ons eerst

lief heeft, daerom versoent hy ons daer na

met hem-selven. Doch om dat in ons d'on-

gherechtigheyt blijft, deweicke Godes verbol-

gentheyt verdient, en voor Godt vervloeckt

en verdoemelick is , tot dat ons Christus door

sijn doodt te hulpe komt: soo en hebben wy

niet eer een volkomen en vaste gemeenschap

met Godt, dan als Christus ons met hem te

samen voeght. Indien wy derhalven ons selven

eenen bevredighden en goederlieren Godt

beloven willen , soo moeten wy op Christus

alleen ons' ooghen en herten vestigen; ge-

lijck wy in der daedt door hem alleen ver-

krijghen dat ons de sonden niet en worden

toegerekent, welcker toerekeningh den toorn

Godts met sich na sleept.

t 4. Hierom seght Paulus, dat die liefde

daer meed' hy ons voor de Scheppingh der

werelt omvangen heeft , in Christus gevestight

en gegrondt zy geweest. Dit is klaer en

komt met de Schriftuyr wel over een , en

vereenight oock seer wel met malkanderen

die plaetsen , alwaer geseydt wordt , dal Godt

sijn liefde jeghens ons daer mede betoont

heefl, dat hy sijnen eenighgheboren Soon

tot de doodt heeft overgeleverl , en dat hy

nochtans onsen vyandt was , eer hy door de

doodt van Christus was te vreden_j,gbesteldt.

Maer op dat dit te vaster zy by die ghene

die geern ghetuyghnis hadden van d'oude

Kerck , soo sal ick by brenghen de plaets

van Auguslinus alwaer dit selvlge geleert

wordt. De liefde Godts , segt hy , is onbe-

grijoelick en onveranderlick. Want hy en

heeft ons niet begonnen lief te hebben ,
na

dat wy door het bloedt sijns Soons met

hem versoent waren : maer liy heeft ons

voor de gronlleggingh der werelt lief ghe-

hadt, op dat wy oock met sijnen eenigli-

geboren Soon, sijne sonen en kinderen zijn

souden , eer wy gantschelick yet waren. Dat

wy dan door Christus doodt versoent zijn,

dat en moet alsoo niet genomen werden

,

als of de Soon ons daerom met hem ver-

soent hadde, op dat hy nu soude beginnen

lief te krijgen die hy Ie voren hatede, maer

wy zijn doe hy ons aireede lief hadde ver-

soent met hem, met den weicken wy van

weghen de sonde vyantschap hadden. Laet

d'Apostel selfs getuyge.nof ick dit metier

waerheydt segge , Godt-, ^ seght hy ,
bewijst

sijne liefde jegen ons, want Christus is voor

ons gestorven , doe wy noch sondaers waren.

Soo droeg hy ons dan liefde toe, oock doe

wy vyantschap leghen hem oefTenden ea.pn-

gerechtigheyt wrochten. Hy hadd' ons der-

halven op een wonderbaer, en Goddelicke

wijse lief, doe hy ons hatede. Want hy

haled' ons, voor soo veel als wy anders

waren dan hy ons ghemaeckt hadde , en om

dat ons' ongerechtigheydt sijn werck niet

l'eenemael en hadde verteert of vernietight

,

soo wist hy te gelijck in een yeder van ons

te haten 't geen wy gedaen hadden, en te

beminnen 't geen hy gemaeckt hadde. Dit

sijn de woorden van Auguslinus.

5. Wanneer men nu vraeght hoe dut

Christus de sonden uyt gedaen hebbende,

den twist tusschen ons en Godt wech ghe-

nomen en ons de gerechtigheyt toegebracht

heeft, waer door ons Godt gunstig en goe-

dertieren werden soude : soo kan in't gemeyn

geantwoort worden, dat hy ons dit door het

gantsche verloop van den wegh sijner 1)

gehoorsaemheydt heeft beschickt en uytghe-

richt. 't Welck bewesen wordt met het ge-

tuyghnisse van Paulus: Gelijck door de on-

gehoorsaemheydt van dien eenen mensche

vele [foi] sondaers gestelt zijn geworden,

alsoo sullen oock door de gehoorsaemheyt

van eenen, vele [tot] rechlveerdige ghestelt

worden. En hy breydt voorwaer d'oorssrèck

der verghevingh, die ons van den vloeck

der Wel verlost, elders uyt tot het gantsche

leven van Christus: Wanneer de yolheyt des

lijdts gekomen is, heeft Godt sijnen Sone

uytgesonden, ghewordeif uyt een Vrouwe,

TJyt Augu-
slinus. Traot.

in Euang.Ioan.

110. fi.

Uum. 5. 8.

Het tweede

deel des Capit-

tels, haudelen-

de van onse

verlossiughe

door Chiistus,

eerst in 't ghe-

meyu. Eu die

selvighe moet

uyt- ghestrecIiL

worden tot dcu

duer van Chri-

stus gheheele

ghehoorsaem-

heyt.

Kom. 5. 19.

Gal. i. 4.

1) den gantsi'hen cours en train sijner.
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(p. 198.)

Matlli. 3. 15.

Ten anderen

wurJt de wijsc

der saliglieydt

iü 't bysonder

dcu doot van

Clinstus toege-

sehi-evcQ.

Matth. 20.28.

loan. 1. 29.

Rom. 4. 25.

I!üm.;!.24,25.

Rom. 5. 9.

2. Cor. 5. 21.

Philii). 2. 7,8.

In dewelcke

de ghewilligh'

onderner-

pingh vanChri-

stussiclibyson-

lick openbaert,

nlsoo nochtans

dat hy niet

souder strijdt

sijn eyghen ge-

negentheyt

heeft laten va-

ren.

loan. 10. 18

lesa. .^3. 7.

ghewordcn onder de
|
Wel : Op dal liy de

gene die onder de Wet waren verlossen sou-

de. Alsoo heeft hy betuyghl dat in sijnen

Doop selfs een deel der glierecliligheydl vol-

bracht vvierdt , om dal hy daer in gliehoor-

saemlick het bevel sijns Vaders nae i|uam.

In somma, hy heeft van dien lijdt afdalhy

de persoon eens dienslknechls aengenomen

heeft, begonnen te betalen het rantsoen-geit

om ons te verlossen. De Schrifluer nochtans,

op dats' ons de manier der s;iligheydt te

beier verklaren soude , schrijft dit Christus

doodt als bysonder en eygen toe. Hij bo-

tuyght selfs dal hy sijn leven geeft lol ver-

lossingh voor velen. Pauliis leert dat hy ge-

storven is om onse sonden. Johannes de Doo-

per riep : Dal hy gekomen was om de son-

den der werelt wech te nemen , dewijl hy

hel Lam Godes was. Paulus seghl elders

,

dat wy worden om niet gerechtveerdight, uyl

sijne ghenade , door de verlossinge die in

Christus Jesus is: Welcken Godt voor-gestelt

heeft \t(jt\ een versoeninghe door het ghe-

loovÊ in sijnen bloede. Item, dat wy in sijn

bloei gerechtveerdight en door sijn doodt

versoent zijn. Wederom : Dien die geen sonde

gekendt en heeft, heeft hy sonde voor ons

ghemaeckt , op dat wy souden worden recht-

veerdigheyt Gods in hem. lek en sal alle

de geluygenissen niet herhalen , want het

soud' een register zijn sonder getal , en daer

nae sullender veel op haer plaets en beurt

by gebracht moeten worden. Daerom wort

in d Artijckelcn onses Chrislehcken Geloofs

met seer goed' ordre terstont van de geboorte

van Christus voortgegaen en over-gelreden

lol sijne doodt en weder-opstandingh , waer

in het kort begrijp der volmaeckter vcrlos-

singhe gheleghen is. En nochtans en wordt

hel verdere deel sijner ghehoorsaemheyl die

hy in sijn leven bewesen heeft niet buylen

ghesloten : ghelijck Paulus deselve gheheel

en al van het begin tot den eynde toe te

samen val, als hyseydt: Dat hy hem-selven

vernietight heeft, de ghedaent eenes diensl-

knechls aenghenomen hebbende, en dat hy

sijnen Vader ghehoorsaem is gheweesl lol de

doodt, namelick , de doodt des Kruyces. En
voorvvaer in dese ghehoorsaemheydt heeft

oock sijne vrijwilligh' onderwerpingh d'eerste

plaets: want sijn offerhande en soude ter

gerechtigheyl geen voordeel gedaen hebben,

indien hy die niet vrywilligh op-geolïert hadde.

Daerom als de Heere hadde betuyghl , dal

hy sijn leven sleldl voor sijn schapen , soo

voeght hy duydelick daer by : Niemant en

neemt het selve van my. In den selven sin

seghl oock Jesaia, dat hy stom geworden is

als een Lam voor sijnen scheerder. En
d'Euangelische Hislory vcrhaell dal hy den

soldalen te gemoel gegaen is : en dal hy voor

Pilatus, sonder sijn onnoselheyt te verdedi-

gen
, gestaen heeft om het oordeel Ic draghen.

Doch niet sonder strijdt , want hij hadd onse

swackheden oock aenghenomen , en de ghe-

hoorsaemheydt die hy sijnen Vader beloonde,

moest alsoo ter proeve gebracht worden. En
het 1) en is voorwaer glieen ghewoon en

weynig beteeckenend %) beloogh en bewijs van

sijn onvergheüjckelicke liefde t'onswaerl ghe-

weesl 3), dat hy met verschrickelicke vrcese

geworstelt en onder die vervaerlicke smerten

de sorghe voor hem-selven wech geworpen
heeft , op dat hy ons beste versorgen soude.

Dit moeten wy immers vast houden , dat

Godt door gheen ander wijse naer behooren

en konde versoent worden , dan door dien 4)

Christus , sijn eygen genegentheyt bezijden

stellende , hem-selven Godes wil en goet-

duncken onderworpen , en geheel overghege-

ven heeft. Tot bewijs van dit brenghl Pau-

lus bequamelick by 'l getuygnis des Psalms,

aldus luydende : In de rolle des Boecks is

van niy gheschreven. lek hebbe lust,Onnjn

Godt , om u wet-behagen te doen : ende uwe
Wet is int midden mijns ingewants. Doe

seyd' ick : Siel ick kome. En na dien de be-

anghste conscienlien geen rust en vinden dan

in d'olierhand' en afwasschingh , waer door

de sonden versoent en uytghewisclil worden :

soo worden wy met recht daer henen geleyl

,

en de grondt 5) en oorsaeck onses levens

wordt met alle reden gestelt in de doodt van

Christus. Voorts dewijl wy voor Godes Ile-

melsche vyerschaer den vloeck van wegen

onse schuldl te verwachten hadden , so wort

in de gemelde Hislory voor eerst vcrhael

ghedaen van sijne veroordeeling voor Pontius

Pilatus den Sladthouder des Joodtschen landts :

op dat wy souden weten dat de strafte , daer

toe wy verbonden waren , den rechlveerdigen

is aengedaen geweest. Wy en konden Godes

schrickelick oordeel niet ontvlieden : op dat

dan Christus ons daer van soude bevrijden,

soo duldt 6) hy dat hy voor een slerlfelick

,

jae voor een boosdadigh en onheyligh mensch

veroordeelt wordt. Want de naem des Stadt-

houders en wordt niet alleen uytgedruckt om

de Hislory en geschiedenis gheloofweerdigh

te maken , maer oock op dal wy souden leeren

't geen Jesaia ons voordraegl : Dat de straffe

die ons den vrede aenbrengt, was op hem,

ende door sijne striemen is ons genesinge ge-

1) dit. 3) niet geweest een ghemeen en slecht. 3) t J-

4) dese na dewclcl<c. 5) stof. 0) lijdt.

loan. 18. 4.

Mutlh. 27.11.

Hebr. 10. 5.

Psalm 40. 8,9

Daer na moet

benierckt wor-

de sijne vcroor-

declingh voor

den Stadthoa-

der Pilatus.
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Ia welcke

vcroordeelingh

twee diagheu

moeten waer-

geaomen wor-

deu.

1. Dat Chri-

stus ouder de

misdaders glie-

reeekeut is.

lesa, 53. 12.

Mare. 15. 28.

3. Dat hy

door den mont

dis Rechters is

vry gesprokeu.

loau. 18. 38.

Psalm 69. 5

(p. l'JU.)

worden. Want om onse verdoemenis wech te

nemen en was het niet even eens wat voor

een doodt hy storf: maer op dat hy onse

verlossingh volvoeren mochte , soo moest hy

sulck een doot verkiesen, in en door de-

welck' hy de verdoemenis van ons op sich

ladende , en de voldoeningh op sich nemende 1),

ons van die beyde verlossen soude. Indien

hy van moordenaers vermoert, of haestigh

door een oproer des gemeenen volcks ver-

slagen ware geworden , soo en soud' in soo-

danigen doodt geen schijn van voldoeningh

gesien zijn geweest. Maer dewijl hy als een

aengeklaeghde ter vyerschaer gestelt, door

getuygenissen beschuldight en ghedruckt, en

door den mont van den Rechter selfs ter

doodt verwesen wort : soo verstaen wy uyt

sodanigen gerichtshandeling 2) dat hy optreedt

in 3) den persoon van een misdader en schul-

dighe. En alhier staen twee dinghen te be-

mercken , dewelck" oock door de voorseggingen

der Proplieten voorseyt waren , en een seer

uytnemende vertrooslingli en verslerckingh

des geloofs met sich brengen. Want als wy
hooren dat Christus van den rechterstoel henen

wech ter doodt versonden zijnde , tusschen

moordenaers op-gehangen wort: so hebben

wy daer in de vervulling van die Prophety

die van den Euangelist by-gebracht wort:

Hy is met de misdadighe ghereeckent : En

waerom dat? op dat hy namelick de plaets

soude innemen 4) niet van eenen rechtveer-

digen of onschuldigen , maer van eenen son-

daer: dewijl hy niet om der onnooselheydt

,

maer om der sonden wille den doodt geleden

heeft. Wanneer wy daer-en-teghen hooren dat

hy door den selven mondt die hem veroor-

deelt hadde , vry ghesproken en als onschul-

digh verklaert wort (want Pilatus wiert ge-

drongen 5) meermalen in't openbaer getuyg-

nis te geven aen (j) sijn onschult) soo moet

ons in den sin komen 't geen te lesen is by

eenen anderen Propheet: Dat hy betaelt heeft

'tgeen hy niet gherooft en hadde. En alsoo

sullen wy 7) in Christus ons als 8) voor

oogen gestelt sien 9) de persoon van een son-

daer en boosdoener 10), en toch 1
1

) sal door

den glantz van sijn onnoselheyt met eenen

openbaer worden dat hy meer om eens anders

dan om sijn eygen
|

boosheydts wil is be-

swaert gheworden. Hy heeft dan gheleden on-

der Pontius Pilatus zijnd' aldus door 't open-

baer vonnis van den Stadthouder onder 't

getal der misdaders gestelt: en evenwel niet

alsoo of hy wort te gelijck van den selven

rechtveerdig verklaert , wanneer hy segt , dat

hy in hem geen schuldt en vindt. Dit is onse

rechtveerdighmakingh en vry-sprekingh , dat

de schuldt, waer door wy der straf onder-

worpen waren , op den Sone Godts geleydt

is. Want wy moeten van dese verwisseling

voornementlick kennis hebben , op dat wy ons

gantsche leven langh niet en souden beven

en beanghst zijn , als of Godes rechtveerdighe

wraeck ons over 't hoofd hingh , dewelcke

de Sone Godts op sich geladen en over ge-

nomen heeft.

6. Nu, de manier' en soorte des doodts

en is oock niet sonder groote verborgentheyt.

Het Kruys was vervloeckt, niet alleen door

het goet-duncken der menschen, maer oock

door het oordeel der Goddelicker Wet. Nae

dien dan Christus aen het Kruys verhooght

wordt , soo heeft 1 ) hy bem-seiven den vloeck

onderworpen. En alsoo moest het gheschie-

den , op dat wy van allerley vloeck die ons

van wegen onse sonden te verwachten stont

,

of liever oponslagh, souden bevrijdt worden ,

terwijl die op hem wordt overgebracht 2).

't Welck oock in de Wet is voor-ghebeeldt

geweest, want de slacht en soen- offers die

voor de sonden opgebll'ert wierden , waren by

de Hebreen genoemt aschamot, met welck

woordt eygentlick de sonde beteeckent wort.

Door 't gebruyck van dit woordt in een

andere beteeckenis, heeft de Heylighe Geest

willen te verstaen geven , dat die slacht-olïers
,

ofTerhanden waren , dewelck' op sich namen

en droeghen den vloeck die door de sonden

verdient was. 't Geen nu in d'offerhanden der

Wet figuyrlick voor oogen was gestelt, dat

wort in Christus het ware beeldt van alle

figuyren vervult. Op dat hy derhalven een

behoorlick versoeningh volbrengen soude, so

heeft hy sijn leven gegeven tot een rantsoen-

olTer voor de sonde, gelijck de Propheet

spreeckt, op dat 3) de sond' en straffe daer-

voor 4), gelijck als op hem gheworpen zijnde ,

ons niet meer toe-gerekent en werde. Dit

betuyght d' Apostel noch duydelicker, als hy

leert: Dat hy die geen sonde gekent en heeft

,

heeft hy sonde voor ons ghemaeckt , op dat

wy souden worden rechtveerdigheydt Godts

in hem. Want de Sone Godts, die van alle

sond' en gebreck t'eenemael suyver is, heeft

nochtans de schand' en smaetheyt onser mis-

daden aengenomen, en ons wederom met sijne

reynigheydt bekleedt. Hier op schijnt hy oock

ghesien te hebben, als hy ghetuyght ,
dat

de sonde, door de sonde verdoemt is ge-

weest in sijn vleesch. Want de Vader heeft

De vrucht ea

't gebruyck van

dese Leere.

Waerom
Christus aen 't

Kruys gehecht

Deut. 21. 23.

Die verbor-

gentheydt is in

de Wet voor-

gebeeldt.

lesa. 53.5. 11.

Van de Pro-

pheten en Apo-

stelen geopen-

baert.

2. Cor. 5.21.

1) aennemende. 2) houdiugh. 3) dracglit. 4) beslaen

soude. 5) (te). 6) van. ?) (sien). 8)[]. 9) [ ].

10) dader. 11) [].

Rom. 8. 3.

1) maeckt. 2) overgeset. 3) ten eynde. 4) van dien.



n. ifi. 7. VAN DE KENNISSE GODES DES VERLOSSERS. 2.sr,

de kracht der sonde te niet gheniacckl, doe

de vervloeckingh op hel vleesch van Christus

geleyt wierdt. Soo wort dan door het voor-

gemelde woordt te kennen ghegheven , dat

Christus in sijn doodt Gode sijnen Vader ghe-

slachtet is geworden tot een genoegh-doe-

nend' offer, op dat wy, dewijl door sijn of-

ferhande de versoeningh volbracht is , den

toorn Godts niet langer en souden vreesen.

Nu is klaer en blijckeh'ck wat de woorden

des Propheten beduyden , daer hy seydt:

lesa. 53. 6. Dat onser aller ongherechtigheden op hem
geleydt zijn : dal hij , namelick, om de vuy-

ligheden der selver af te wisschen , daer

mede door toerekeningh is bedeckt gheweest.

Hier van was het Kruys , daer aen hy ge-
Galat. 3. 13. hecht wierdl , een teecken. Ghelijck d'Apos-

tel ghetuyght: Christus, seght hy, heeft

ons verlost van den vloeck der Wet, een

Dciit. 27. 2fi. vloeck gheworden zijnde voor ons. Want daer

is geschreven: Vervloeckt is een yegelick die

aen het hout hanght. Op dat de zegeninge

Abrahams tot de Heydenen komen soude in

Christus Jesus. Hier op heeft oock Petrus

i.Petr. 2. 24. ghesien, daer hy leert: Dat Christus onse

sonden in sijn lichaem gedraghen heeft aen

't hout. Want uyt dit teecken der vervloec-

kingh vernemen wy klaerlicker , dat de last

In welckcn daer door wy beswaert I) waren, op hem
8111 thnstus

„gigyj^ jg eeweest. En nochtans en moeten
voor ons een "3 J o
vervloeckingh wy nict mcencn dat hy sulck een vervloec-
gewonien is. kingh op sich genomen heeft, daer onder
Colos'ï 2 r4i ••

15_
" ' ' hy selfs soude besweken zijn: maer hy heeft

veel meer de vervloeckingh op hem ladende,

de gantsche kracht der selver tonder ge-

bracht, verbroken en verslrovt. Derhalven

omhelst het gheloove de vorlossingh in Chris-

tus voldoeningh , en den zeghen in sijne ver-

maledijdmgh. 't En is dan niet sonder reden

dat d' Apostel de triumph en victory, die

Christus aen het Kruys verkregen heeft

,

soo treffelick prijst, als of het Kruyce , 't

welck vol was van versmaetheydt , in een

Triumph-wagen verandert ware. Want hy

seght dat het handtschrift dat tegen ons was,

aen het Kruvs gehecht zy geweest , en dat

d'overheden berooft , en opeiibaerlick ten toone

gevoert zijn. Dit en is oock gheen wonder,

want Christus heeft hem-selven (volghens 't

Hehr. 'j. 14. segghen van een ander Apostel) door den

eeuwighen Gheest gheofl'ert : waer uyt die

veranderingh van de natuvr der dinghen ont-

staen is. Doch op dat dit in onse herten vast

gewortelt en t'eenemael ingedruckt zy, soo

moeten wy altijdt aen sijn offerhand' en ver-

soeningh ghedencken. Want wy en souden

1) ondcrdruckt.

niet sekerlick konnen vertrouwen dat Christus

onse verlossingh , rantsoen-geit en versoeningh

is, indien hy hem-selven niet en hadd' op-

gheoifort. Daerom wort in de Schriituvr,

daer sy de manier en wijse der verlossingli

acnwijst , soo dickwils van bloet gemcidct.

Hoe wel het vergoten bloed van Christus en

heeft niet alleen gedient tot een soen-offer,

maer is oock gheweest in de stede van een

badt , om onse vuyligheden en smetten af

te wasschen.

7. In de geloofs-somma 1) volght dan 2)

wijders dat hy is r/estorven en bef/raven.

Waer in wederom te sien is , hoe dat hy

al-omm hem-selven in onse plaets gestelt

heeft , om den prijs onser verlossingh te be-

talen. De doodt hieldt ons onder haer jock

ghevanghen , Christus heeft hem-selven voor

ons in hare macht over-ghegheven , op dat

hy ons daer uyt verlossen soude. Dit wil

d'Apostel segghen, als hy .schrijft: Dat hy
den doodt voor allen ghesmaeckt heeft. Want
stervende voor ons heeft hy te weegh ghe-

bracht dat wy niet en sterven, of ('t welck

even eens is) hy heeft door sijn doot ons

leven verlost. Doch dit was in hem ver-

schevden en anders dan in ons , te weten

,

dat hy sich den doodt over gaf om van haer

gelijck als verslonden te worden, niet op dat

hy door hare diepten soude worden op-geslockt.

maer op dat hy veel meer haer, van dewelckc

wy terstondt souden zijn verslonden geweest

.

self verslinden soude: dat hy hem-selven den

doodt heeft onderworpen , niet op dat hy

door haer gheweldt onderdruckt soude wer-

den , maer op dat hy veel meer haer, deweick

ons over 't hoofd hingh , en aireede druckte

en gewelt aen dede . self verslaen en ter neder

werpen soude. In somma : Op dat hy door

den doodt te niete doen soude den ghenen

die het gewelt des doodts hadde, dat is.

den Duyvel : Ende verlossen soude alle de

ghene die met vreese des doodts door al

[Jiner] leven der dienst ( bacrheydt onder-

worpen waren. Dit is d'eerste nuttigheyt

die sijn doot ons toe-gebracht heeft. d'Andere

nuttigheyt is dese , te weten , dat hy hem-

selven aen ons mede-deelt en alsoo ons'

aerdtsche leden doodet, op dat die voortaen

hare werckingen niet meer en souden ver-

richten : en onsen ouden mensche verslaet en

't leven beneemt, op dat hy gheen kracht

meer en hebbe , noch eenige vruchten meer

voort en brenge. Hier toe dient oock sijne

Bcgraeffenis : op dat wy als deelghenooten 3)

der selver , oock selvcn 4) der sonde souden

1) geloofs-somnirn. 2)[]. 3) jmrlcniera. 4) «elft <>'«''•

Het Kruys
van ChriatuB is

met d'iiylstor-

tioglic sijns

bloeiits te sa-

men ghc-

voeght.

Van Christus

(loodt.

Waeroni Iiy

zv ge.stoi'vcn.

(p. 200.)

De nuttigheyt.

Van Chvistus

begrarffenis.
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Gal. 2. 19.

en 6. 14.

Niittigheydt.

Van (leneder-

ilaliiighe van

Christus ter

lielleu.

Deaen artijc-

kel en is niet

tfi'stondt, maer

allengskeus by

ile Kercken in

ghebrnyckghe-

konieii.

En evenwel

en moet desel-

ve niet verwor-

pen worden.

begraven worden. Want als d'Apostel leert

dat wy in de ghelijckmakinge des doodts

van Christus gheplant , en met hem in den

doodt der sonde begraven zijn , dat de we-

reldt door sijn kruys ons ghekruycight is,

en wy der werelt , en dat wy met hem ghe-

storven zijn , soo en vermaent hy ons niet

alleen om het exempel sijns doodts uyt te

drucken: maer hy verklaert oock dat sijn

doot dese kracht in haer heeft, dewelck' in

alle Christenen moet ghevonden werden

,

indiens' immers sijn doodt haer selven niet

en willen onnut en onvruchtbacr maken. Soo

wordt ons dan in Christus doodt en begraef-

fenis 't ghebruyck en 't ghenot van een dub-

belde weldaedt voor-ghestelt, te weten, de

verlossingh van de doot daer onder wy ge-

houden wierden , en d'afstervingh en doodingh

van ons eygen vleesch.

8 't En betaemt oock niet dat wy sijn

nederdalen ter hellen voor by gaen , het

welck' in't werck der verlossingh gheen kleyn

ghewicht en heeft. Want al hoewel uyt de

Schriften der Oudt-vaders klaer en blijckelick

is , dat dit poinct 'tweick in d'artijckelen des

geloofs gelesen wordt , eertijdts in de Kercken

niet seer gebruyckelick is geweest : soo moet

dat nochtans oock sijn beurt en plaets heb-

ben in't verhandelen van de Hooft-somma der

Leere : als hetwelck in sich vervat een pro-

fijtelicke en weerdighe verborgentheydt van

een seer groote saeck. Daer zijn oock som-

mige uit d' Oude Leeraers die dit punct

verklaert hebben ; waer uyt men mach gissen

en af leiden 1), dat het een weynigh nae

de tijden der Apostelen onder d' artijckelen

des geloofs geslelt zijnde, niet van stonden

aen , maer allengskens bij den Kercken in

gebruyck gekomen zy. Dit is immers buyten

twijlfel en verschil, dat het uyt'et gemeen

ghevoelen van alle Godtvruchtige genomen

is : dewijl datter onder d' Oudt-vaders nie-

mant en is, dewelck' in sijne Schriften de

neder-dalingh van Christus ter hellen niet en

bespreeckt 2), al hoewel sy verschillen in

de verklaringh van dien. Doch het doet

weynigh tot de saeck . door wien of wan-

neer dit aldereerst onder de gemeld' artijc-

kelen sijn plaets verkregen heeft. Dit moet

veel meer in d' artijckelen des geloofs waer-

genomen worden . dat wy een volle en in

alle deelen volmaeckte Hooft-somme des ghe-

loofs moghen hebben, waer in niet anders

gestelt en worde dan 't geen uyt het seer

suyvere woordt Godts ge.haelt is. Indien

somniighe door cyghen-sinnigheydt verhin-

)) nemen. 2) verhaejt.

dert worden dit onder d' artijckelen des ge-

loofs toe te laten , soo sal nochtans terstondt

blijcken dat aen dit punct belanghende het

stuck onser verlossingh soo veel is gelegen,

dat de vrucht van Christus doodt seer ver-

mindert wordt , soo het selvigh' over 't hooft

wordt gesien. Daer zijn wederom sommighe

dewelcke meenen, dat alhier in dit punct niet

vet nieuws geseydt, maer alleen herhaelt

wordt 't geen te voren van sijn begraeffenis

geseydt was : overmidts het woordt Helle

dickwils in de Schriftuyr wordt gestelt voor

het woordt Graf. 't Geen sy voorwenden

aengaende de beteeckenisse van het woort

,

dat bekenn' ick waerachtigh te zijn , te we-

ten , dat de Helle niet selden voor het Graf

ghenomen wort : doch daer zijn twee redenen

die tegen hare meeningh strijden , waer door

ick lichtelick bewogen word' om anders te

gevoelen dan sy-lieden. Want wat een groot'

onachtsaemheydt en onverstant soud'et ge-

weest zijn , een saeck die niet swaer om te ver-

staen , en met klaer' en duydelicke woorden

aenghewesen was, daer nae [nogmaels en nu] 1

)

met duysterder woorden meer te kennen te

gheven als te verklaren? Want wanneerder

twee uytspraecken 2) een en de selfde saeck

uytdruckende te samen gevoeght worden, soo

behoort de laetste seghswijse 3) een uytleg-

gingh te zijn van d'eerste. ftlaer wat sal dit

doch voor een uytieggingh en verklaringh

wesen soo yemandt aldus sprake , dat Chris-

tus geseyt wordt begraven te zijn , dat be-

teeckent soo veel als dat hy ter hellen is

neder ghcdaelt? Daer beneil'ens en is het

niet waerschijnlick dat in dit kort begrijp,

daer in de voornaemste Hoofl-stucken'des

Gheloofs kortclick en met soo weynighe

woorden als immermeer mogelick is , aen-

gheteeckent worden , sulck' een overlollighe

verdobhelingh der woorden heeft konnen in

kruypen. Ick en twijtlel' oock niet of sy alle

die de saeck selfs een weynig vlijtiger sullen

overleydt hebben , sullen my lichtelick toe-

vallen en gelijck geven.

9. Sommighe legghen 't anders uyt, dat

Christus neder gedaelt is tot de zielen der

Vaderen die onder de Wet waren gheslor-

ven , op dat hy haer de boodtschap van de

volbrachte verlossingh brengen , en uyt den

kercker , daer in sy ghesloten ghehouden

wierden, uytvoeren soude : en hier toe

treckense verkeerdelick 't gheluyghnis uyt

den Psalm : Dat hy heeft de koperen deuren

ghebroken ; ende d'yseren grendelen in sluc-

ken gehouwen. Item, 't geluyghnis uyt Za-

1) [ ]. 2) sprcuckcn. 3) spreuck.

Noch met den

voorgaeudeu

artijckel van

begraeffenisae

worden ver-

menght.

Beu onghe-

rijmd' uyt-leg-

giugh van de

voorbnrcht der

Vaderen , tot

dewelcke som-

mighe willen

dat Christus

soude neder-

gedault zijn.

Psalm 107. 16.

Zachar, 9. 11.
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Weder-leg-

giii^li van (Ifse

fnbcl.

(p. 201.)

Eeu ackeriier

uyt-leggingh

(les Artijrkels

van de iiedev-

dalingc vim

Christus ter

Hellen, en die

vül ia vim uyt-

neiuende ver-

troostiugh.

cliaria : Dat hy de gevangenon heelt verlost

uyt den put daer in geen water en was.

Maer , dewijl de Psalm spreeckt van de ver-

lossinghen der gener die in verre- landen

ghevangen zijnde aen banden en boeyen ge-

leyt worden : en Zacharia de Babylonische

ghevanckenis verghelijckt by eenen diepen

en droogen put of afgront in dewelck' het

volck versoncken was : en met eenen leert

dat de verlossingh van de gantsche Kerck

is ghelijck een uytgangh uyt een diepe helle,

soo en weet ick niet hoe dat het I) geko-

men is dat later komende leeraers 2) gemeent

hebben datter een plaets onder d'aerde zy
,

dewelcke zy de voorburcht van der hellen

genoemt hebben. Doch al hoewel dese fabel

van groote meesters afkomstig is, en oock

hedensdaeghs van velen ernstelick voor de

waerhcyt verdedight wordt , soo en is het

doch anders niet dan een fabel. Want de zie-

len der afgestorvene te besluyten in een ge-

vangen huys , dat is kinder-werck. En wat

noodt was het dat Christus ziel daer henen

neder dalen sonde om deselve te verlossen ?

Ick bekenn' wel geern dat Christus haer door

de kracht sijns Geests verschenen is : op datse

weten en bekennen souden dat de genade

die sy alleen door hope ghesmaeckt hadden,

als doe der werelt is toegebracht ghevvor-

den. En hier op kan met goeden schijn gepast

worden de plaetse van Petrus daer hy seydt

:

Dat Christus ghekomen is en ghepredickt

heeft den geesten die in de wacht, ofnaede

gemeen' oversettinge, die in de gevanghenisse

waren. Want het vervoigh der woorden selfs

leydt ons daer henen dat de geloovige die voor

dien tijt waren gestorven , met ons sijn ghe-

weest mede-genooten van deselve genade :
|

want d'Apostel vergroot de kracht van Chris-

tus doodt daer mede dat die selfs lot d'af-

ghestorvene door-ghedrongen is , dewijl de

Godtvruchtighe zielen door een daedwercke-

lick 3) en teghenwoordigh aenschouwen ghe-

nooten hebben die genadige besoeckingh die

sy soo sorghvuldelick hadden verwacht : en

den verworpenen daer en tegen klaarder is

ghebleecken datse van alle saligheydt wierden

uyt-ghesloten. Doch dat Petrus soo onderschey-

dentlick niet en spreeckt , dat en moet alsoo niet

ghenomen worden, als of hy sonder cenigh'

onderscheydt de Godtsaligh' en godtloose met

malkanderen vermengde: maer hy wil alleen

leeren , dat het besef 4) van Christus doodt

hun beyden ghemeen gheweest zy.

10. Maer d'Arlijckelen des ghcloofs aen

éen zijde stellende, soo moeten wy belan-

I) (b(j). 2) de xiaekomeis. 3) dadelick. 4) glievoeltn.

ghende de neiler-dalinge van (Christus tor Hellen

een sekerder en vaster uyt-leggingh soecken

:

Dese hebben wy in Godes woordt, alvvaer te

vinden is een verklaringh die niet alleen Hey-

ligh en Godtvruchtigh , maer oock vol van uyl-

nemonde vertroostingh is. Christus en soude

niet met allen uytgerecht hebben indien hy

alleen de lichamelicke doodt geleden en uyt-

gestaen hadde : maer het was oock noodigh

dat hy ghevoelde de strengheydt van Godes

wraeck: op dat hy sijnen toorn ter neder

leggen en sijn rechtveerdigh oordeel genoegli

doen soude. Daerom heeft hy oock niet de

helsche heyrkrachten en met den schrick des

eeuwigen doodis
,

gelijck als handt aen handt

moeten worstelen. Wij hebben onlanghs uyt ï""'- ''•'• •"'•

den Propheet aenghehaelt I): Dat de straile

die ons den vrede aenbrenght 2) was geleyt

op hem : Dat hy van sijnen Vader om onser

sonden wille verslaghen , en om onser onghe-

rechligheden wille vertreden zy gheweest.

Waer mede den Propheet te kennen gheeft dat

hy in de plaetse der sondaren tot een borgh',

en oversulcks als een schnldenaer ghestelt is
,

op dat hy soude betalen ende voldoen alle de

stralFen die van haer ge-eyscht mochten wor-

den : uytgenomen alleen dit ecnige , dat hy *<'"'"• 2. 24..

door de smerten des doodts niet en konde

gehouden worden, 't En is derhalvcn gheen

wonder dat hy geseydt wort ter Hellen neder

gedaelt te zijn , na dien hy dien doodt gele-

den en gedragen heeft die den boosdoendors

van den vergramden Godt wordt op-gbeleydt

en aenghedaen. d'Uytvlucht die sommigh' hier r.vtviueht.

teghen brengen, seggende : Dat hier door d'

ordre verkeert wordt , overmits het niet en

sluyt dat desen artijckel soude volgen nae den

artijckel van sijne begraeHenis die voor-ghe-

gaen is, is al te ydel 3) en te belacchelick.

Want na dat ver'klaert en uyt-geleyt waren Antwoordt,

die dinghen die Christus in't openbaer voor

d'oogen der menschen geleden heeft , soo wordt

daer op bequamelick^en wel te pas ghevoeghl

dat onsienlick en onbegrijpelick oordeel 't welck

hy voor Godt heeft uyl-ghestaen : op dat wy
souden weten dat niet alleen het Lichaein van

Christus tot een prijs der verlossingh is over-'

ghelevert geweest : maer datter noch een an-

der grooter en uytnemender rantsoen was,

te weten , dat hy in sijn ziele gedragen heeft

de grouwelicke qualcn en smerten van een

verdoemt en verloren sondaer. t, .• 1

-, , ir» T\ riL Isevcstigingli

l'l. Daerom seght Petrus: Dat Christus van dees' uyt-

weder opgestaen is, de smerten des doodts leggingh ver-

ontbonden hebbende , van dewolck' hy niet
g"„'j,j,h'n'is9e,i'^

en konde eehouden of overwonnen worden, der schrirtnj >•.

°
en der ouder

Th«WoK."7;
Actor. "

1) verliailt. 2) kastijdingli onser vrede. 3) blacii»'.
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Hehr. 5. 7.

Psalm 22. 2.

Matth.27.45.
Beantwoor-

dingh van een

tegenwerpingh

tegen de voor-

seyde beve-

stigingh.

Vide Syrill.

Lib. 2. de recta

fideadReginas.

Lib. 2. 24.

en 3. 15. de

Trinit.

Hy en noemt niet alleen de doodt: niaer hy

verklaert dat de Sone Godts die pijnen en be-

nauwlheden uytghestaen heeft die uyt Godes

vloeck en gramschap onlstaen : en een oor-

sprongh des doodts zijn. Want hoe weynigh

soud' et om 't lijf gehadt hebben, indien hy

gherustelick en ghelijck als by spel sich aen-

gheboden had 1 ) om sich den doodt t'onder-

werpen? ölaer dit is een waerachtigh proef-

stuck en bewijs geweest van sijne seer groote

barmhertigheyt , dat hy den doodt niet en

weygerde voor dewelck hy soo seer verschnckt

was. Daer en is oock niet aen te twijffelen

of d'Apostel heeft in den Brief tot den He-

breen even dit selfste willen leeren , wanneer

hy schrijft: Dat Christus verhoort is gheweest

uyt sijne vreese. (Andere setten voor het

woordt vreese : Eerbiedlgheyt of Godtsaligheyt,

doch seer onbequamelick
,

ghelijck de sake

selfs , en de manier van spreken uytwijst.) So

wordt dan Christus biddende met tranen en

sterck roepen uyt sijn vreese verhoort: niet

om van de doodt vrij te zijn , maer op dat

hy niet als een sondaer daer van verslonden

en werde : want hy droegh daer in ons eygen

persoon. En daer en kan voorwaer glieen

grouwelicker afgrondt bedacht worden , dan

te gevoelen dat ghy van Godt verlaten en

vervreemt zljt : en niet te worden verhoort

wanneer ghy tot hem roept; als of hy selfs

voorgenomen hadd' u te verderven. Wy sien

dat Christus soo verre verworpen is gheweest

dat hy door de dringend' en persende be-

nauwtheyt gedwongen wierd' uyt te roepen

,

Mijn Godt , mijn Godt , waerom hebt ghy my
verlaten? Want dat sommige seggen : Dat hy

alsoo gesproken en geroepen heeft meer nae

de meningh van andere menschen als nae sijn

eygen ghevoelen , dat en heeft geen schijn

met allen : dewijl bekendt en openbaar is dat

die stemm' is gekomen uyt de binnenste be-

nauwtheyt sijner ziel. En nochtans en seggen

wy niet dat Godt op liem ooyt vyandelick

gesint of toornig zy geweest. Want hoe soud'

hy doch vergramt worden op sijnen wei-ge-

liefden Soon in den welcken sijn hert een

wel-ghevallen heeft? Of hoe soude Christus

door sijn voor-biddingh sijnen Vader met an-

dere bevredighen kunnen , indien hy self hem

tot eenen vyandt ghehadt hadde. Doch dit seg-

ghen wy dat hij gedragen heeft de swaerte van

Godes strengigheydt : dewijl hy door de handt

Godes gheslagen en ghedruckt zijnde, allede

teeckenen des vergramden en straiïenden Godts

gevoelt heeft. Daerom segt Hilarius dat wy
door dese sijne nederdalingh dit verkreghen

1) door jnck voort gekomen waer.

hebben , dat de doodt ghedoodet is. En in

andere plaetsen stemt hy oock met ons ge-

voelen : gelijck wanneer hy seyt : Het Kruys
,

de Doot , en de Helle zijn ons leven. Item

elders : De Sone Godts is in der Hellen : maer

de mensch wort opgenomen ten Hemel. Doch 1)

waer toe breng' ick by 't getuyghnis van een

gemeen Leeraer , dewijl d'Apostel even dit

.selfste betuyght , 2) halende dit als een vrucht

der overwinninghe van Christus aen 3), dat

daer door verlost zijn , die ghene die met

vreese des doodts door al \liaer\ leven der

dienstbaerheydt onderworpen waren. Soo heeft

hy dan moeten overwinnen de vreese dewelck'

alle menschen van naturen voortduyrend 4)

perst en benauwt; 't weick niet dan door strij-

den en konde te weegh ghebracht worden.

En dat dese bedrucktheydt van Christus niet

geringh en was , noch uyt een ghermg' oor-

saeck voort en quam , dat sal terstont klaerder

blijcken. Aldus met de macht des Duyvels

,

met de vreese des Doodts , met de smerten

der Hellen handt aen handt kampende , is het

gheschiedt dat hy over haer victory behaelt

heeft en ghetriumpheert , op dat wy in de

doot niet meer en souden vree-
|
sen die

dingen die onse Vorst en Aenvoerder 5) ver-

slonden heeft.

12. Hier tegen roepen sommige guylen 6)

,

dewelck' al hoewels' ongheleerdt zijn, noch-

tans meer door boosheydt dan door onwe-

tenheyt gedreven worden , dat ick Christus

grootelicks verongelijcke : dewijl het , seg-

gense , Christus niet en betaemde dat hy

voor de saligheyt sijner ziele soude bevreest

zijn. Daer benelFens verswarense dese val-

sche beschuldigingh : Dat ick , namelick , den

Sone Godts desperaty en wanhoop toeschrijf,

dewelcke regel-recht tegen 't geloof strijdt.

Voor eerst makense ter quader trouwen ver-

schil en questy van de vrees' en verschric-

kingh van Christus , dewijl die door d'Euan-

gelisten soo opentlick verkondight is. Want
eer den tijdt sijns doots naeckte, soo wierdt

hy beroert van geest en met droefheydt

gheraeckt : en in den strijdt selfs begond' hy

swaerlicker beanghst en verschrickt te wor-

den. Seggense dat dit gheveynst werck is

geweest , sulcks is een al te schandelicke

laster. Soo moet men dan vrynioedelick (ge-

lijck Ambrosius met waerheyt leert) de droef-

heyt van Christus belijden , indien wy immers

ons voor 7) sijn kruys niet en schamen. En
om de waerheyt te segghen , soo sijn ziel

gheen part en deel ghehadt hadd' aen de

stralïé, soo soud' hy alleen een verlosser

1) En. 2) (ver-). .S) [ ]. 4) gednyrigh. B) Capiteyn.

0) boeven. 7) van.

Hebr. 2. 11.

De vrnclit

der ncderdalin-

glie van Chri-

stus.

(p 202.)

Een ander te-

gen-werpingh

,

dat aen Chri-

stus onrecht

geschiedt , en

wanhoop toe-

geschreven

wordt, ist dat

wy segglicn d.at

11}' ghevreest

heeft.

Antwoordt

,

nyt d'Eiiange-

lisfen blijckt

dat Chri.stus

waerlicks ghe-

vreest heeft, in

den Gheest be-

roert , ver-

schrickt, en in

alles versocht

is geweest ghe-

lijck wy: maer

nochtans son-

der sonde.
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Hel)!-. 4. 15.

VVeder-Ieg-

gingh van een

In-ieden.

Vi'aerom

Cliristus heeft

willen der

swacklieyt on-

derwoi'penzijn.

De vreese van

Christus is

sonder sonde.

Antwoort op

een andere In-

reden, wner in

desR vrngc ver-

klaert wordt.

Of CU waer-

otn (Jhristu^ de

doodt gevreest

heeft.

der lichamen geweest zijn. H}^ heeft moeten

strijden en worstelen op dat hy de verslagene

weder oprechten soude : en 't is .-^o verre daer

af dat dit sijn Hemelsche heerlickheyt yets

soude verminderen , dat daer in , dat het

hem niet en heeft verdroten 1) onse swack-

heden op sich te nemen , veel meer sijn goct-

heyt uytblinckt 2) die nimmermeer ghenoegh

en kan ghepresen worden. Hier uyt ontslaet

ons oock dien troost in onse benaeuwtheden

en smerten die d' Apostel ons voorstelt , te

weten , dat desen Middelaar onse kranck-

heden ghesmaeckt heeft , op dat hy met

meerder ghenegentheydt den elendigen te hulp

komen soude. Sy geven voor dat dat 3)

glieen, het welck in sich selven gebreckelick

is t' onrecht Christus wordt toe-ghe-eygent.

Even eens als of sy wijser waren dan de

Geest Godts , dewelcke dese twee dingen te

samen vereenight, dat Christus in allen ver-

socht is gheworden gelijck wy, en nochtans

sonder sonde. Daer en is dan geen reden

waerom wy van wegen Christus swackheydt

ons selven ontsetten souden , aen welcke 4)

hy sich selven heeft onderworpen , niet door

gheweldt of dwinghende nootsakelickheyt,

maer door enckel liefd' en barmhertigheydt

t'onswaert daertoe bewogen en gebracht zijnde.

En het geen hy vrywiltigh voor ons geleden

heeft , dat en vermindert van sijne deught niet

met allen. Maer dese lasteraers worden in een

dingh bedrogen datse de swackheyt in Chris-

tus niet en bekennen suyver en vry te zijn

van allerley ghebreck en onreynigheyt : ge-

merckt hy buyten de palen der gehoorsaem-

heydt niet ghegaen en is. Want om dat in

de verdorventheydt van onse natuyr, alwaer

alle de genegentheden door een ontstelde drift

van de rechte maet afwijcken geen matigheyt

en kan vernomen worden , daerom meten sy

den Sone Godts verkeerdelick na desen regel.

Maer dewijl hy volmaeckt was, soo waren

alle sijne bewegingen getempert met matig-

heyt , waer door d'onmatigheyt gebreydelt

wiert. Daerom heeft hy ons in droef heyt,

vrees' en schrick alsoo ghelijck kunnen zijn,

dat hy nochtans hier in ons onghelijck was.

Hier van nu overtuyght zijnde, soo springens'

over tot een ander uytvlucht, te weten: Al

hoewel Christus de doodt moclite gevreest

hebben , dat hy nochtans den vloeck en toorn

Godts niet ghevreest en heeft, dewijl hy wist

dat hy van deselve vry was. Maer laet doch

de Godtvruchtige Lesers overlcgghen wat

eare 5) dit zy voor Christus dal hy lalfer G)

en vreesachtigher is gheweest dan veel ghe-

1) verveelt. 2) verschijnt. 3) (het). -1) der welcker.

5) hoe eerlick. 6) flneuwer.

nieene menschen. De moordenaers en andere

boosdoenders haeslighen sich hertneckelick tot

de doot: vele verachten die door een verlie-

ven gemoedt: andere ontfangen deselve met

stilligheyt en bedaertheyt. Wat voor een stant-

vastigheydt of grootmoedigheydt soude dan dit

geweest zijn , dat de Sone Godts door de vreese

des doodts verbaest en by na ter neder ge-

slagen wierdt? Want van hem wort verhaelt

,

't geen by den ghemeenen man voor een on-

natuyrlick wonder mach ghehouden worden
,

datter van wegen de geweldige benaeuwt-

heydt druppelen bloets van sijn aengesicht

ghevloeyt zijn. En dit treur-spel en lieeft hy
niet vertoont voor de ooghen der menschen

,

dewijl hy in een verborghen plaets sijn suchten

tot sijnen Vader op sondt. Doch dit beneemt

ons allen twijlTel , dal d'Engelen van den He-

mel hebben moeten neder dalen , om hem
door een bysonder' en ongevvoonlicke ver-

troostingh te verstercken. Wat een schande-

licke kleynhertigheyt soude dit gheweest zijn

,

gelijck ick seyde, so verre door vreese van

de ghemeene doodt benaeuwt te worden , dat

hy bloedigh sweet uytslorten soude, en niet

en soude kunnen worden verquickt dan door

het aenschijn der Engelen. Wat sullen wy seg-

gen van dit ghebedt tot driemalen herhaelt

:

Mijn Vader, indien het mogelick is, laet desen Matiii.2r..3u.

Drinckbeker van my voor-by gaen: is- het niet

voort-gekomen uyt een ongelooflicke bitterheyt

sijns herten , dewelcke bewijst dat Christus een

scherper en swaerder strijdt uyl-ghestaen heeft

dan met de doodt die allen gemeen is'? Hier

uyt blijckt dat dees' onnutte swetsers , daer

meed' ick nu te doen hebb', stoutelick snappen

van saken die hun onbckent zijn : want .'^y en

hebben nooyt met ernst overwoghen, wat het

zy en hoe veel het inheeft 1) dat wy van

Godts gericht en oordeel verlost zijn. Maer

dit is onse wijsheydt , dat wy ter degen ge-

voelen hoe duyr onse saligheydt den Sone

Godts gestaen heeft. Indien nu yemandt vraeght \yaiineer

of Christus als doe ter Hellen neder gedaelt
n'^ïi\'|,"'„ejjr-

is, doe hy badt dat de doot hem mochle gedaelt is.

voor by gaen : soo antwoord' ick , dat dit

het begin daer van gheweest zy , waer uyt

voorts 2) afghenomen kan worden , wat grou-

welick' en schrickelicke bcnaeuwtheyt hy

gheleden heeft, doe hy bekende dat hy om
onsen't will' als een misdader stondt voor

Godes vyerschaer. En al hoewel de Godde- Op wat ma-

licke kracht des Geestes sich voor een ooghen- "'^™"-

bliek verborghen heeft , om voor de swackheyt

des vleesches plaets te maken : soo moet men

nochtans weten dat de versoeckingh en aen-

1) het geldt. 2) verde

23
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Uyt het voor-

gemelde wordt

de dwalingh

vau ApoUinaris

wcilerlevdt.

fp. 203.)

vechtingli uyt het gevoelen der droefheyt en

vreese soodanigh was datse tegen het geloove

niet en streedt. En aldus is vervult 't gheen

Act. 2. 24. in de Predicaty van Petrus gelesen wort : Dat

hy van de smerten des doodts niet en konde

ghehouden worden : overmits hy, schoon hem-

selven als van Godt verlaten ghevoelende

,

nochtans niet een hayr breedt geweecken is

van het vertrouwen op sijne goedtheydt. 't

Welck ons leert die wei-bekend' aenroepingh :

Matth. 27.46. Mijn Godt , mijn Godt, waerom hebt ghy

my verlaten? Want al hoewel hy boven

maten benaeuwt wort , soo en laet hy noch-

tans niet af hem sijnen Godt te noemen

,

van den welcken hy roept verlaten te zijn.

Hier door wort wijders wederleyt soo wel de

dwalingh van Apollinaris , als van die ghene

die
j

Monotheletengenaemt worden. Apollinaris

verdichte 1) datd'eeuwighe Gheest by Christus

was in plaetse van de ziel , soo dat hy alleen

een half mensch zijn soude. Even eens als

of hy onse sonden hadde konnen boeten an-

ders dan met sijnen Vader ghehoorsaem te

zijn. En waer is doch de ghenegentheyt en

will' om hem te ghehoorsamen anders dan

in sijn ziel ? dewelcke
,

gelijck wy weten

,

daerom beroert wiert , op dat onse zielen van

schrick en benaeuwtheyt verlost zijnde, vreed'

en rust verkrijgen souden. Boven dien sien

wy, 't welck dient tot weder-leggingh der

Monolheleten , dat hy alhier na sijn mensche-

licke natuyr niet en heeft gewilt , 't geen hy

wilde na sijn Goddelicke natuyr. lek verswijge

nu dat hy de vreese , van dewelcke wy
ghesproken hebben , door een tegen -strijdige

genegentheydt t'onder brenght. Want die

tegenstrijdigheyt 2) is merckelick te sien in

dese woorden: Vader, verlost my uyt dese

uyre. Maer hierom ben ick in dese uyre

gekomen. Vader , verheerlickt uwen Name.

In welcke verwerringh en twijffelachligheyt

sijns gemoedts nochtans gheen onmatigheydt

en was, gelijck wel in ons gesien wort

wanneer wy aldermeest arbeyden om ons

selven te bedwingen.

1 3. Hier op volght sijne weder-opstandingh

uyt den dooden , sonder dewelck alles onvol-

maeckt soude zijn daer van wij tot noch toe

gesproken hebben. Want dewijl in hei kruys,

en in de doodt en begraefTenisse van Christus

niet anders dan swackheydt gesien en wordt,

soo moet het geloof dit alles overspringen en

te boven komen 3) , op dat het met volle

kracht gesterckt worde. Derhalven al hoewel

wy in sijn doodt een volkomen vervuliingh

der saligheyt hebben, dewijl door deselve

Godt met ons versoenl , sijn rechtveerdigh

1) versierde. 2) tegen-strijt. 3) overloopeu.

Ea van de

Monotlieletea.

loan. 12.27,

28.

Van d'Op-

standinghe

van Christus.

1 . De gerech-

tighejdt in ons

vernieuwt en

weder op-ghe-

reeht voor

Godt

oordeel ghenoegh ghedaen , de vloeck wech
ghenomen , en de straffe betaalt is : soo wor- De meniger-

den wy nochtans gheseydt niet door sijn '^.y """•i'»»'»

doodt : Maer door sijn opstandingh weder- i p^tr. i. 3.

gheboren te zijn tot een levendige hope.

Want ghelijck hy weder-opstaende des doodts

overwinner geworden is , alsoo is de over-

winningh onses gheloofs eyghentlick in sijn

weder-opstandingh ghelegen. De sin en mee-

ningh hier van wordt beter uyt-ghedruckt

met de woorden van Paulus , want hy seydt

:

Dat Christus over-gelevert is om onse son- Rom. 4. 25.

den , ende op-geweckt om onse rechtveer-

dighmakinge , als of hy seyde , dat de sonde

door sijn doodt wech genomen, en de ge-

rechtigheydt door sijn opstandingh vernieuwt

en weder toe-gebracht zy. Want hoe kond'

hy ons door sijn doodt van der doodt ver-

lossen , indien hy selfs onder de doodt be-

sweken waer? Hoe soud' hy ons de over-

winning verkregen hebben , indien hy in den

strijdt onder ghelegen hadde? Wij deelen

derhalven d'oorsaeck onser saligheyt alsoo

tusschen de doodt en opstandinge van Chris-

tus , dat door sijn doodt de sonde te niet

ghedaen , en de doodt verslonden : en door

sijn opstandingh de gerechtigheydt herstelt en

't leven weder-opgherecht is : soo nochtans

dat sijn doodt haer kracht en nuttigheydt

ons toebrenght door de weldaedt sijner op-

standingh. Daerom seght Paulus: Dat hy Rom. 1. 4.

door d opstandingh verklaert is , te zijn de

Sone Godts: Want doe heeft hy eerst sijn

Hemelsche kracht te voorschijn ghebracht

,

dewelck' eenen klaren spieghel is van sijne

Godtheydt , en een vast onder-stutsel van ons

gheloove : ghelijck hy oock elders leerdt : Dat 2. Cor. 13.4

hy nae de swackheydt sijns vleeschesgheleden

heeft, en weder-opghestaen is door de kracht des

Geestes. In desen sin seght hy elders, daer hy

handelt van de volmaecktheyt : Op dal ick Phii. 3. 10.

hem kenne , ende de kracht sijner opstan-

dinge : voegende nochtans terstondt daer op

de gemeenschap van sijn doodt. Hier mede

komt seer wel overeen t segghen van Petrus
;

Dat Godt welcke hem opgeweckt heeft uyt i.Petr. i.2J

den dooden , ende hem heerlickheydt gegeven

heeft , op dat uw' geloove ende hope op Godt

zijn soude. Niet dat het gheloove door zijn

doodt onderstut zijnde , wanckelbaer en twijf-

felmoedigh zij , maer om dat de kracht Godts

die ons in het geloove bewaert, sich alder-

meest openbaert in sijn opstandingh. Laet ons

derhalven gedencken , soo dickwils als de doodt

alleen ghemeldt wordt , dat als dan daer onder

oock wordt begrepen 't gheen de opstandingh

eygen is : en dat van gelijcken d'opstandingh

alleen ghemeldet wordende , daer onder oock
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2. Sijii leven

is de groQt vau

ous gheloof eu

vaa oiiee huop.-

Item, cc kracb-

tighe oorsaeck

vau het uicuvv

leven in ons.

l.Cor. 15.17.

verstaen en gevat moet worden 't glieen de

doodt bysonderliclv toekomt. Maer dewijl hy
weder-opstaende d'overliandt verkregen heeft

,

op dat hy de opslandingh en het leven worden
soude : soo beweert Paulus met recht: Dat het

gheloovete nietgemaeckten helEuangeh'umydel

en hedrieghlick is , 't en zy dal d'opstandinge

van Christus in ons hert ghewortelt zij. Daarom
,

nae dat hy elders in de doodt van Christus te-

ghen de vrees' en schrick der verdoemenis ghe-

roemt heeft, soo voeght hy tot versterkinghe 1)

daer by : Ja deselvige die gestorven is , is oock

weder op-gestaen , en verschijnt nu als onsen

Middeiaer voor Godes aenschijn. Daer benef-

fens gelijck wy te voren verklaert hebben dat

de doodingh van ons vleesch hanght aen de

gemeenschap sijns kruys en lijdens : alsoo moet

oock verstaen worden dat wy uyt sijn opstan-

dingh een andere vruclit verkrijghen die met
de voorseyde vrucht sijns doodts over een

komt. Want wy zijn, seght d Apostel , daer-

om in de ghelijckenisse sijns doodts ingheiijft

,

op dat wy sijner opstandingh deelachtigh

zijnde , souden wandelen in nieuwigheyt des

levens'. Gelijck hy dan elders daer uyt , dat

wy met Christus ghestorven zijn , bewijst , dat

wy alhier op der Aerden onse ledematen moe-
ten dooden: alsoo besluyt hy oock daer uyt

,

dat wy met Christus zijn opghestaen , dat wy
moeten soecken die dinghen die boven zijn,

en niet die beneden zijn. Met weicke woor-

den wy niet alleen worden ghenoodight, om
volgens 't exempel van Christus die weder opge-

staan IS een nieuw leven te betrachten : maer
oock gheleert dat het door sijn kracht ge-

schiedt dat wy tot rechtveerdigheydt weder-

gheboren worden. Wy bekomen oock uyt sijn

opstandingh een derde vrucht , dat wy daer

door als door een verkregen pandt versekert

worden van ons' eygen opstandingh , waer
van d opstandinghe van Christus een seer seker

fondament en bewijs is: gelijck van dit stuck

d Apostel lang en breedt handelt , I. Corinth.

1 5. In 't voor-by gaen moet worden aenge-

merckt, dat hy geseydt wordt op-gestaen te

zijn uyt den dooden : waer mede de waer-

lieydt beyde van sijn doodt en opstandingh

wort uyt-gedruckt , als of van hem geseydt

wierdt dat hy deselve doodt, die andere men-
schen natuyrlick sterven, gestorven zy, en

dat hy in't selve sterflfelicke vleesch 't welck

hij aengenomen hadde , d'onsterffelickheydt we-
der ontfangen heeft.

1 4. Aen sijn Opstandingh wordt sijn He-
melvaart niet sonder oorsaeck verknocht.

Want al hoewel Christus sijn kracht en heer-

lickheydt door sijn opstanding volkomender

1) vergroolingh.

(p. 204.)

Waeroni hy

ten Hemel op-

gevaren is.

heeft beginnen te verklaren, als hebbend'

aireed afgeleyt de laga I) en verachte con-

dity des sterffelicken levens en de versmaet-

heydt des Kruyces : soo
|
heeft hy nochtans

door sijn opvacrt ten Hemel eerst metter

daedt sijn Koninckrijck aengevangen. Dit be-

wijst d'Aposlel wanneer hy leerdt: Dat hy
opghevaren is op dat hy alle dingh vervullen Ephcs. 4. lo.

soude
, alwaer hy aentoonl '2) , hoewel de woor-

den met malkanderen schijnen te strijden , datse

nochtans onderhngh seer wel over een komen :

want hy is van ons aldus gescheyden en wech
ghegaen , dat sijne wech gangh ^) ons meer pro-

tijts aenbrachte dan die leghenwoordigheydt 3)

,

dewelcke sich binnen de nederighe woonstede
des vleesches hieldt, soo langh hy op der

Aerden verkeerde. Daerom is't dat .!oan- loan. 7. 37.

nes, als hy dese tredelicke noodiginghe ver-

haelt hadde : Soo yemandt dorslat die kome
tot my, &c. ; terstondt daer by voeght: Dat

de Geest den gheloovighen als doe noch niet

ghegeven en was , omdat Jesus noch niet en

was verheerlickt. Het welck oock de Heere loan. 16. 7.

selfs sijnen Discipelen heeft betuyght : Het is

u nut dat ick wech gae : want indien ick niet

wech en gae , soo en sal de Trooster tot u niet

komen. En tot vertroostingh teghensijn lichame-

lickafwesen steldt hy hen voor oogen : Dat hy
hen gheen weesen en sal laten, maer dat hy

wederom tot hen sal komen , wel op een onsien-

licke , maer nochtans op aen gewenschter wijse:

want doe wierdense door een sekerder be-

vindingh gheleert, dat het rijck 't welck hy

besit, en de macht die hy oelTent, dan glie-

loovigen genoaghsaam is , niet alleen om ge-

lucksalighlick te leven , maer oock om ghe-

luckelick te sterven. En wy sien voorwaer

hoe veel grooter overvloedigheyt des Geestes

hij als doe uytgastort , hoe veel heerlicker hy

sijn rijck gbevordert , en hoe veel meerder

macht hy bewesen heeft , soo in de sijne te

helpen , als in sijne vijanden onder de voeten

te werpen. Hy heeft derhalven in den Hemel

op-ghenomen zijnde , de tegenwoonligheydt

sijns lichaems van onse oogen wech genomen:

niet op dat hy niet meer en soude teglien-

woordigh zijn by sijne gheloovige die noch

op der Aarden als vreemdelingen wandelen :

maer op dat hy door een meer tegenwoordige

kracht Hemel en Aerde regeeren soude. Jae

hy heeft veel meer sijn belofte : Dat hy by

ons souda wesen tot de voleyndlginghe der

werelt, met dese sijne Hemelvaert volbracht

en voldaen, door dewelcke gelijck sijn lichaem

boven alle Hemelen op-geheven , alsoo oock

l) slechte. 2) vertoont. 3) op Jat sijne teghenwoorJig-

hcydt ons te raeer profijts soude toebrengen.

•) Deze woorden zijn in de editie van IBü'J overgeslagen;

een fout die Corsman overzag.

T)e vrncht

van dese He-
melvaert.
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Tract. in Ea
uij'.Ioan. 109

ïract. 50.

Matlh. 28.20,

sijn kracht en werckingh over alle d'eynden

des Hemels en der Aerden uyt-gestorl en

verbreydt is. Dit wil ick liever verklaren met

de woorden van Augustinus dan met mijn

eygen. Christus, seght hy : soude door de

doodt gaen tot de rechterhandt sijns Vaders,

van waer hy komen sal om te oordeelen de

levendighe en de doode : ende dat beyde met

sijn e lichamelicke tegenwoordigheydt, na de

rechtsinnige leer' en regel des geloofs. Want

hy soude met sijne gheestelicke tegenwoordig-

hevdt tot haer komen na sijn Hemelvaert. En

elders breeder en klaerder : Nae sijn on-

uytsprekelicke en onsienlicke ghenade werdt

vervult 't geen hy ghesproken hadde : Siet,

ick ben met u-lieden alle de daghen , tot de

voleyndiginghe der werelt. Doch ten aensien

van hel vleesch 't welck het Wooidt aenge-

nomen heeft , ten aensien van dat vleesch 1 )

,

nae 't welck hy uyt de Maget gheboren is,

ten aensien van dat vleesch 2) , nae 't welck

hy van de Joden aen-gegrepen , aen 't Kruys

genagelt , van 't Kruys afgenomen , in doecken

gewonden , in't graf geleydt , en door d'opstan-

dingh geopenbaert is, wordt volbracht het gheen

hy seyde: Ghy en sult my niet altijd by u-lieden

hebben. VVaerom doch ? Om dat hy nae de te-

ghenwoordigheydt sijns Lichaems den tijdt van

\ctor. 1. 3, 9. veertigh dagen met sijne Discipelen verkeert en

omgegaen heeft , en hy is van sijne Discipe-

len, die hem al siende geley deden, maer nieten

volghden , opgevaren in den Hemel , ende hy

en is hier niet : want hy sit daer ter rechter-

Kandt sijns Vaders; en hy is hier: want hy

en is van ons niet wech ghegaen met de

tegenwoordigheydt sijner Majesteyt. Wy heb-

ben dan Christus altijdt by ons nae de tegen-

woordigheydt sijner Majesteyt , maer ten aen-

sien van de tegenwoordigheydt sijns vleesches

,

is wel te recht tot den Discipelen gheseydt:

loan. 12. 8. Doch my en sult ghy-lieden niet altijdt hebben.

Want de Kercke heeft hem weynige dagen

gehadt na de teghenwoordigheydt sijns vlee-

sches : nu ter tijdt vat sy hem door den ge-

loove , maer en siet hem niet met d'oogen.

Vandesitthi- 15. Dacrom wordt terstondt daer nae
ghe van Chris- „esevdt : Dat hv gheseten is ter rechterhandt
tus totde rech- j j «j ....
terhandt des dcs Vadcrs: door een gelijckenisse ghenomen
Vaders. yan de Vorsten en Princen, die hare groot-

kanseliers 3) hebben, den w-elcken sy de

heerschappy en de regeeringh bevelen en

Mare. 16.19. opleggen. Alsoo wordt van Christus, in wien
Hebr. 1. 3. j^ Vader wil verhooght worden, en door

wiens handt hy wil regeeren
,

geseydt , dat

hy aen des Vaders rechter-handt ontfangen

is : als of 'er gheseydt wierdt dat hy tot de

heerschappy des Hemels en der Aerden ge-

1) [ ]• 2) [ ]. 3) bysitters.

huldight 1) zijnde, openbaerlick getreden zy

in 2) het besit van de bedieningh die hem

is toe-vertrouwt , en daer in volstandigh

blijft 3) , tot dat hy komt om te oordeelen.

Want alsoo verklaert het de Apostel , wan-

neer hy aldus spreeckt : De Vader heeft [Jtem^^

gheset tot sijne rechter- \handi] in den Hemel.

Verre boven alle Overheydt , ende Macht

,

ende Kracht , ende Heerschappye , ende allen

Naem die genaemt wordt, niet alleen in dese

werelt, maer oock in de toekomende: Ende

heeft alle dinghen sijnen voeten onderworpen
,

ende heeft hem der Gemeynte ghegheven tot

tot een Hooft boven alle dingen , &c. Ghy

siet alhier waer toe dese sittingh dienstigh

zy, te weten , op dat soo de Hemelsche als

d'Aerdtsche schepselen sijne Majesteyt ver-

eeren, door sijn handt geregeert worden, op

sijn believen acht nemen, en sijne Macht

onderdanigh zijn souden. d'Apostelen en wil-

len oock , soo dickwils als sy daer van mel-

den , niet anders leeren dan dat alle dingen

onder sijn goetduncken ghelaten en ghestelt

zijn. Daerom en wordt dit sitten 4) niet recht

ghevat van die gene, dewelcke meenen dat

daer door alleen de gelucksaligheyt van Chris-

tus beteeckent word-t. Hier in en doet hen

gheen voordeel dat Stephanus in de Hande-

lingen der Apostelen ghetuyght, dat hy

Christus heeft sien staen (ter rechter-handt

des Vaders) want hier en wordt niet ghehan-

delt van de ghestaltenis sijns lichaems : maer

van de Majesteyt sijns Rijcks : soo dat sitten

niet anders en is dan in de Hemelsche vyer-

schaer voor-sitten en de Opper-hoofdigheydt

bedienen.

16. Hier uyt schept het geloove meni-

gerley vrucht. Want het verstaet dat de Heere

door sijn Hemelvaert den toegang tot het

Hemelsch Koninckrijck , die door Adam toe-

gesloten was
,

geopent heeft. Want dewijl

hy in ons vleesch als van onsen 't wegen

daer henen in-ghegaen is, soo volght daer

uyt 't geen d'Apostel seydt: Dat wy ai-

reed' eenighsins in hem gheseten zijn in de

Hemelsche plaetse, als dewelcke den He-

mel niet en verwachten door een bloote

hoop, maer in ons hooft feitelick 5) besit-

ten. Daer beneffens bekent het gheloove dat

hy tot groot voordeel van ons by den Va-

der sijn sit-plaets heeft , want in het Hey-

lighe dat sonder handen ghemaeckt is in-

ghegaen zijnde, soo verschijnt hy voor

het aenghesicht sijns Vaders als een
|

geduyrigen Advocaet en Voorbidder ten besten

van "ons: hy wendt 6) d'oogen sijns Vaders

Wat het zy,

aen des Vaders

rechterhaot sit-

ten.

Ephes. 1. 20.

Phil. 2. 9.

1 Cor. 15.27.

Ephes. 4. 15.

Actor. 2. 33,

34, ca 3. 21.

Hebr. 1. 8.

Aetor. 7. 56.

August, defi-

deet8ytnb.c.7.

seqq.

Meuigherley

vrucht van

Christus He-

mel vaert

1. Hy heeft

dë toegang tot

het Kouiück-

rijek, die door

Adam toe-ghe-

sloten was ge-

weest, geopent.

Ephes. 3. 5.

2. Hy bidt

voor ons by

den Vader.

Hebr. 7. 25.

en 9. II.

Rora. 8. 34.

(p. 205.)

I) ingehuldt. 2) tot. 3) volhardet. 4) die sittingh.

5) dadelick. 6) bekeert.
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3. Vau dner

sijii kracht tot

ons uytstorten-

de, werokt hy
scerhierlick iu

ous veel dia-

glicu t' ouser

saliglicyi.

Kphes.' 4. 8.

l'.-alm 110. 1.

Van de We-
der komstc van

Christus teu

uordeelc.

Hoedanig die

ziju aal.

Actor. 1. 11.

.Matth. 24. 30.

l.Thess. 4.

16, 17.

alsoo tot sijne gerechtigheyl , dal hy die met
eenen van onse sonden afkeert : hy versoent

ons des Vaders hert alsoo , dat hy door sljn

voorbiddingh ons eenen wegh en toegangh be-

reydt tot des selfs throon , hem makende vol

van ghenadc en gocdertierenheydt, die ander-

sins den clendighen sondaren vol van ver-

schrickingh soude geweest zijn. Het geloove

grijpt ten derden aen sijne mogentheyt , waer
in onse slerckte , kracht , rijckdom en roem

teglien de helsche Machten ghelegen is. Want
ten Hemel op klimmende , heeft hy de ge-

vangenisse gevangen ghenomen , en de vyan-

den berooft hebbende heeft hy sijn volck vev-

njckt, en maeckt het daghelicks rijcker duo/
gheestelicke rijckdommen. Hy is derhalven

gheselen in de hooghste plaetsen , op dat hy
van daer af tot ons sijne kracht uytstortende

ons tot hel gheestelicke leven levendigh ma-
ken , door sijnen Geest heylighen , sijn Kercke

door verscheyden genaden-gaven versieren I),

door sijne beschermingh leghen allerley schade

veyligh bewaren , de verwoede vyanden van

sijn kruys en onse saligheyt , door de slerckte

sijner handt bedwingen , en eynllick alle macht

in Hemel en op Aerde behouden soude: tot

dat hy alle sijne vyanden , die oock onse vyan-

den zijn , ter neder gevell , en d'opbouwingh

sijner Kercke voltrocken sal hebben. En dit

is de waerachtige slaet sijns Koninckrijcks

,

dit is de macht die de Vader hem ghegheven

heeft, tot dat hy komende tol het oordeel

over levendige en doode sijn laetste werck

volbrenght.

1 7. Christus gheeft den sijnen wel klare

proeven van sijne seer tegenwoordighe kracht

:

maer dewijl sijn Rijck alhier op Aerden onder

de nederigheydt des vleesches eenighsins be-

deckt is , soo wordt het gheloove met seer

goedt recht gheroepen lot de bedenckingh van

de sienlicke leghenwoordigheYdl die hy ten

jonghsten daghe sal bekent maken. Want hy

sal in een sienlicke gedaenle van den Flemel

neder komen ghelijck hy ghesien wierdt doe

hy ten Hemel op voer : en hy sal allen men-

schen verschijnen met een on-uylspreeckelicke

Majesleyt sijns Koninckrijcks , mei den glantz

der onsterffelickheydt, met een onmetelicke

macht sijner Godtheydl en met hel geselschap

der Engelen. Ons wordt daerom belast dat

wy van daer hem tot onsen Verlosser sullen

verwachten op dien dagh , in den welcken

hy de schapen van de boeken , en d'uytver-

korene van de verworpene scheyden en af-

sonderen sal : en daer en sal niemandt onder

de levendighe of doode ghevonden worden
,

1) op-pronokcn.

die sijn oordeel ontvlieden soude Want het

geklanck der Basuyne sal van d'uyterste hocc-

ken der werelt af ghehoort worden , waer door

voor sijn vyerschaer sullen worden ghetrocken

alle menschen
, soo de ghene die te dien dage

noch levendigh bevonden sullen worden , als

die ghene die aireede voor henen door de

doodt uyl het gheselschap der levendighen

zijn wech geruckt. Daer zijn sommige die dese

woorden levendighe en doode anders verslaen :

en Wy sien voorwaer dat eenighe van de Oude
Leeraers in de uytleggingli van dit declken

ghedobbert 1) hebben. Maer gelijck de voorge-
stelde sin eenvoudigher 2) en klaerder is , alsoo

komt die t^ter met d'artijckelen des gheloofs

over een , deweleke sonder twijflel nae 't be-

grijp des gemeenen Mans geschreven en ge-

slell zijn. Hier tegen en strijdt niet 't gheen
d'Apostel betuyghl : Dat allen menschen ghe-

set is eenmael te sterven. Want al is 't dat

die gene , dawelck' in het laetste oordeel in

't sterfTelicke leven noch overigh zijn , niet en

sullen sterven nae de wijse en ordeningh der

naturen
, dewijl nochtans die veranderingh die

sy sullen uytslaen , sal zijn gelijck een doodt

,

soo en wordt se niet on-eygentlick een doodt

genaemt. Het is seker : Wy en sullen wel

niet alle ontslapen , maer wy sullen alle ver-

andert worden. Wat is dal doch? Haer stertTe-

lick leven sal in een oogenblick des lijdts te

niet en verslonden , en in een gheheel nieuwe

natuyr verwisselt worden. Niemandt en kan

loochenen 3) dat dese verdervinge des vleesches

een doodt is: ondertusschen blijft nochtans

waeracliligh dal levendige en doode ten oor-

deele sullen worden ghedaeght : want de doo-

den , die in Christus ontslapen zijn , sullen eerst

op staen : daer na sullen die die overigh en

levendigh ghebleven zijn niet hen worden op-

ghenomen , den Heere te gemoet in de lucht.

En 't IS gcwisselick waerschijnlick dat desen

artijckel ghenomen is uyl de Predicatie van

Petrus die Lucas mededeelt 4) , en uyl de

hooge beluyginge van Paulus aen 5) Timotheus.

18. Hier uyl ontstaet een seer heerlicke

verlrooslingh dat wy hooren dal het oordeel

by hem slaet die ons aireede verordineert en

gheschickt heeft om sijne niede-genooten der

eere te zijn in hel oordeelen : so verr' is hel

daer af dat hy op den Richter-sloel klimmen

soude tot onser verdoemenis. Want hoe soude

doch die soo seer goederlieren Vorst sijn volck

kunnen verderven ? Hoe soude doch het Hooft

sijne Ledemalen verstroyen? Hoe soude doch

de Voorstander en Voorspraeck veroordeelen

die ghene die hy aenghenomen heeft te be-

1) ghedubt. 2) slechter. 3) versaken. 4) verhaelt. B) tot-

Wie die leven-

dighe en doode
zijn die geoor-

deeldt sullen

worden.

Vereenigingh

der schijn strij-

dige jiliietseu.

Ilebr. 9. 27.

De nijse d(S

oordeeh.

l.Thess. 4.

16. 17.

Actor. 10.42.

2. Tim. 4. 1.

De vrucht

der Ltcre van

Christus we-

derkomst teu

oordeele.
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Siet Ainbros.

lib. 1. de lac.

cap. 6.

Het derde deid

des Cap. ver-

klarende Wilt

mea van d'A-

postoliïche Ar-

tijckelen de3

Gheloofs glie-

voelea moet.

(p. 206.)

Den korten

inhoudtdersel-

sclieniien? Want indien d'Apostel durft uyt-

roepen en segghen , dat niemandt aldaer en

kan te voorschijn komen om te verdoemen

,

daer Christus de Voorbidder is, soo is 't veel

meer waer dat Christus de Voorbidder self

niet en sal verdoemen de ghene die hy onder

sijn trouw' en opsicht ontfangen heeft. Dit

en is voorwaer geen kleyne gerustigheydt dat

wy voor gheen andere vyerschaer en sullen

ghestelt worden , dan voor de vyerschaer onses

Verlossers , van den welcken wy de salig-

heydt te verwachten hebben : dat hy daer

beneffens ghelijck hy 1) nu door het Euan-

gelium d'eeuwige gelucksaligheydt belooft , als

dan door sijn oordeel die belofte"" ast en bon-

digh sal maken. Soo heeft dan de Vader

sijnen Sone tot desen eynde ver-eert , hem
all' het oordeel op-draghende , op dat hy alsoo

de conscientien van sijne kinderen, die door

de vreese des oordeels verschrickt zijn , ten

besten soude versorghen.

Tot noch toe hebb' ick ghevolght d'ordre

van d Apostolische artijckelen des geloofs

:

Want dewijl die met weynighe woorden de

Hooft-stucken der Vcrlossingh verhandelen

so kunnen die ons dienen in de plaets van

,

een tafereel , waer in wy onderscheydenthck

en op haer selven kunnen aenschouwen die

dinghen die in Christus aenmerckens weer-

digh zijn. Ick noem' de selvighe artijckelen

Apostolisch , sonder nochtans ondertusschen

my te bekommeren over 2l) den opsteller 3)

der selve. ' Sy worden voorwaer door een

groot accoort van d'Oude Schrijvers den

Apostelen toe-ge-eyghent, 't zy om datse meen-

den dat die van d'Apostelen in 't gemeen be-

schreven en in 't licht ghebracht waren , 't zy

om datse dit kort begrijp uyt de Leere die

d'Apostelen gheleerdt hebben ter goeder trou-

wen vergadert zijnde , met suick een lof-tytel

hebben willen bevestighen. Wat my belanght

ick en twijtfele daer aen niet, of dese artijc-

kelen hebben terstont van den eersten oor-

sprongh der Kerck , en oversuicks
|

van de

tijden der Apostelen af inganghe gekreghen 4),

als een belijdenis die openbaer en van allen

met een-stemmigheydt aenghenomen is , of

schoon men 5) niet juist 6) en weet van wien

die in den begmne zijn voort gekomen, 't Is

oock waerschijnlick dat die van eenen alleen

int bysonder niet en zijn beschreven , over-

mits het openbaer en bekent is dats' van de

uyterste en hooghste geheughnis af by alle

Godtsalige zijn geweest in een seer heyligh

aensien en eerweerdigheydt. Het geen wy
boven al en als alleen moeten behertighen

,

1) die als. 2) met. 3) iusteller. i) plaets ghegrepen.

5) (racn al). 6) [ ] 7) en.

dat hebben wy ghestelt buyten alle verschil,

te weten , dat daer in de gantsche beschrij-

vingh onses gheloofs kortelick en met een

onderscheyden en bescheyden ordre verhaeldt

wordt , en datse niet met allen vervatten

,

het weick met vaste getuyghnissen der Schrif-

ture niet en zy verzegelt. Als wy dit verstaen

soo en behoeft men aengaende den Autheur

en opsteller van dien niet anghstelick bekom-

mert te zijn, of luet yemanden te twisten,

't en zy dan dat mogelick yemandt sich daer

mede niet en laet ghenoegen dat hy van de

waerheyt des Heyligen Geestes versekert is,

a)^^ , hy met eenen niet en weet door wiens

mondt die waerheydt uyt-gesproken , of door

wiens handt die beschreven is.

19. Dewijl wij dan sien dat de gantsche

hooft-somm' en alle de deelen onser salig-

heydt in Christus begrepen zijn, soo moeten

wy toesien dat wy oock het minste deel

daer van niet op yemandt anders overdra-

ghen 1). So men de saligheyt soeckt , wy
worden selfs door den naem Jesus gheleert

datse by hem is. Indien wy allerley andere

gaven des Geestes begeeren , die sullen in

sijne salvinge gevonden worden: indien men
sterckte soeckt, die. is in sijn Heerschappy:

soecken wy suyverheyt , die vinden wy in

syn ontfanckenis : wilmen goedertierenheydt,

die vertoont sich in sijne gheboorte, waer

door hy ons in allen gelijck gheworden is,

op dat hy soude leeren mede-lijden hebben

:

wilmeii verlossingh
,
ghy vindts' in sijn lij-

den : of vry-sprekingh, in sijn veroordeelingh

:

of quijlscheldingh van den vloeck, ghy vindts'

in sijn Kruys: of genoeghdoeningh , in sijn

offerhande : wilmen suyveringh , keert u tot

sijn bloedt : of versoeningh, keert u tot sijn

nederdalingh ter hellen: of doodingh des

vleesches, gaet tot sijn graf: soeckt ghy nieu-

wigheydt des levens, siet op sijn opstandingh

:

of onsterffelickheydt, slaet u oogen op deselve :

wilt ghy d'erffenis des Hemelschen Koninck-

rijcks, die wort gevonden in sijn Hemelvaert

:

of bescherming , of gerustigheyt , of over-

vloei en rijckdom van allerley goederen, die

vind ghy in sijn Rijck , of een geruste ver-

wachtingh des oordeels, in de macht die hem
ghegeven is om te oordeelen. In somma, de-

wijl in hem zijn de schatten van allerley goe-

deren , soo laet dan dese 2) van daer ge-

haelt worden en niet van elders: Want die,

met hem alleen niet te vreden zijnde , her-

waerts en ginswaerts drijven en hier op en

daer op hopen , al is 't datse voornemelick

op hem sien , soo en houdense nochtans

Het laetste

deel, of het be-

sluyt des gaut-

schen capittels,

'twclck betoont

datdesalighcyt

deruytveikure-

nen Godts en

yeJer deel der

salighcyJl in

Christus zy be-

grepen.

Actor. 4. 12.

1. Cor. 1. 30,

Hebr. 2. 17.

Galat. 3. 13.

1) aen yemandt niet over en setten. 2) die selvigc.
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Christus en

ia niet alleen

eeu bedienaer

der saligheyf.

Maer den

Werck meester

en Vorst.

Aetür. 3. 15.

Lib. 1. de

Prfcdest.Sanct,

cap. 15.

De üono Per-

sev. cap. uit.

daerom den rechten wcgli niet , om datse

mei eenigh deel van hare. gedachten kecren

en afwijcken tol een ander. Hoewel, dit mis-

vertrouwen en kan niet komen in een hert,

alwaer d'overvloet van sijne goederen een-

mael Ier degen is bekent geworden.

Het XVII. Capittel.

Dat Christus recht en eygentlick geseyt wort

ons de genade Godts en de saligheyt te heb-

ben verdient.

Dit punct moet oock alhier als tot een

loevoeghsel 1) afgehandelt worden. "Want

daer zijn sommige menschen verkeerdelick

scherpsinnigh , dewelck', al hoewelse bekennen

dat wy de saligheyt door Christus bekomen,

nochtans niet en kunnen liooren noch luchten

de naem en het woort Verdienste , want sy

meenen dat de genade Godts daer door wordt

verduystert : en willen alsoo dat Christus alleen

zy een instrument of dienaer , en niet den

Werck-meester , of Vorst of Prince des levens

,

gelijck hy door Petrus 2) genoemt wordt. lek

bekenn' wel , soo yemant Christus simpelick

en in hem-selven wilde stellen tegen Godts

gericht en oordeel , dat er 3) in sulcken ghe-

val gheen 4) verdienste soude bestaen 5)

:

dewijl in geenighen mensch eenighe weerdig-

heyt gevonden kan worden waer door yets

by Godt soude kunnen verdient worden : ja

,

ghelijck Augustinus seer waerachtelick schrijft

:

De niensche Jesus Christus de Salighmaker

selfs is een seer klaer licht en betoogh van

de voor-ordeningh en genade Godts, want de

menschelicke natuyr die in hem is en heeft

door gheene voorgaende verdiensten der werc-

ken of des gheloofs verkregen de weerdig-

heydt die sv heeft. lek bidd' u datmen doch

antwoorde , waer mede die mensch verdient

mach hebben , dat hy van het Woordt , 't

welck van gelijcke eeuwigheyt is met den

Vader, in eenigheyt des persoons aengenomen

zijnde, d'eenigh-geboren Soon Godls zijn soude?

Soo is dan de Fonteyn der genaden selfs

klaer en blijckelick in ons Hooft , van waer die

haer selven door alle de leden nae de mate

van een yeder lidt verspreyt. Door die ge-

nade wort een yeder van den beginne sijns

geloofs af een Christen , door dewelcke die

mensche, te weten, onse Salighmaker, van

sijn begin aen eenen Christus geworden is.

Item , in een ander plaets : Daer en is geen

klaerder exempel van Godes Pra^destinaty of

' Voor-ordening dan de Middelaer selfs. Want

1) toeworp. 2) van. 3) []. 4) kas de. 5) geen plaets en

soude grijpen.

Godt die desen, sondcr eenighe verdienst van

sijnen voorgaenden wille , uyt den zade Davids

lot eenen rechtveerdigen mensche gemaeckt

heeft , so dat hy nimmermeer en soud' onrecht-

veerdigh zijn , die maeckt oock van onrecht-

veerdighe rechtvcerdigh die gene die Lede-

maten zijn van dat Hooft, &c. Wanneer wy
derhalven handelen van Christus Verdienst,

so en stellen wy het beginsel en den oor-

sprongh daer van in hem niet , maer wy klim-

men op tot Godes verordineering , dewelcke

d'eerst' en opperst' oorsaeck is: want hy

heeft door sijn enckel en louter wel-behaghen

verordineert en bestemt dien iVliddelaer die ons

de salighe^^l verkrijgen soude. En also wort de

verdienste van Christus met onverstandl gestelt

tegen de barmhertigheyt Godts , als of die te

samen niet en konden bestaen. Want dit is

eenen gemeenen regel , dat die dingen waer

van d'een staet onder d'ander , met malkan-

deren niet en strijden. En derhalven kan't

seer wel wesen, dat de rechtveerdighmakingh

des menschen zy een ghenadigh werck uyt

Godes enkele barmhertigheydt , en dat niet te

min daer tusschen kome Christus verdienste

,

dewelck' onder de barmhertigheydt Godts haer

plaets heeft. Maer tegen ons' cygen wercken

wordt seer bequamelick gestelt so wel Godes

genadige gunst als de gehoorsaemheydt van

Christus: elck een in sijn orden. Want Chris-

tus en heeft niet met allen kunnen verdienen

anders dan uyt het welbehagen Godts , al-s

dewelcke daer toe verordineert en bestemt

was dat hy met sijn oflferhande den toorn Godts

stillen , en door sijn gehoorsaemheyl ons'

overtredingen uyt wisschen soude. In somma
,

dewijl de verdienste van Christus hangt aen

Godes genaed' alleen (dewelcke desen middel

der saligheyt ons verordent heeft) so wordt

die soo wel als de genade gestelt leghen
|

alle menschelicke wercken en gherechtigheden.

2. Dit onderscheydt wordt afgenomen

uyt seer veel plaetsen der Schriftuyre. Also

lief heeft Godt de werelt gehadt , dat hy

sijnen eenigh-geboren Sone ghegheven heeft

,

op dat een 3fegelick die in hem gelooft, niet

en verderve. Hier sien wy dat Godts liefde

d'eerste plaets heeft, als de hoogste oorsaeck

en oorsprongh ; en dal hel geloof in Christus

volght , als de tweed' en naerder oorsaeck.

Indien yeinandt hier leghen scght , dal Chris-

tus niet anders en is als de formeel' oor-

saeck door wien wy de saligheydt bekomen
,

die verkleynl de kracht van Christus meerder

dan de woorden konnen lijden. Want indien

wy de gerechtigheyt verkrijgen door 'igeloove

'tweick op hem berust, so moet de matery

en stoll'e van onse saligheyt in hem gesocht

Kn als men
alsospreccktso

en wordt de ge-

nade Gods niet

verduvstert.

\V;iut Chri-

stus verdienst

en wordt niet

gestelt tegheu

de barmhertig-

heyt Godts.

Maer is daer

van af-koni-

stigh.

(p. 207.)

Dat dcse twee

te samen wel

konnen be-

staen, Jat wort

be«c-cn door

versrhcydcn

getuyglinissen,

dewelcke die

bcydc te samen

voegen,

loau. 3. IC.
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worden , 't welck met veel plaelsen klaerlick

i.loan. 4. 10. bcwescn wort. Niet dat wy Godt lief ghe-

hadt hebben, maer dat hy ons lief heeft

ghehadt, ende sijnen Sone gesonden heeft

\tot\ een Versoening voor onse sonden. Met

dese woorden wort duydelick betoont , dat

Godt, op dat sijn liefde t'onswaert door geen

dingh en soude verhindert worden, den middel

der Versoeningh ghesleldt heeft in Christus.

En in dat woorl Versoeningh is een groot

gewicht : want Godt was op een on-uytspre-

kelicke wijse ten tijde doe hy ons lief hadde,

met eenen nochtans op ons vergramt, tot

dat hy in Christus bevredight wiert. Hier toe

1. loan. 2.2. dienen alle dese teksten 1): Hy is de Ver-

Coii. 1.19 20. soeningh voor onse sonden. Item: Het is

\des Vaders] welbehagen geweest , dat in

hem alle de volheydt woonen soude : Ende

dat hy door hem vrede gemaeckt hebbende

2 Cor. 5. 10. door het bloedt sijns kruyces, &c. Item:

Godt was in Christus, de werelt met heni-

selven versoenende: hare sonde haer niet

Kphcs 1. 6. toerekenende. Item : Hy heeft ons aenghenaem

Ephcs. 2. 16. ghemaeckt in sijnen beminden Sone. Item :

[Op dnC\ hy die beyde met Godt soude in

een lichaem versoenen door 't kruyce. De

reden van dese verborgentheyt moet uyt het

eerste Capittel tot den Ephesen gehaelt wor-

den , alwaer Paulus na dat hy gheleert heeft

dat wy in Christus sijn uytverkoren , met

eenen daer by voeght: Dat wy in hem de

ghenade verkreghen hebben. Hoe heeft Godt

met sijn gunst begonnen t' omhelsen die gene

die hy voor de scheppinge der werelt lief

hadde , anders dan om dat hy sijn liefd' aen

haer betoont heeft doe hy door Christus bloedt

was versoent? Want gheraerckt Godt is de

Fonteyn aller gerechtigheydt , so moet noodt-

sakelick de mensch, so langh hy een sondaer

is , hem tot een vyandt en rechter hebben.

Daerom is de gerechtigheyt sodanigh alsse

door 2) Paulus beschreven wordt een beginsel

2. Cor. 5. 31. der liefde: Dien, die geen sonde gekent en

heeft , heeft hy sonde voor ons gemaeckt

,

op dat wy souden worden rechtveerdigheydt

Godts in hem. Want hy geeft te kennen dat

wy door d'olTerhande van Christus, onver-

diende gerechtigheyt hebben verkregen, op dat

wy die van naturen kinderen des loorns en

door de sonde vervreemt zijn , Gode behagen

souden. Dit onderscheydt wordt oock beteec-

kent , soo dickwils als de genade van Christus

by de liefde Godts ghevoeght wordt , waer
uyt volghl , dat hy ons schenckt van 't sijne,

't welck hy verkreghen en verdient heeft :

Want 't en soud' andersins niet wel voegen
dat hy op hem-selven sonder den Vader desen

1) sjjreiicJcen. 2) van.

lof soud' onlfangen , dat hem de genaed' als

eygen toebehoort en van hem voort komt.

3. En dat Christus door sijne gehoorsaem-

heydt ons waerlicks by den Vader genade

verworven en verdient heeft , dat wordt uyt

veel plaetsen der Schriftuyr sekerlick en gron-

digh verstaen en afgheleydt 1). Want dit

neem' en houd' ick als voor een bekent puncl:

Indien Christus voor onse sonden genoegh

gedaen ; indien hy de straiFe die wy verdient

hadden betaelt : indien hy door sijne ghehoor-

saemheydt Godt versoent: eyntlick indien 2)

hy rechtveerdigh zijnde voor d'onrechtveer-

dighe gheleden heeft : dat dan oock 3) door

sijne gherechtigheydt ons de saligheyt ver-

kregen zy , 't welck even soo veel geit als

verdienen. Maer wy zijn
,

gelijck Paulus ge-

tuyght, versoent, en hebben de versoeningh

ontfanghen door sijn doodt. En de versoeningh

en heeft geen plaets dan daer voor henen

verbotgentheydt geweest is. Dit is derhalven

den sin , dat Godt van wien wy om onser

sonden wille wierden ghehaet , door de doodt

sijns Soons is bevredight gheworden , op dat

hy ons genadig zijn soude. Wij hebben oock

neerstelick te bemercken de tegen-stellingh en

vergelijckingh die een weynigh daer nae volght.

Gelijck door de onghehoorsaemheydt van dien

eenen mensche vele [toi~\ sondaers gestelt zijn

geworden , alsoo sullen oock , door de gehoor-

saemheyt van eenen , vele \_tot] rechtveerdighe

ghesleldt worden. Want het verstant van dese

woorden is
,

gelijck wij door Adams sonde

van Godt vervreemt en ten verderve veror-

dent zijn , dat wy alsoo door Christus gehoor-

saemheydt in genaden ontfangen worden, als

of wy rechlveerdigh waren. Ende dat Paulus

seydt, sy sullen tot rechtveerdige gestelt wor-

den , sprekende van den toekomenden tijdt

,

daer meed' en sluyt hy de tegenwoordighe

rechtveerdigheydt niet buyten : gelijck als uyt

de t'samen-voegingh van sijne woorden blijckt:

Want hy hadd' oock te voren gheseydt

:

Dat de onverdiende gave is uyt vele sonden

tot rechtveerdighmakingh.

4. Voorts wanneer wy seggen dat ons de

ghenade verworven is door Christus verdienst,

so verstaen wy daer door , dat wy door sijn

bloet ghereynight zijn , en dat sijn doodt zy

gheweest een versoeningh voor de sonden.

Sijn bloedt reynight ons van sonde. Dit is

het bloedt [des N. Testaments] 4) 't welck

vergoten 5) wordt tot verghevinghe der

sonden. Indien dit de vrucht is van sijn ver-

goten bloet dat ons de sonden niet en wor-

den toe-gerekent , soo volght daer uyt dat

1) afghciiomeii. 2) is 't dat. 3) derhalvea. 4) [ ].

5) uyt-ghestoit.

Het tweede

ea oock voor-

uacinste deel

deses capittels,

hewijsendc dat

Christus door

sijue gheboor-

saemheydt ons

waerlicks by

den Va'ler ge-

nade verdient

heeft.

Kom. 5. 11.

Dese genaed'

is ons ghewor-

den door Chri-

stus hloedt-

stortingh en

doodt, tot de-

welekc toe hy

sijnen Vader

gehoorsaem ia

gheweest.

Philip. 2. 8.

1. loan. 1. 7.

Lucas 22. 20.
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met desen prijs Godts oordcel is ghenoegh

oan. 1. 29. gliedaen. Hier toe dient dit segglicn van Jo-

annes den Dooper : Siet hel Lam Godts, dat

de sonde der werelt wech neemt. Want hy

stelt Christus teghen alle d'oiïcrhanden der

Wet , om te leeren dat in Christus alleen

vervult wordt het gheen door die voorheelden

wierdt aengewesen. Nu, wij weten wat Moses

al-omme seght , te weten : De ongerechtig-

heydt sal versoeut en de sonde sal uyt-ge-

wischt en vergheven worden. Somma , wy
worden in de oude Figueren seer wel onder-

richt welcke daer zy de kracht en nuttig-

heydt van Christus doodt. De Apostel ver-

klaert oock dit stuck schranderlick 1 ) m den

xbr. y. 22. Brief tot den Hebreen , steunende op desen

grondt: Datter geen vergevingh geschiedt

sonder bloedt-stortingh. Waer uyt hy besluyt

:

Dat Christus eenmael door sijn Olïerhande

verschenen is om de sonde te niet te doen.

>\i. VS. 12. Item : Dat hy op-gheoffert zy, op dat hy de

sonden van velen wech nemen soude. Hy
hadd' oock voor henen geseydt : Dat hy niet

door het bloedt der boeken of der kalveren,

maer door sijn eygen bloedt eenmael in-

gegaen is in het Heylige, een eeuwige ver-

soenmge ghevonden hebbende. Nu, wanneer
bid. V3. 13. liy aldus redeneert 2) : Indien het bloedt

van de jonge koe heyligh maeckt na de rey-

nigheyt des vleesches , dat dan de conscien-

(p. 208.) tien veel meer gereynight | worden van doo-

delicke wercken door het bloedt van Christus :

soo is lichtelick te sien , dat Christus genade

te seer verkleynt wordt, so wy niet 3) toe-

staen dat sijn offerhande kracht heeft om te.

versoenen , te bevredighen en ghenoegh te

bid. VS. 15. doen. Gelijck hy een weynigh daer nae seydt

;

Dese is de Middelaer des Nieuwen Testa-

ments , op dat de doodt [daer tussche)i\ ghe-

komen zijnde, tot versoeninghe der overtre-

dinghen die onder het eerste Testament wa-

ren, de ghene die gheroepen zjn de belof-

tenisse der eeuwiger erve onlfanghen souden.

Insonderheydt moet overleydl worden de ver-

gelijckingh en over een komingh die door 4)

Jut. 3. 13. Paulus beschreven wordt : Dat hy voor ons

de vervloeckingh gheworden is , &c. Want
het was te vergeefs , en oversulcks oock on-

gerijmt dat Christus met den vloeck beladen

wierdt, indien hy betalende 't geen andere

schuldigh waren, voor hen de gerechtigheydt

niet verkregen en_ hadde. Het ghetuyghnis

esai. 53. 5. Van Jcsaja is oock klaer : Dat de straffe die

ons den vrede aenbrenght 5) op Christus

.gheleyt was , en dat wy door sijn wonden

genesen zijn. Want indien Christus voor onse

1) behendigh. 2) reden-kavelt. 3) 't (

4) van. 5) kastijdingh onses vredes.

zy dat wy.

sonden niet en hadde gonoegh ghedaen, soo

en soude van hem niet geseydt worden dat

liy Godt ghestilt 1) en te vreden gesteit

heeft, op sich nemende de straffe die wv
onderworpen waren. Waer meed over een

stemt 't geen aldaer volght : Om de misdaedl

mijns volcks hebb' ick hem verslaghen. Laet

hier oock by komen d'uytleggingh van Pe-

trus , die allen twijffcl sal wech nemen , te

weten : Dat hy onse sonden ghedragen heeft

op het hout des Kruyces. Want hy seght

dat de last der verdoemenisse, daer van wy
verlicht zijn

, op Christus is gheworpen.

5. De Apostelen betuyghen oock klaer-

lick dat hy betaelt heeft den prijs daer mede
hy ons van de schuit des doodts verlossen

soude. Glierechtveerdight uyt sijne genade

,

door de verlossinghe die in Christus Jesus

is : Welcke Godt voor-ghestelt heeft \tof', een

versoeninge door het geloove in sijnen bloede.

Paulus prijst ons de ghenade Godts daer in,

om dat hy den prijs der verlossingh gheghe-

ven heeft in Christus doodt: daer beneffens

ghebiedt hy ons toe te gaen tot sijn bloedt,

op dat wy de gerechtigheydt verkregen heb-

bende, onbevreest voor Godes gericht staen

mochten. Dit selve wil oock Petrus leeren

,

als hy seydt: Dat wy verlost zijn niet door

goudt of silver, maer door het dierbaer bloet

des onbevleckten Lams. Want dese teghen-

stellingh en soude sich niet wel schicken

,

indien door desen prijs voor de sonden niet

betaelt en ware, daerom oock Paulus seydt:

Dat wy diere gekocht zijn. Dese andere

woorden van Paulus en souden oock niet

kunnen bestaen , te welen : Daer is een Mid-

delaer die hem-selven ghegheven heeft tot

een rantsoen-gheldt , indien de straffe die wy
verdient hadden op hem niet en ware ghe-

worpen ghewecst. Daerom verklaert de sel-

vighe Apostel : Dat de verlossingh door Chris-

tus bloedt niet anders en is als de vergevinge

der sonden, als of hy seyde, dat wy voor Godt

gerechlveerdight of vry ghesprcicen worden

,

om dat sijn bloedt genoeghsaem is tot vol-

doeningh. Waer mede een ander plaets over

een stemt : Dat hel handlschrift dat tegen ons

was aen het Kruyce gehecht zy. Want met

dese woorden wordt een betalingh of vergel-

ding beleeckent die ons van de schuit vry maekt.

Daer is oock een groote kracht in dese woorden

van Paulus : Indien de rechtveerdigheydt door de

Wet is, so is dan Christus te vergeefs gestorven.

Want hier uyt vernemen wy, dat wy van Chris-

tus halen moeten 't geen de Wet toebrengen

soude, waer 't dat yemant deselve volbracht,

ofte, 'tweickeven eens is, dat wy door de

£ii dat in

sulckcr voegen

dat hy selfs dë

prijs betaeldt

beeft, op dat

by ons van de

schuldt des

doodts verlos-

sen soude.

liora 3.24,25.

1. Cor. 6. 20.

1. Tim. 2. 5,6.

1) Repaeyt.
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genade van Christus verkrijgen 't gheen Godt

in sijn Wet aen 1) onse wercken belooft heeft,

Levit. 18. 5. doe hy seyde: Wie dit doet, die sal daer in

leven, 't Welck hy oock even so klaer be-

vestight in sijn predicaty die hy t'Antiochien

Actor, 13. 32. dede , seggende: Dat wy door 't geloof in

Christus gherechtveerdight worden van alle

daer van wy in de Wet van Moses niet en kon-

den worden gherechtveerdight. Want indien

de gherechtiglieydt in d'onderhoudinghe der

Wet gelegen is , wie sal dan konnen loochenen

dat Christus ons de gunste Godts verdient

heeft , dewijl hy dien last op sich genomen

hebbende, ons met Godt even eens versoent

als of wy de Wet onderhouden hadden?

Hier toe dient oock 't geen hy daer na leert

Galat. i. 4. in den Brief tot den Galaten : Godt heeft

sijnen Soone ghesonden
,
gheworden onder de

Wet, op dat hy die ghene die onder de Wet
waren, verlossen soude. Want waer toe kan

die onderwerpingh anders nut zijn , dan op

dat hy ons de gerechtigheyt mochte verkrij-

gen , op sich nemende te volbrengen 't geen

wy niet betalen en konden ? Hier uyt komt

die toerekeningh der gerechtigheyt sonder de

Rom. 4. 5. wercken, van dewelcke Paukis ,spreeckt : te

weten , om dat ons toegerekent wort de

gerechtigheyt die alleen in Christus gevonden

is. Het vleesch van Christus en wort voor-

Roin. 0. 55. waer om geen ander reden onse spijse ge-

naemt , dan om dat wy daer in de substanty,

het mergh en pit des levens vinden. En die

kracht en komt van nergens elders dan om
dat de Sone Gndts gekruycight is geweest tot

een prijs van onse gherechtigheyt. Gelijck Pau-
Ephes. 5. 2. hisseyt: Dat hy hem-selven overgelevert heeft

tot een offerhande van goeden reuk. En el-

Rom. 4. 25. ders : Hy is over-gelevert om onse sonden
,

ende opgheweckt om onse rechtveerdighma-

kinge. Hier uyt wordt besloten , dat ons niet

alleen de saligheydt door Christus gegeven

is, maer oock dat de Vader ons nu genadigh

is om sijnen 't wille. Want in hem wort

ontwijffelick ten vollen vervult 't gheen Godt

onder een ghelijckenisse spreeckt door Jesaia

:

lesai 37. 35. lek sal 't docn om mijnent 't wille , ende om
Davids mijnes knechts wille. Waer van d'Apos-

tel Joannes alderbest getuyght, als hy seydt:

1. loau. 2. 12 De sonden worden u vergeven om sijnen 't

wille. Want al hoe wel hy de nacm van

Christus niet uyt en druckt , soo beteeckent

hy nochtans nae sijn gewoonte Christus , door

het woordeken Sijnen Nae desen sin verklaert

loan. 6. 57. oock de Hecre : Gelijck ick leve door den
Vader, alsoo sult ghy oock leven door my.
Waer mede Paulus segghen over een komt;

Philip 1. 29. U is uyt ghenade ghegeven in de sake van

1) []•

Christus , niet alleen in hem te geloovcn

,

maer oock voor hem te lijden.

6. Dat sommighe gelijck Lombardus en de ^" Schooi-

School-leeraers vraghen , of Christus yet ver- wijIe nchtveer-

dient heeft voor hem-selven , dat is een sotte Jigheyt in de-

neuswiisigheyt , en te geliick een lichtveerdish '^" *"""!"''

. 11 i> I 1 •• wordt weder-
gnevoelen , als sy suIks beweeren en drijven, lejdt.

Want wat behoefde doch d'eenighe Sone Godts ^''"- ^- Seat.

tot ons neder te dalen op dat hy voor hem-
selven yet nieuws verkrijgen mochte? Wan-
neer Godt ons sijn racdt en voornemen ver-

klaert en voor ooghen stelt, soo beneemt hy
ons allen t wijffel. Want daer en wordt niet Kom. 8. 32.

gheseydt dat de Vader des Soons voordeel in

sijne verdiensten gesocht heeft , maer dat hy

hem ter doodt heeft overghelevert en niet ge-

spaert : om dat hy de werelt lief hadde. Men
moet oock acht nemen op de Prophetische

manieren van spreken : Een kindt is ons ge- '•'*''' ^- ^

boren. Item : Verblijdt u ghy dochter Sion: Siet Zachar. 9.9.

uwen Koningh komt u. De versterckingh
|

(P- 209.)

der liefde die Paulus ons aenprijst soud' oock

van geender weerden zijn , te weten : Dat Kom. 5. 10.

Christus ghestorven is voor ons doe wy noch

vyanden waren. Want daer uyt vernemen wy
dat hy voor sich selven niet en is besorght

geweest: en dit getuyght hy klaerlick, seg-

gende: Ick heylige my selven voor haer. lom. 17. 19.

Want dewijl hy de vrucht van sijn heylig-

heydt op anderen overdraeght 1), soo ver-

klaert hy dat hy niets en verkrijght voor

hem-selven. En dit is voorwaer alder-meest

aenmerckens weerdigh , dat Christus hem-sel-

ven ghelijck als vergeten heeft , op dat hy

sich geheel aen 2) onse saligheydt soude toe-

wijden 3) en overgheven. Hier toe treckense

verkeerdelick 't ghetuygenisse vau Paulus

:

Daerom heeft hem oock Godt uytermaten ver- rhiiip. 2. 9.

hooght , ende heeft hem eenen naem gege-

ven , &c. Want door wat verdiensten kond'

hy als Mensch verkrijghen dat hy soude zijn

de Rechter der werelt , het Hooft der Engelen
,

dat hy de hooghste Goddelicke heerschappy

bekomen , en dat in hem die Majesteyt wonen

soude, tot welckers duysenste deel alle de

krachten der Menschen en der Engelen niet

gheraken en konnen? Doch d'antwoordt is

ghereet en volkomen , dat Paulus aldaer niet

en spreeckt van d'oorsaeck der verhooginge

van Christus: maer dat hy alleen betoont wat op

Christus gehoorsaemheyt gevolght is , op dat

die ons tot een exempel en voorschrift dienen

soude. Ende hy en heeft niet anders willen

te verstaen geven dan 't geen elders geseydt

wordt : Dat Christus heeft moeten lijden , en Lucas 24. 26.

also in de heerlickheyt sijns Vaders ingaen.

1) overset. 2) tot. 3) toe-eyghenen.
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Onderwysingli

3n be Cl^ristclicfc Religie.

Het Derde Boeck

Belangende 't middel om de genade van Christus te verkrijgen

,

en wat Vruchten daer van tot ons komen, en wat

Werckingen daer uyt volgen.

De llcyli-

ghe Gceat (van

wiens wcsen eu

Godtheydt in 't

eerste bocck

ghehnodelt is)

is lic bandtvau

onsc ghemecn-

schap nitt

Chiistus.

Eph. 4. 15.

Roni. 8. 29.

Kom. 11. 17.

Dcwelckc

door den ghe-

loove geschiet.

Maer noch-

taus door de

yerborghcne

werckingh des

Hcyliglien

Ghecsts.

Het Eerste Capittel.

Dat die dingen die van Christus geseyt zijn,

lot onsen voordeele ghedijen , door de ver-

borgliene werckinge des Geestes.

ALS nu staet ons te bemerken hoe en

op wat wijse tot ons komen de goe-

deren die de Vader sijnen eenigh-

gheboren Soon geglieven heeft , niet tot sijn

eygen gebruyck en nuttigheydt , maer op dat

hy de arme en gebreckelicke rijck maken sonde.

Voor eerst moeten wy weten dat alles wat

Christus geleden en gedaen heeft tot salig-

heydt des menschelicken geslachts , ons onnut

en onprofijtelick zy , soo langli als hy buyten

ons is en wy van hem vervreemt zijn. So

moet hy dan ons eygen worden en in ons

wonen , sal hy ons kunnen
1
) mededeelen die

dingen die hy van sijnen Vader ontfangen

heeft. Daerom wordt hy ons Hooft genaemt

en d'Eerst-geboren onder vele Broeders: Wy
worden oock aen d'ander zijde geseydt hem
ingelijft te worden en aen te doen : want ge-

lijck ick geseyt hebb', 't geen hy besit en

gaet ons niet aen tot dat wy aen hem wassen

en een met hem worden. En al hoewel het

waerachtigh is dat wy dit door den geloove

verkrijgen: nochtans dewijl wy sien dat niet

alle menschen sonder onderscheydt de gemeen-

schap van Christus die door het Euangelium

aengheboden wordt , aen en nemen , soo leert

ons de reden selfs dat wy hooger opklimmen

en ondersoeck doen moeten naer 2) de ver-

borghene werckingh des Geestes, door dewelck

het geschiedt dat wy Christus genieten met alle

sijne goederen. Ick hebbe voor henen ghe-

handelt van des Geestes eeuwighe Godtheyt

en Wesen : nu sullen wy ons bepalen tot 3)

dit bysondcr hooft-stuck 4) , dat Christus

alsoo in water en bloedt ghekomen is , dat

de Gheesl nochtans oock van hem gheluyght

,

op dat de saligheyt die door hem verkregen

is ons niet en ontgae. Want ghelijck alsser

in den Hemel drie getuygen genaemt worden,

de Vader, het Woordt, en de Gheest: alsoo

wordender op der aerden oock drie genoemt,

Water, Bloedt en Geest. En 't en en is niet

te vergeefs dat alhier wederom gewagh ge-

maeckl wordt van 't ghetuygenisse des Geestes,

"l welck wy ghevoelen in onse herten als een

zegel in-gedruckt te zijn: want daer door

gheschiedt het dat ons doiferhand' en afwas-

schinghe van Christus verzegelt wordt. Daerom

seght oock Petrus : Dat de Geloovige verkoren

zijn in de heylighmakinghe des Geestes , tot

ghehoorsaemheydt en besprenginghe des bloedts

van Jesus Christus. Met welcke woorden Iiy

ons leerdt en vermaent , dat onse zielen met het

Heylige Bloedt van Christus door de verbor-

ghen besprenginge des Geestes ghereynight

worden, op dat het niet te vergeefs uylge-

stort en zy. Alsoo seght oock Paulus , spre-

kende van de suyveringh en rechtveerdigh-

makingh , dat wy die beyde deelachtig wor-

den in den Name des Heeren Jesus, ende

door den Geest onses Godts. De somma van

dit alles komt hier op neer, dat de Heylige

Geest is de bandt waer mede Christus ons

met hem-selven krachtelicken verbindt I) en

vereenight. Hier toe dient oock 't geen wy
in't voorgaende Boeck van sijn salvinge ghe-

leert hebben.

% Maer op dat dit stuck , waer van de

kennisse ons seer weerdigh en dienstig is

,

te sekerder blijcke , soo moeten wy weten

dat Christus gekomen is , op een bysondere

wijse met den Heyligen Geest begaeft zijnde:

te weten , op dat dese Geest ons van de

werelt afsonderen en tot de verwachtinge des

eeuwigen erfdeels versameien soude. Daerom

wort hy genoemt de Geest der Heylighma-

I.Iuan 5.7,8.

Ghelijck uvf

de volghende

ghetuyghnis-

SCD blijckt.

1. Petr. 1. 2.

De volheyiU

van de gaven

des Heylighen

Gheestes moet

in Christus den

Middclaeraen-

gliemerckt

worden , ende

tot wat eyndc.

I) soud' hj' ons. 2) 3) met. 1) (te vreden zijn). 1) verknoopt.
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kingh: om dat hy ons niet alleen door een

(p. 310.) algemeene kracht , dewelcke so wel in't
|

menschelicke gheslacht als in de verdere dieren

ghesien wordt, onderhoudt en versterckt,

niaer oock om dat hy is de wortel en het

zaet van het Hemelsche leven dat in ons is.

Daerom prijsen ons de Propheten het Koninck-

rijck van Christus bysonderlick aen met desen

lof, dat d'overvloet des Geestes daer in rijc-

kelicker bloeyen soude. De plaetse hy den

Propheet Joel is uytnemende boven andere

:

loëi 2. 28. \q\^ sal te dien dage van mijnen Geest uyt-

storten over alle vleesch. Want hoewel de

Propheet door de gaven des Geestes schijnt

te verstaen liet ampt van propheteeren , so

geeft hy nochtans met dese wijse van spreken

te kennen , dat Godt door de verlichtinghe

sijns Geestes hem-selven Discipelen maken

sal uyt die gliene die- te voren der Hemel-

scher Leere niet en waven deelachtigh geweest.

Ende nae dien Godt de Vader ons om sijns

Soons wille met den Heyligen Geest begaeft,

en nochtans by hem de gantsche volheyt

wech geleyt heeft , op dat hy soude zijn de

bedienaer" 1 ) en uytdeelder van sijne milt-

Waerom de dadighcydt : soa wordt hy nu eens 2) ge-

gc?óémtwoTdt naen]t des Vaders, dan weder 3) des Soons

G heest des Gecst. Doch ghy-üedcn , seghtPaulus, en zij

t

" "^"^ niet in "den vleesche , maer in den Geest,

Rum. 8. 9. soo andcrs de Geest Godts in u woont. Maer
en VS, 11. soo yemandt den Geest van Christus niet en

heeft, die en komt Christus niet toe. En hy

gheeft ons . hope tot een volle vernieuwingh

,

door dien dat hy die Christus van den dooden

opgeweckt heeft , oock onse sterfTelicke licha-

men sal levendig maken door sijnen Geest die

in ons woont. Want 't en is niet ongerijmt

dat men den Vader toeschrijft den lof van

sijne gaven daer van hy de ghever is, en

dat niet te min oock dat selvige aen Christus

toe-ge- eygent worde , by den welcken de gaven

des Gheestes die hy den sijnen schenckt

,

loaii. 7. «7. wech gheleydt zijn. Daerom noodight hy alle

Eph. 4. 7. dorstige tot hem op datse drincken. En Pau-

lus leert : Dat elck een van ons is de genade

ghegeven nae de mate der gave van Christus,

la wat op- Men moet oock weten , dat hy den Gheest

'ohecst^ des"
'^^" Christus ghcnacHit wordt, niet alleen ten

Süous ghe- aensien dat hy is het eeuwige Woordt Godts
Loiint wurdt. j^^^ ^^^ selvcn Gecst met den Vader ver-

eenigt ; maer oock ten aensien dat hy draeght

de Persoon des Middelaers: want indien hy

met dese kracht niet en ware begaeft ge-

weest, soo soude hy te vergeefs tot ons ghe-
1. Cur.15.45. komen zijn. Nae desen sin wordt hy genaemt

den tweeden Adam uyt den Hemel gheghe-

Vader

Soons,

1) dienaer. 2) als nu. 3) als nu.

ven tot eenen levendigh makenden Gheest.

Alwaer Paulus dat by.sondere leven 't welck

de Sone Godts den sijnen in geeft , op dats'

een met hem zijn souden, vergelijckt met het

natuyrlick leven , 't welck oock den verwor-

penen ghemeen is. Van ghelijcken daer hy

den geloovigen toewenscht de genade van

Christus en de liefde Godts , daer steldl hy

met eenen by de mede-deelinghe des Ghees-

tes , sonder den welcken niemandt Godes

Vaderlicke gunst, noch Christus weldadigheydt

smaken en sal. Gelijck hy oock elders seydt

:

Dat de liefde Godts in onse herten uytghe-

stort is door den Heyligen Gheest , die ons

is ghegheven.

3. En alhier is 't raedtsaem op te mereken

met wat namen de Schriftuyr den Heylighen

Geest vereert , daer sy van den oorsprongh

en de gaUtsche weder-oprechtingh onser

saligheydt handelt. Voor eerst wordt hy

ghenoemt den Gheest der aenneminge tot

Kinderen : om dat hy ons een gheluyghe

is van d' onverdiende goedlwilligheydt Godts,

waer door ons Godt de Vader in sijnen

lieven eenigh-gheboren Soon omhelst heeft,

op dat hy ons tot een Vader zijn soude

:

om dat hy ons oock moedt geeft om met

vertrouwen te bidden, jae de woorden in den

mondt leydt dat wy onversaegt roepen Abba
,

Vader. Daerom wordt hy ghenoemt het Pandt

en den Zegel onses erfdeels : om dat hy ons

,

die in dese werelt vreemdelingen en dooden

gelijck zijn , uyt den Hemel also levendig

maeckt , dat wy versekert zijn , dat onse salig-

heyt onder de getrouwe bewaringe Godts buy-

ten schot en perijckel is. Daerom wordt hy

oock ghenoemt het Leven om der gherech-

tigheyt wil 1). En om dat hy ons door sijne

verborghene besprengingh vruchtbaer maeckt

om spruyten der gherechtigheydt voort te

brengen , soo wordt hy dickwils Water ge-

noemt
,

gelijck als by Jesaia : O alle ghy dor-

stige , komt tot de wateren : Item : lek sal

mijnen Geest gieten op den dorstigen , ende

stroomen op het dróoge. Waer meed' over een

komt het ghesegde 2) van Christus dat ick nog

soo pas aenghehaelt 3) hebbe : So yemandt

dorstet die kome tot my en drincke. Hoewel

hy oock somtijts also genoemt wort van we-

gen sijn kracht om te suyveren en te rey-

nigen
,

ghelijck by Ezechiel , alwaer de Heere

reyne wateren belooft, daer meed' hy sijn

volck van hare vuyligheden sal afwasschen.

En om dat hy den ghenen dien hy door het

sap sijner ghenaed' heeft overgoten , de jeught

en sterckte des levens weder geeft en onder-

2.(;or. 13. 13.

De lof-tytelen

des selven.

l. Den Gecst

der aennemin-

ge tot kindere.

Rom.

Gal. .

8. 15.

2. Het pandt

en den zeghel.

2. Cor. 1. 22.

Eph. 1.13,14

3. Het leven.

Rom. 8. 10.

4 . Water,

lesai. 66. 1.

lesai. 44. 3.

Ezech. 36.25.

1) rechveerdigheyt. 2) de spreuck. 3) onlangs verhaeit.
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5. Op en

Salvingh.

l.Ioan. 2. 20.

6. Vuyr.

Lucas 3. 16.

7- Fontcya.

Joan. 4. 14.

8. De handt

GudU.
Act. U. 21.

't Gbebriiyck

van dese tyte-

len.

Eiih 4. 15.

Rom. 8. 29.

Gal. 3. 27.

Eph. 5. 30.

Dewijl 't ge-

loove 't Toor-

uaemst werck

des Heylighen

Geestea is soo

worden daeiom

ten groolê dce-

le den Geloove

toe-ge-eyghent

die dinghen die

al-omm' ia de

Schriftuyr vei-

haelt worden,

om de kracht

en werckingh

des Ghcestes

oyttedrucken.

loan. 1. 12.

(p. 211.)

houdt, so wordt liy ter dier oorsaken Oly en

Salvingh genoemt. Dewijl hy oock onse hoose

begeeriickheden geduyrighlick verteerend' en

uylbrandende , onse herten ontsteeckt met de

liefde Godts en piet de begeerte der Godt-

saligheyt , soo wordt hy van wegen dit werk

met recht Vuyr genoemt. In somma hy wort

ons beschreven als de Fonteyn , waer uyt alle

de hemelsche schatten tot ons vloeyen : Of

als de Handt Godts daer door hy sijne macht

bewijst : want hy geeft door het aenblasen

sijner kcacht alsoo het leven in ons, datwy
nu van ons selven met gedreven , maer door

sijn doen en bewegen gheregeert worden : dat

de goederen die in ons zijn , vruchten zijn van

sijne genade , en dat onse gaven sonder hem
,

niets syjn dan 1) duysternisse des verstandts

en verkeerlheyt. des herten. Hieruyt is het

nu 2) immers duydelick en klaer , dat Christus

eenighsins doelloos 3) en onnut blijft 4) , soo-

langhe 5) wy hem nog slechts in flauwe Irec-

ken 6) buyten ons en oversulcks verre van

ons ' aenschouwen , tot dat wy dan 7) onse

herten richten op den Heyligen Geest. En
wy weten dat hy alleen vorderlick is den

ghenen die hem hebben tot een Hooft en

Eerst-geboren onder de Broeders , en eyndtlick

den ghenen die hem hebben aenghedaen. Dese

vereenigingh alleen maeckt , dat hy niet te

vergeefs , ten aensien van ons , met den naem

van Salighmaker ghekomen is. Hier toe dient

dat heyligh Houwelick waer door wy vleesch

van sijnen vleesche , en beenen van sijne bee-

nen, en derhalven een met hem worden. En
hy vereenight hem-selven met ons alleenlick

door den Geest. Door de genaed' en kracht

van den selven Geest worden wy sijne leden

ghemaeckt , soo dat hy ons onder hem ver-

vat , en wy wederom hem besitten.

4. Maer dewijl 't gheloove 't voornaemste

werck des Geestes is , soo wordt een groot

deel van die dingen die al-omm' in de Schnf-

tujT te lesen zijn om de kracht en werckingh

des Geestes uyt te drucken , den geloove toe-

ge-eygent : overmidts hy ons alleen door het

selve brenght tot het licht des Euangeliums

,

gelijck Johannes de Dooper leert , dat den genen

die in Christus ghelooven dit Privilegy en Voor-

recht ghegeven is datse kinderen Godts zijn
,

die niet uyt vleesch en bloet , maer uyt Godt

zijn geboren. Daer stelt hy Godt
|
teghen

vleesch en bloedt, en hy beweert alsoo daer

mede dat het een boven natuyrlicke gave zy

,

dat de menschen door 't gheloove Christus

. ontfanghen , die andersins in haer ongheloovig-

heydt souden blijven steecken. Waer meed'

1) zijn. 2) Dit is nu. 3) ledigh

5) dewijl. 6) Üaeuwelick. T)
( ].

i) leydt.

over een komt d'antwoorde van Christus

:

Vleesch ende bloedt en heeft u \daf] niet ge- Matih. ir.. 17.

openbaert , maer mijn Vader , die in de Hemelen

is. Dit roer' ick nu met weynigc woorden

aen : om dat ick daer van aireed' in een

ander plaets overvloedigh ghehandelt hebbe.

Alsoo spreeckt oock Paulus als hyseydl,dat Eph. 1. 13.

d'Ephesiers' verzegelt zijn gheweest met den

Heyligen Geest der beloften. Want hy betoont

dat hy een inwendigh Leer-meester is , door

wiens werckingh de belofte der sahgheydt tot

in onse herten doordringht , deweick' ander-

sins alleen de lucht of ons' ooren slaen en

treilen soude. Desghelijcks oock , wanneer hy

seght, dat de Thessalonicensen verkoren zijn 2.Tiie8s. 2.13.

van Godt in de heyüghmakingh des Geestes

en het geloove der waerheyt. Door welck'

t'samen-voeginge der woorden hy kortelick te

kennen geelt, dat het-geloove selfs van ner-

gens elders voort en komt dan van den Geest,

't Welck Joannes klaerder uytieydt : Ende hier 1. loan. 3. 24.

aen kennen wy dat hy in ons blijft , [name-

licJf ,] uyt den Gheest dien hy ons ghegeven

heeft. Item: Hier aen kennen wy, dat wy en 4. 13.

in hem blijven , ende hy in ons , óm dat hy

ons van sijnen Geest gegeven heeft. Daerom

heeft Christus sijnen Discipelen , op datse de

Hemelsche wijsheydt vatten mochten , belooft

den Geest der waerheyt, den welcken de loan. 14. 17.

werelt niet en kan ontfanghen. Hy schrijft

oock den Geest dit eygen ampt toe , dat hy

in gedachtenisse brenght die dingen die hy

met sijnen mont gheleert hadde. Want het

licht soude den blinden te vergeefs schijnen ,

waer 't dat die Geest des verstandts d'pogen

des verstandts niet en opende: soo dat ghy

hem met recht noemen niooght den sleutel

daer door ons de schatten des Hemelschen

Koninckrijcks open ghedaen worden ,
en sijne

verlichtingh , de scherpsinnigheydt onses ver-

standts om te sien. Daerom prijst Paulus soo 2- Cor. 3. b.

seer den dienst des Geestes; want de Leer-

aers souden sonder vrucht en vorderingh roe-

pen, indien Christus d'inwendighe Leer-meester loan. o. 44.

selfs door sijnen Gheest niet tot sich 1) en

trock die die hem van sijnen Vader ghegeven

zijn. Gelijck wy dan geseyt hebben dat de

volkomen saligheyt in den Persoon van Christus

gevonden wordt : alsoo , op dal. wy sijns 2)

souden deelachtigh worden: Doopt hy ons in i.ure 3. ifi.

den Heylighen Gheest ende met vyer , ver-

lichtend' ons tot het gheloove sijns Euange-

liums , en alsoo wederbarende dat wy nieuwe

creaturen zijn : en heylight ons Gode tot hey-

lighe tempelen , ons van ons' onheylighe vuy-

ligheden ghereynight hebbende.

1) hem. 2) sijner.
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Eeu korte

weder- verha-

lingh van som-

mighe ïoor-

nueniste hooft-

stucken des

gantschen han-

dels in 't twee-

Je Boeck.

Het wit en

oogmerck van

dit Capittel.

Denoodtwen-

digheydt der

Leere van het

gheloove.

Het II. Capittel.

Van den Geloove : alwaer oock de beschrijvinghe

des geloöfs wordt gestelt , en d'eygenschappen

die 't heeft , verklaert worden.

Doch dit alles sal lichtelicker bekent wor-

den ,
wanneer alhier een klaerder be-

schrijving'e des geloofs sal neder gheset zijn :

op dat de Lesers des selfs kracht en aerdt

verstaen moghen. En 't is oorbaerlick dat wy
ons weder in gedachtenis brenghen die din-

ghen die voor henen gheleert zijn gheweest

,

te weten , dewijl ons Godt door sijn Wet

voorschrijft wat wy doen moeten, dat het

grouwelick oordeel des eeuwigen doodts 't

welck sy verkondight , ons op den hals leght

,

is't dat wy in eenigh deel van dien ghefeylt

en gestruyckelt hebben. Ten anderen , dewijl

het niet alleen swaer, maer oock t'eenemael

boven all' onse krachten en buyten all' ons

vernioghen is de Wet te volbrenghen, ghe-

lijck Godt eyscht: dat wy niet goedts en

konnen hopen , maer van Godt verworpen

,

onder 't eeuwige verderf liggen, indien wy
ons selven alleenlick aensien , en de condity

die wy verdient hebben , overleggen. Ten

derden is oock dit verklaert geweest, datter

een eenigh middel is van verlossingh , daer

door wy uyt soo een bedroefde swarigheydt

gereddet en getrocken konnen worden : te

weten , als Christus de Verlosser verschijnt

,

door wiens handt de Hemelsche Vader, sich

nae sijn onghemeten goedtheydt en goeder-

tierentheydt onser ontfermende , ons heeft

willen te hulpe komen : indien wy maer dese

sijne barmhertigheydt door een vast geloof

omhelsen , en door een volstandige hoop daer

op berusten. Nu slaet ons t'ovcrleggen, hoe-

danigh dit geloove zijn moet, door het welck

alle die ghene die van Godt tot sijne kinde-

ren aenghenomen zijn , tot de besittingh van

het Hemelsche Koninckrijck geraken I ) : over-

midts het seker en bekendt is dat niet aller-

ley meeningh of oock wijsmakingh en inbeel-

dingh ghenoegsaem is tot uytvoeringh van

soo een groote saeck. En wy moeten met

dies te meerder sorgh' en neerstigheyt nae

d'oprecht' eygenschap des geloofs omsien en

ondersoeck doen, om dat veel menschen huy-

densdaeghs in dit stuck verderflick dwalen.

Want een goet deel der werelt , als sy den

naem des gheloofs hebben hooren melden , so

en begrijpen sy daer van niet hoogers, dan dat

het bestaet in een gemeen toestemmen , dat

d'Euangelische History waerachtlgh is. Jae

1) treden.

wanneer sy in de scholen handelen van 't

gheloove, voorgevende dat het cnckelijck en

alleen Godt aensiet , so ruckense (gelijck

wy elders gheseydt hebben) d'elendighe zie-

len door een ydel' en verdwijnende bedenc-

kingh meer van den wegh ter zijden af, dan sy

die tot het rechte wit en ooghmerck bestuy-

ren en vorderen. Want nadien Godt een licht

bewoont tot het welck niemandt en kan toe-

gaen , so moet Christus daer middeu tusschen

komen. Daerom noemt hy hem selven oock

het licht der werelt : en elders den wegh, de

waerheyt en het leven : om dat tot den Va-

der (die de Fonteyn des levens is) niemandt

en komt dan door hem : want hy alleen kent

den Vader , en daer nae de geloovige den

welcken hy de kennisse des Vaders wil open-

baren. Nae desen sin beluyght Paulus , dat

hy geen dingh weerdigh acht te weten, uyt-

genomen alleen Christus : En hij verhaelt

oock in de Handelingen der Apostelen capit-

tel twintigh , dat hy het gheloof in Christus

verkondight heeft. En elders voert hy Chris-

tus in aldus sprekende : lek sal u senden

onder de Heydenen , op dat sy vergevinge

der sonden ontfanghen, ende een erfdeel on-

der de geheylighde, door het geloove in my.

Paulus verklaert oock dat de heerlickheydt

Godts ons in den Persoon van Christus sien-

lick is , ofte ('t welck even veel is) dat de

verlichting van de kennisse der heerlickheyt

Godts in sijn aenschijn lichtet. 't Is wel waer

dat het gheloof den eenighen Godt aensiet

:

maer dit moet men oock daer by voeghen

,

dat het moet Jesus Christus bekennen welcken

Godt gesonden heeft. Want Godt selfs soude

verre van ons verborgen blijven , indien de

klaerheyt van Christus ons niet en verlich-

tede. Daerom heeft de Vader al wat hy

hadde by sijnen Eenigh-geboren
|
Soon wech

gheleydt , op dat hy sich selven in hem open-

baren soude : op dat hy door de mededee-

linge der goederen selfs, het waerachtighe

beeldt sijner heerlickheydt soud' uytdrucken.

Want gelijck geseydt is dat wy door den

Geest moeten worden getrocken , op dat wy
verweckt worden om Christus te soecken:

alsoo moeten wy oock wederom worden ver-

maent dat de Vader die onsienlick is , ner-

gens elders gesocht moet worden dan in dit

beeldt. Hier van schrijft Augustinus seer heer-

lick, deweicke van het wit en ooghmerck

des gheloofs handelende , leert datmen weten

moet waer henen en door wat wegh wy gaen

moeten : en hy besluyt terstondt daer op

,

dat die selvige die Godt en Mensch is
,

zy

d'aldersekerste wegh tegen allerley dwalinghen.

Dat hel Godt is tot den welcken wy gaen

,

't Welck de

school- leeraers

vcrduystcren

Godt (sonder

Christus) tot

een voorwerp

des geloofs stel-

lende.

Dese worden

door verschei-

den ghetuygh-

nissL'n weder-

leydt.

l.Tiinoth 6.

16.

loan 8. 12.

loan. 14. G.

Luc. 10. 22.

1. Cor. 2. 2

Actor. 26. 17,

IS.

p. 212.)

In 't elfte

Boeck van de

Stadt Godts ,

Cap. 2.
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Haer leer-

stuck van 'lin-

gewickelde ge-

loove worJt

beatreJpn.

Want het ver-

nietight 't ghe-

Inove, 't welck

in de keniiisse

van G odes wille

ghegheven is.

Welckedese

wiUe 7.y, enhoe

noodtsakelick

de kennisseder

selver.

dat het een Mensch is door den welcken wy
gaan : en dat dese twee alleen glievonden

worden in Christus. En als Paulus predickt

van het gheloove jegens Godt, soo en heeft

hy daer mede niet voor , onderst boven I ) te

keeren en te niet te doen 't geen hy soo dick-

wils spreeckt van 't geloove , 't welck in Chris-

tus sijn gantsche vastigheydt heeft. En Petrus

voeght dese twee seer bequameiick te samen

als hy segt , dat wy door Christus in Godt

gelooven.

2. Soo moeien wy dan dit quaedt en

ontallicke quaden meer den School-leeraren

toeschrijven , dewelcke gelijck als met een

overtogen zeyl Christus bedeckt liebben , op

den welcken soo wy niet recht ons' oogen

slaen , soo sullen wy altijt door veel dool-

hoven om-dwalen. En behalven datse door hare

beschrijvingh de geheele kracht des geloofs

by nae wech nemen en ver-ydelen, soo heb-

bense noch een gedichtsel ghesmeédt van een

inghewickelt 2) gheloove (fides implicita) 3), met

welcken naem sy een seer grove onwetentheydt

bekleden, en het arm volcksken met groote scha-

de bespotten. Jae (op dat ick waerachtelicker

en klaerder segge wat van de saeck zy) door dit

gedichtsel wordt het oprecht geloove niet alleen

begraven , maer oock t'eenemael vernietight.

Is dat gelooven , dat ghy niet met all' en

verstaet , als ghy maer alleen uw' ghevoelen

ghehoorsaemlick der Kerck onderwerpt? Het

geloof en is niet gelegen in onwetenheyt

,

maer in kennisse : en dat niet alleen in de

kennisse Godts , maer oock in de kennisse

van sijnen Goddelicken wille. Want wy en

verkrijgen de saligheyt hier door niet, te we-

ten, om dat wy bereyt zijn voor waerheydt

t'omhelsen al wat de Kercke leert, of om dat

wy den last van ondersoecken en bekennen,

haer overgheven en op-legghen : maer wan-

neer wy weten dat Godt onsen ghenadigen

Vader is , van wegen de veisoeningh die

door Christus is geschiedt , en dat Christus

ons gegeven is tot gerechtigheyt, heyligh-

makingh en leven. Door dese kennisse, segg'

ick, en niet door onderwerpingh van ons ge-

voelen , bekomen wy den ingangh tot het

Koninckrijck der Hemelen. Want alsd'Apos-

lel seght : Datmen met der herten gelooft lot

rechtveerdigheydt , en dat met den monde

belijdenis gedaen wordt tol saliglieydt , soo

geeft hy te kennen dat het niet genoegh en

is dat yemant met een in^ewickelt (/Iieloove 4)

ghelooft 't gheen hy niet en verstaet, nocht'

.oock en ondersoeckt: maer hy eyscht een

klaer en uytgedruckle bekenningh van Godes

goelheyt, daer in onse gerechtigheyt gele-

gen is.

3. Voorwaer ick bekenne wel dat ons , Veei dingen

van weeën d'onwelenhevdt daer mede wy '''J" <""""=' «•

V. II- •lil sullen ons zyu

omset Zijn, veel dingen nu ter tijdt als \) iugewondcn.

inghewonden ende bedeckt zijn 2) , en oock

namaels wesen sullen, tot dat wy 't pack des

vleesches afgeleydt hebbende , nader tot Godts

tegenwoordigheyt sullen loe-gelrcden zijn : in

weicke bedeckle dingen niet beiers en is dan

dat een mensch sijn oordeel opschorlc , en sijn

gemoedl verslercke om eenigheydt met de

Kerck t'onderhouden. Maer 'l is ten hoogh- Maer cvon-

...
,

, . °. wel IS het glie-

slen ongerijml datmen onder desen deck- i„oïc gheie-

mantel aen 3) onwelentheyl met nedrigheyl ghenindekcn-

111 s nisse Godts en
vermengnd , den naem soude geven van ge- ^^^ Christus,

loove. Want het gheloof is in de kennisse van ennictindeer-

Godl en Christus, en niet in d'eerbicdigheyt ^1^^^^%^
""

tot de Kercke gelegen. En wy sien hoedanigen joan. 17. w.

dool-hof sy met haer ingewickelt 4) en be-

deckt gheloof ghesnieedt hebben , te welen
,

dat allerley saken sonder onderscheydt, jae

oock somtijdis seer ongheschickte dwalinghen

,

dewijls' onder den naem der Kercke voor-

gedragen en uylgegeven worden , van d'on-

ervarene worden aenghegrepen als of hel God-

delick' uvlspraken waren. En hoewel dees' ^f^
""'.''"''^

1 . * ,. 1 j • weder-legging,

onvoorsichtige lichlsinnigheyt , is eenen seer ghenomen va»

sekeren slap tot het verderf, so worlse nochtans Je ongherijmt-

van hun verschoont en verontschuldigt: om
leeMtuck" nae

dalse niets en gelooft door een vast en seker volghen,

bescheydt, maer alleen met dese by-ghe-

voeghde condity : Indien de Kercke sulcks

gelooft. Also versierense dat de waerheydl in

dwalingh , het licht in duyslernis en d'op-

rechte wetenschap in onwetenlheydl bestael.

En om niet langher in't weder-leggen van

dese dingen besich te zijn, so vermanen wy

den Leser alleenlick dat hy deselve verge-

lijcke met onse Leere. Want de klaerheyl en

blijckelickheyt der waerheyt selfs , sal een

ghenoeghsaem bequame en bereyde weder-

legginghe toebrengen. Want het 5) en is by

hen 6) de vrage niel, of het geloove nog 7)

met veel overblijfselen der onwelenlheyt inge-

wickelt 8) en bedeckt zy , maer sy verklaren

rondt uyt, dat die ghene 9) recht gelooven

dewelck' in haer' onwelenlheydl ongevoeligh

zijn , en oversulcks haer selven daer in toe

geven en behagen , als sy maer met d'aulho-

riteyt en het ghevoelen der Kercke ghevoelen

en "over een stemmen in saken die hen onbe-

kendt zijn. Even eens als of de Schriftuyr

niet alomm' en leerde dal hel gheloove met

kennis en verstandt te samen gevoeght is.

4. Wy stemmen 1 0) toe dat het geloove
,

1) om. 2) iughewoudeu. 3) [ ]. 4) ingtwouden gheloove.

1) zijn. 2) [J. 3) []. 4) ingewonJen.

6) haer. 7) L ] 8) ingewondeu. Ü) L J-

lu wclckrii

sin ons glielo"''

voor .•-»",•";;.'

k"" ""!".';.k-ii.

10)
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langh als \vy in dese werelt vreemdelinghen

zijn, nog omwonden 1) en onklaer is, niet

alleen om dat ons noch veel dinghen zijn

verborghen : maer oock om dat wy door veel

dwalingen omringht zijnde, alle dingen niet

en verslaen. Want de hooghsle wijsheydt van

een alder-volmaekst mensch is verder te ko-

men 2) en door een stille leersaemheydt te 3)

arbeyden om verder te gheraken. Daerom
Philip. 3. 15. vermaent Paulus de geloovige, indien d'een

van d'ander in eenigh punct verschilt, datse

verwachten sullen tot dat het haer gheopen-

baert wordt. En voorwaer d'ervaringh leert

ons , dat wy , so lange wy met dit vleesch

aengedaen zijn, min verstaen dan te wenschen

waer. Wy vinden oock in't daghehjks lesen

veel duystere plaetsen die ons ons' onweten-

heydt voor oogen stellen. En door desen toom

wederhoudt ons Godt in zedigheydt en matig-

heyt, gevende aen 4) eenen yegelicken seker

mate des geloofs, op dat oock d'alderbeste

Leeraer veerdigh en bereydt zy om te leeren.

Van dit nog omwonden 5) geloove konnen

wy trelFelick' exempelen bemercken in de Dis-
Exerapeien cipelcn van ChHstus eer datse een volle ver-

poseen.
j|g[^|^j^g|j vcrkreghcn hadden. Wy sien hoe

beswaerlick sy selfs d'eerste beginsels der

Leere smaken , hoe dats' in de minste din-

gen dobberen 6) en wanckelen , en hoe wey-

nigh datse vorderen, al is 't dats' haren

(!> 213.) Meester ge-
|
duyrigh hooren spreken. ,Ta

dat meer is , wanneerse door d'aenmanin-

ghe der Vrouwen tot het graf- toe loopen,

so is d' opstandingh haers meesters hen-lie-

den gelijck als een droom. Dewijl Christus

voor henen van hen ghetuyght heeft datse

geloofden , so en mogen wy niet segghen

datse t'eenemael sonder gheloove waren : jae

indiense niet en waren overluyght geweest

dat Christus soud' opstaen , soo soud' alle lust

en vlijtigheydt in haer besweken en vergaen
In de Godt- hebben. De vrouwen en wierden oock door

Vroiwea'^
"^ supcrstity en by-gheloof niet ghetrocken , om

het doode lichaem eenes afghestorvenen , van

wiens leven niet verders en ware te hopen

,

met specerien te bestrooyen 7) : maer al hoe-

wel sy sijne woorden geloofden , als die wisten

dat hy waerachtigh was : soo heeft nochtans

d'onwelenheyt en grovigheyt , daer meed' haer

verstandt noch bevangen was , haer geloove

met donckerheydt overdoekt, soo datse by

nae verbaest en ontsteldt waren. Daerom
wordt oock van liun geseyt datse doe eerst

gheloofden , doe sy de waerheydt van Christus

woorden metter daedt bevonden hadden : niet

datse doe begonnen te ghelooven , maer om

1) inghewonJen. 2) voorlgangh doen. 3) []. 4) [1.

5) iagewondeü. 6) dubben. 7) door-eausen.

dat het zaedt van 't verborgen geloove , 't

welck in hare herten ghelijck als verstorven

was , als doe sijn kracht en groey ontfingh en

te voorschijn quam. Soo was dan in hen het

ware gheloove , doch bedeckt en nog om-
wonden 1): want sy hadden Christus voor

haren eenigen Leeraer eerbiedighlick aengeno-

men. Daer beneflfens van hem onderwesen

zijnde , hielden sy hem voor den Aulheur en

Werck-meester der saligheyt. In somma sy ge-

loofden dat hy uyt den Hemel was ghekomen
,

op dat hy door de genade des Vaders sijne

Discipelen derwaerts henen vergaderen soude.

En hier van en is gheen ghemeensamer en in aiiegiie-

klaerder bewijs te soecken dan dit , te weten ,
'"""s'"'-

dat het gheloof in alle Christenen altijdt met

ongeloovigheyt vermenght is.

5. Men kan 2) oock dat noemen een Daerisins-

inghewKkell 3) gheloove, 't welck nochtans
!ewickeiTghe-'

eygentlick niet anders en is dan een voor- loof, of een

bereyding des geloofs. d'Euangelisten segghen ^«""''«'eydin-

van vele datse ghelooft hebben , die alleen i„ sommigen!

door de wonderwercken van Christus tot be-

wonderingh getrocken zijnde , niet verder ghe-

treden en ghekomen zijn, dan dat hy was
de beloofde Messias : al hoewel sy de minste

smaeck van de Leer des Euangeliums niet en

hadden ontfangen. Sulck een' eerbiedigheyt

,

die haer pord' en drongh om haer selven

geerne aen Christus t'onderwerpen , wort met

den naem des geloofs verciert : daer nochtans

de selvigh' alleen is geweest een begin van het

gheloove. Alsoo heeft dien Hovelingh , de- ioan.4. 50.

welcke de belofte van Christus aengaende de ™ ^ '

gesontmakinge sijns Soons gelooft hadde , vol-

gens 't getuyghnisse des Euangelisten weder-

om gelooft nae dat hy te huys ghekomen
was. Te weten, om dat hy eerst voor 4) een

antwoorde Godts gehouden heeft 't geen hy

uyt de mondt van Christus hadde ghehoort

:

en daer nae hem-selven in Christus autho-

riteyt, macht en ghebiedt heeft over ghege-

ven om sijn Leeringh aen te nemen. Hoe
wel men moet weten, dat hy also leersaem

en veerdigh is geweest om te leeren , dat

nochtans het woordt gelooven in d'eerste

plaets beteeckent een gheloof aengaende die

particulier' en bysondere belofte , en in de

tweede plaets hem stelt en telt onder de

Discipelen die haar selven Christus toe-ge-

eygent hadden. Sulck een exempel stelt

ons Joannes voor oogen in de Samari-

tanen , dewelcke de woorden der vrouwe

gheloofden , soo datse vierighlick tot Christus

toe liepen , en nochtans nae dat sy hem had-

den hooren spreken , aldus seggen : Wy en loan. 4. 42.

1) inghewondea. 2) mach. 3) ingliewonden. 4) ala.



III. 3. 6. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 'M):,

Maei' duse

leersaemheydt

ia wijdt vcr-

acheydcu vuu

liet iu giiewic-

lielJe glieloo-

ve der Sehuol-

Leerareu.

2.Timolh.3.7.

Het giieloove

siet alsu op liel

Wooi-t Güdts:

dat liet wourdt

zy de Fouteyn

eu groadt des

geluufa, eu ge-

iijck eeu spie-

gel Jaer in liet

Godt aeii-

schouwt.

^Kphes. 4. 20.

1. Tim, 4. 6.

Itom. KI. 4.

gelooven niet meer om uvves segghens wille,

want wy selve hebben [/tem] gehoort, ende

weten dat dese waerlick is de Christus , de

Sahghmaker der wereldt. Hier uyt hhjckt , dat

oock die ghene die in d'eerste beginselen der

Leere noch niet en zijn onderwesen , soose

maer sich voeghen en schicken om te gehoor-

samen, geloovige ghenoeml worden, niet wel

eygentlick , maer om dat Godt nae sijn'e goe-

dertierenheyt die Godtsalige gesintiieydt ge-

weerdight met soo grooten eere te bekleeden.

Doch dese leersaemheyt vergeselschapt met

een begeert om vorderinghe te maken 1 )

,

verschilt veel van die grove onwetenheyt,

daer in sy 2) slapen en roncken , dewelcke

sich met dat omwonden 3) en bedeckt ge-

loove (soodanigh als het van de Papisten ver-

dicht wort) te vreden stellen 4). Want indien

Paulus strengelick bestraft die gene dewelck'

altijdt leeren en nimmermeer tot de kennisse

der waerheyt en komen , hoe veel svvaerder

schand' en smaet verdienen dan die gene die

met opset niet met all' en soecken te weten ?

6. Dit is derhalven de ware kennisse van

Christus, dat wy hem aennemen alsoo als hy
ons van den Vader wordt aangeboden en voor-

ghedragen, te weten, met sijn Euangelium

bekleet en aengedaen; want ghelijck als hy

verordent en bestemt 5) is tot een wit en

ooghmerck onses geloofs , alsoo en sullen wy
geen rechte gangen maken na hem toe ,

't en

zy dat ons het Euangelium voor gae. En
voorwaer daer worden ons de schatten der

ghenade gheopent : sonder 't welck Christus

ons weynigh voordeels soude toebrengen.

Alsoo voeght Paulus het gheloove tot een on-

afscheydelick geselschap by de Leere , vk^an-

neer hy aldus schrijft: Doch ghy en hebt

Christus alsoo niet geleert : Indien ghy maer

hem gehoort hebt , en door hem geleert zijt,

gelijck de waerheyt in Jesus is : lek en binde

nochtans het geloove niet also aen het Euan-

gelium , of ick bekenne met eenen dat Moses

en de Propheten geleert hebben 't geen tot

opbouwinge des gheloofs ghenoeghsaem was:

maer dewijl Christus in hel Euangelium vol-

komender is geopenbaert , soo wordt het Euan-

gelium van Paulus met recht genoemt de

Leere des geloofs. Daerom seght hy oock

elders , dat de Wet door het bykomen van

het 6) gheloof is te niet ghedaen : verstaende

door dit woord: geloove, een nieuw' en on-

gewoonlicke wijse van leeren , daer mede
Christus nae dat hy als Leeracr verschenen

^Vas, de barmhertigheyt des Vaders meer ver-

klaert en van onse saligheydt sekerder be-

1) voortgangh te doea. 2) die. 3j iughcwondcn.
4) honden. 6) gesohickt. 6) de toekoraet dee.

luyght heeft. Intusschen sal hel I
) een lichter

en gevoeghlicker wijse zijn van leeren , indien

wy ordenllick van 't algemeene neder dalen

tot het speciale en bysondere. En dan 2) moe-

ten wy voor eerst vcrmaendt zijn , dat het ge-

loove gheduyrigh op het Woordt siet , en daer

van niet meer en kan worden afgescheyden
,

dan de slralen van de Sonne , van dewelcke

die haren oorsprongh hebben. Daerom roept

Godt by Jesaia : Hoort naer my 3) en uwe
Ziele sal leven. En dese selvige Fonteyn des

geloofs wordt door 4) Joannes aengewesen

met dese woorden : Dese dinghen zijn ghe-

schreven op dat ghy soudt gelooven. Oock
de Propheet willende 't voick vermanen en

aensporen tot den gheloove, seght aldus:

Heden so ö) ghy sijn stemme hoort. En dit

woordt liooren wordt hier en daer in ver-

scheyden plaetsen genomen voor gelooven.

'l En is eyndtlick niet sonder reden dat Godt

by Jesaia de kinderen der Kercke onder-
|

scheydt van de ghene die buyten zijn door

dit merck-teecken , dat hy die alle sal onder-

wijsen, op datse van hem gheleert mochten

zijn. Want ware dit een geineene weldaedt

,

waer toe soud' hy sijn reden wenden tot

weynige? Waer meed' over een komt dat

d'Euangelisten doorgaens dese twee woorden :

Gheloovighe en Discipelen gebruycken , als

beyd' een dingh beduydende , en voornement-

lick Lucas in de Handelingben der Apostelen

dickwils. Jae hy eyghent desen tylel van Dis-

cipel oock eener vrouwen toe , Actor. 9.

Indien derhalven 't gheloove van dit wit en

ooghmerck daer op het sien en micken moet,

selfs op 't alderminst' afwijckt, soo en be-

houdt het sijn natuyr niet, maer is een on-

sekere licht-gheloovigheydt~ en ongestadighe

dwalingh des verslanis. 't Selvige woordt is

oock 't fondament waer door 'l gheloove ge-

stut en ondersteunt wordt: waer van indien

het afwijckt, so beswijckt hel6). Dien-volgens

neemt het Woordt wech , en daer en sal glieen

gheloove meer overigh blijven. Wy en onder-

soecken alhier niet of lot het zaayen van Godts

Woordt op dat het gheloove daer uyt voort

kome , des menschen dienst van nooden zy

,

dit sullen wy elders verhandelen : maer wy
seggen dat het Woordl self , hoe 't oock soude

moghen tot ons komen, is gelijck als een

spieghel , daer in't geloove Godt bemerckt

en aenschouwt. 't Zy dan dat Godt der Men-

schen arbeydt daer toe ghebruyckt, 'tzydat

hy alleen werckt door sijn kracht, soo ver-

toont hy nochtans altijdt hem-selven door sijn

Woordt aen den ghenen die hy tot hem

Uevestigiugli

door vcrschcy-

dê getiiyghnis-

suu der Schrif-

tuyie.

lesai. 55, 8.

Jes. 53. 13.

(p. 214.>

Actor.fi. 1,2,

7. eny. 1. 10,

15,25,26,38.
en 11.26, 29.

en 13. 52.

en 14. 20,22.
Act. 9. 36.

Eyndelick ,

&ouder kennis-

se des woordts

eu kauder

ghteu giduovc

zijn.

1) Hoewel het aal, 2) []. 3) my toe. 4) von.

5) is 't dat. 6) treedt, soo valt het doer '"•"»°-

2*



306 HET DERDE BOECK III. 2. 7.

De somma
dcses handels

tcïeu het leer-

stiick der

school-Ijeeravê

van *t iogewic-

kelt geloove.

Wat het ge-

loof eyghent-

lick in Godes
" Woordt aen-

siet.

Gencs. 2. 17.

Genes 4. 10.

trccken wil. Daerom verklaeri oock Paulus

dat hel gheloof is een ghehoorsaemheyt die

aen het 1) EuangeliLn«rt3etoont wordt
,_
en hy

prijst d'onderdanigheyt des geloofs in den

Philippensen. Want tot bemerckingh en ver-

standt des gheloofs en wordt niet alleen ver-

eyscht dat wy weten dalter een Godt is

:

maer oock
,

jae dit voornemelick ,
dat wy

verstacn hoedanigh sijn wille zy jeghens ons.

Ons en is oock niet alleen daer aen gheleghen

dat wy weten wie hy zy in hera-selven, maer

hoedanigh hy voor 2) ons wil zijn. Soo ver-

slaen wy dan nu dat het geloof is een ken-

nisse van Godes wille jeghens ons , die uyt sijn

Woordt ghevat en verkregen is. En het fon-

dament des geloofs is een vast ghevoelen dat

Godt waerachtigh is. Van wiens sekerheydt

soo langh als u hert by sich selven twijlfelt

,

so langh sal oock 't Woort Godts twijffel-

achtigh en swack ,
ja eer van geener weer-

den by u zijn. 't En is oock niet genoegh

dat ghy ghelooft dat Godt waerachtigh is ,
en

derhalve 3) niet bedrieghen noch lieghen en

kan , 't en zy dat ghy oock sonder eenige

twijlïelingh voor vasthoudt, dat al 'tghene 4)

van hem uytgaet 5) de seer heylighe en on-

verbrekelicke waerheydt zy.

7. Maer aengesien des menschen hert door

allerley stemme Godts tot den geloove niet

en wordt opgherecht en verheven, soo staet

ons noch verder t' ondersoecken , wat het ge-

loof eygentlick in 't Woordt aensiet. Het was

de stemme Godts die tot Adam seyde :
Ghy

sult den doodt sterven : het was de stemme

Godts die tot Cain sprack : 't Bloedt uwes

broeders roept van den aerden tot my :
doch

dese stemmen en kunnen door haer selven

niet anders dan het gheloof doen wanckelen

en schudden: soo verr' is hel daer af datse

bequaem souden zijn om 't selve vast te

setten en te verslercken. Ondertusschen be-

kennen wy evenwel dat des gheloofs ampt is

Godts waerheydt t' onderteeckenen en voor

enckel waerheyt te houden soo dickwils hy

yets spreeckt, alles wat hy spreeckt , en op

wat wijs' en manier hy yets spreeckt: maer

wy ondersoecken nu alleenlick wat 6) 't ge-

loof in Go les Woordt vindt, als yets waer-

op 7) het steunen en berusten mach. Hoe en

soud' onse conscienty niet beven en verschric-

kcn , als sy niet anders en bemerckt dan ver-

bolghentheydt en wrake? en hoe en soudense

van Godt niet wech loopen , voor den welcken

sy siddert en grouwell? 't Is nu sulcks dat het

gheloovc Godt moet soecken , en niet vlieden.

Soo sien wy dan dat wy noch gheen votko-

1) den. 3) ^ ]. .<) die. i) dat 'twelck. 5) voort komt.

6) (dingh) 7) daer op.

Namelick de

men besclirijvinghe des gheloofs en hebben :

want Godes wille sus en soo wat te kennen ,

en mach voor geen gheloove ghereeckenl

worden. Maer indien 1) w.y in stede van

Godes wille, daer van het Woordt ons dick-

wils een droevighe boodlschap en afschuw

weckende voorstellinghe brenght %) . stelden

sijne goedtwilligheydt of barmherligheydt , soo

souden wy daerdoor 3) ghewisselick naerder

komen tot des geloofs aerdt en eygenschap.

Want wy worden als dan aenghelockt en ge-

trocken om Godt te soecken, wanneer wy

geleert en verstaen hebben dat ons de salig-

heyt by hem is wech geleydt : en dit selvighe

wordt ons bevestight , als hy verklaert dat hy

onse saligheydt besorght en ter herten neemt.

Daerom is de belofte der ghenade noodigh
,

^^^^^^^^^ ^^

door dewelcke ons bctuyght worde dat hy ^'J/
"^ "'

een ghenadigh en goedertieren Vader is: de-

wijl wy andersins tot hem niet naerderen en

konnen, dewijl oock het hert des menschen

alleen 4) op de ghenade rusten 5) kan. Daer-

om worden alomme in de Psalmen dese twee

te samen ghevoeght
,

ghelijckse oock aen mal-

kanderen hanghen en verknocht zijn
,

te we-

ten, 'oarmhertigheyt en waerheydt: want de

kennisse dat Godt waerachtigh is en soud'

ons geen voordeel met allen doen, waer 't dat

hy ons tot hemwaerls niet goedertierentlick en

trock: wy en souden oock sijne goedertierent-

heyt en barmhertigheyt niet en kunnen om-

helsen , indien hy ons die niet aen en boodt

door sijn eygen stemm' en woordt. Uwe rsaim jo. ii.

waerheydt ende u heyl spreeck ick uyt: uwe

weldadigheydt ende uwe trouwe en verheele

ick niet in de groote Gemeynte. Laet uwe

weldadigheyt en uwe trouwe my geduerigh-

lick behoeden. Elders: Uwe goedertierenheyt Psalm 36. c.

is [/oi] in de Hemelen ; uwe waerheyt tot de

bovenste woleken toe. Item: Alle paden des Psalm 25.10.

Heeren zijn Goedertierenheydt. ende waer-

heydt; den ghenen, die sijn verbondt ende

sijne getuygheni.ssen bewaren. Item: Sijne Psalm 117.2.

goedertierenheydt ' is geweldigh over ons
,
ende

de waerheydt des Heeren is in der eeuwig-
,

heyt. Item: Ick sal uwen Name loven, om Psram 138.3.

uwe goedertierenheydt, ende om uwe waer-

heydt. Ick gae alhier voor-by 't geen in den

selven sin ghelesen wordt by de Propheten ,

te weten, dat Godt barmhertigh is en ghe-

trouw in sijne beloften. Want wy sullen licht-

veerdigh en te vergheefs ons selven inbeelden

dat ons Godt ghenadigh is, indien hy niet

self van hem-selven ghetuyght, en ons door

sijn noodigingh en roepingh niet voor en

komt , op dat sijn wille jegens ons niet twijf-

1) of. 2^ groiiwsaern verhael d.

den wy. 4) sich. 5) berusteo.

iet. 3) Soo doende sou-

Dewelcke ons

in Christus

wordt aeughe-

boden.
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(p. 215.)

Als wi' maer

dcselve met de

gcloove omhel-

Vau welck

geloove de

ware beschrij-

viiigh voor-ge-

atelt wordt.

Der School-

leeraren ben-

selachtigb on-

derschept vau

't geforrnt eu

ongeformtgbe-

loove wordt

wederleydt.

felachtigh of daysler en zy. En \vy hebben

aireede verstaen dat Christus is het eenighe

pandt van Godes hefde : sonder wien boven ons

en onder ons 1) niet dan teeckenen van haet

en toornigheydt gesien worden. Nu , dewijl de

wetenschap van Godes goedtheydt niet veel en

sal hebben te beduyden , so hy self 2) ons daer

op niet en doet rusten en gherust zijn , soo

moet uyt-gesloten worden alle verstandt en ken-

nisse , die met twijlFel vermenght , die wanc-
[

kelbaer en onghestadigh is, en met haer sel-

ven strijdt en twistet. Maer het is seer verre

daer af dat des menschen verstant
,

gelijck

het blint is en verduystert , soude door-

dringhen en opklimmen om Godes wille te

begrijpen, en dat oock sljn herte, gelijck het

met geduyrige twijlfelingh geslinghert 3) en

gedreven wordt, in die versekeringh vasten

gherust soude blijven. Daerom moet het ver-

standt van elders verlicht, en het herte ghe-

sterckt worden , op dat het Woordt Godes

volkomen gbeloof by ons verkrijghen mochte.

Nu sullen wy een rechte beschrijvingh des

geloofs hebben , indien wy namelick 4) seg-

gen dat het geloof is een vaste en sekere

kennisse van Godes ajoedtwilligheydt t'ons-

waert . die op de waerheydt van sijn ghena-

Van wegen
de bemercking

vau dca aerdt

des gheloofs
,

'twelck eea ga-

ve is van Go-

dea Gbeest die

van de Godt-

vruchtighe ge

aintheydt geen-

sins en kan af-

gbescbeydeu

worden.

dighe belofte in Christus ghegrondet zijnde

,

door den Heyligen Geest ons gheopenbaert

en in onse herten verzegelt wordt.

8^ Doch eer ick verder voort gae , so

dienen alhier sommighe voorredens gestelt

te worden om de svvarigheden op te lossen 5),

die andersins den Lesers eenigh belet souden

mogen toebrengen. En dan 0) moet voor eerst

dat ydel en beuselachtigh onderscheyt van

het geformt en ongeformt geloove , 't welck

in de Scholen oms werft, wederleydt worden.

Want sy verdichten en geven voor dat oock

dieghene 7) gelooven alles wat ter saligheydt

noodigh IS, 8) dewelcke nochthans 9) door geen

vreese Godts en door geen gevoelen der Godt-

saligheydt gheraeckt en gheroert en worden.

Even als of de Heylige Geest onse herten

tot den geloove verlichtende, ons met en waer'

een getuyge van ons' aenneininghe tot kin-

deren Godts. En al hoewel de gantsche Schrif-

tuyr daer tegen roept, soo wordt nochtans

die opgeraepte 10) meeningh die van alle

vreese Godts ontbloot en ledigh is, van hen

hooveerdelick bekleel met den titel en naem
des geloofs. 't En is niet noodigh dat wy langh

en veel twisten tegen de beschrijvingh die

sy dien aengaende doen , maer wy hebben

alleenlick alhier de natuyr en aert des geloofs

1) opwacrts en nedevw.ieits. 2) is 't dat by. 3) gesnckelt.

4) is 't dat wy. 5) t' ontbinden. 6) [ ]. 7) [].

8) (te weten). 9) [ ]. 10) opgenomen.

aen te wijsen , soo als die in Godts woordt

wordt voor-gestelt. Waer uyt klaer en duy-
delick sal blijcken hoe onbedreven en onge-

schickt sy daer van meer rabbelen en ram- «
melen, danspreken. Ick hebbe sulcks aireede

voor een deel besproken 1 ) , en sal 2) het

andere daer nae te sijner plaels verhandelen.

Nu segg' ick alleen 3) datmen niets bedenc-

ken en kan 't welck ongherijmder is als dit

haer gedichtsel. Sy willen dat het geloove

zy een toestem mingh , waer door eick ver-

achter Godts aennemen en toestaen sal 't gheen
uyt de Schriftuyr voort gebracht wordt. Maer
men hadd' eerst moeten ondersoecken , of

yeder een hem selven het gheloove verkrijght

door sijn eyghen macht en toe-doen, dan of

de Heylighe Geest van ons' aenneminghe tol

kinderen door het goloof een ghetuygh' is.

Sy begaen derhalven een kinderachtighe on-

hebbelickheyt 4) wanneerse vragen en onder-

soecken of het geloove 't welck door de

daerbij komende ö) qualiteyt of hoedanigheyt

syn form en fatsoen krijght, het selfste ghe-

loove zy , dan of het zy een nieuw en ander

gheloove. Waer uyt sekerlick blijckt dats' in Rom. lo. lo

suicker voegen snaterende , noyt en hebben

gedachten gehadt van de bysondere gave des

Geestes. Indiens' overleyden 't geen Paulus

seght: Metter herten gelooft men ter recht-

veerdigheydt: sy en souden sich met langhor

bemoeyen mettet spreken van sulck een niets

seggende 6) en onnutte hoedanigheyt. Al had-

den wy maer dees' eenighe reden, soo moestse

nochtans ghenoegh zijn om desen twist af te

doen , te weten , dat de toestemmingh of be-

willigingh selve, gelijck ick eensdeels aenghe-

roert hebb' en wederom wijdtloopiger sal

verhalen, meer behoort tot het herte dan tot

de herssenen , en meer tot de gesintheyt en

genegentheydt dan tot het verstandt. Daerom

wordtse genoemt de gehoorsaemheyt des ghe- Rom. i. 6.

loofs , dewelcke van den Heere so hooge ge-

acht wort als eenigh' andere gehoorsaemheyt.

En dat met recht, dewijl hem gheen dmgh
dierbaerder en is dan sijne waerheydt : die

van de gheloovighe (gelijck Joannes den loan. 3 33.

Dooper ghetuyght) als met een -onderteecke-

ningh wordt verzegelt. Nae dien dit klaer en

blijckelick is , soo oordeelen wy kortelick 7)

dat dieghene 8) ongevoeghlick spreken die 9)

segghen dat het geloove sijn form' en fatsoen

ontt'angt wanneer tot de toestemmingh een

Godtsalighe ghesintheyt komt en gevoeght

wordt: overmits de toestemmingh selve in een

Godtsalighe gesintheydt gheleghen is : immers

1) eensdeels aengeroert. 2) sal ick. 3) [J. *)
^""l"',

licke ougeschickthcyt. 5) d'orerkomende. ") d":''*'-'"

die blaenw'. 7) met een woort. 8) []. fl) nl» »ƒ.
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Tegeu-wcr-

pingh uyt het

si"4gea van

Puulu8.

1. Cor. 13.2.

Antwoorile.

l.Cor. 12:10

soo als die in de Schriftuyr betoont en aen-

gewesen wort. Doch hier komt ons noch een

veel klaerder bewijs voor oogen. Want aen-

gesien het geloove Christus aenneemt, gehjck

hy ons van den Vader wort voor-gedragen,

en Christus ons voor-gestelt wort niet alleen

tot rechtveerdigheydt , verghevinghe der son-

den en vrede, niaer oock tot Heylighma-

kingli en tot een Fonteyn des levendigen

waters : soo en sal het geloove Christus son-

der twijffel nae behooren nimmermeer konnen

bekennen sonder de Heylighinakinghe des

Geestes met eenen aen te grijpen. Of soo

yemandt dit noch klaerder wil geseydt heb-

ben, het gheloof is gheleghen in de kennisse

van Christus. Christus en kan niet bekent

worden dan met de Heylighmakinghe des

Geestes. Waer uyt dan volglit , dat het ghe-

loove van de Godtsalighe gesintheydt gheen-

sins en mach worden afghesondert.

9. Op dalse waer 1) mochten maken 2)

dat het gheloove 't welck sonder de liefd' is,

een ongeformt en ongefatsoeneert geloove zy,

so plegense voort te brengen 't geen Paulus

seydt: Alwaer 't dat yemandt alle geloof

hadde, soo dat hy berghen versetten konde,

ende en hadde de liefde niet, so waer hy

niet met allen : doch sy en bemercken met

wal d'Apostel ter dier plaetsen door het

woordt geloove verstaet. Want doe hy in het

naest voorgaende Capiltel ghesproken hadde

van de verscheydene gaven des Geestes, on-

der de welck'. hy gestelt hadde de verschey-

den talen , de krachten, en de Prophetie, en

ibid. VS. 31. den Corinthiers hadde vermaent om nae de

beste gaven te staen, dat is, nae die gaven

uyt dewelcke tot het gantsche lichaem der

Kerck de meeste vrucht en nuttigheyt voort

komen konde : so voeght hy terstont daer by,

dat hy noch eenen beteren wegh sal aen-

wijsen. Dat, namelick , alle soodanige gaven,

al is 't dats' in haer selven voortrelïelick

zijn, nochtans niet met all' en zijn t'achten,

sose niet en slaen ten dienst van de liefde.

Dewijl die tot stichtinge der Kercke gheghe-

ven zijn , en haer aengenaemheyt verliesen
,

'ten zy dan datse daer toe gebruyckt en aen-

gewendt 3) wierden. Om dit te bewljsen soo

maeckt d'.4postel een verdeelingh van die

gaven, en somt nogmaels op 4) de selvighe

die hy te voren opgetelt hadde, doch met

andere namen. Door de krachten en het ghe-

loove verstaet hy hier één en hetselfste 5)

te weten , de macht om wonder-wercken te

doen. Dewijl dan dese kracht of dit geloof

is een gave Godts op haer selven , dewelck

1) betoonen. 2) []. 3) aeogeleydt.

uienw. 5) al een dingh.

vei'haelt op een

oock van een godtloos mensch beseten en

misbruyckt kan worden, gelijck oock de gave

der talen, gelijck de Prophetie, gelijck an-

dere gaven, soo en is 't niet wonder datse

van de liefde wort afgescheyden. Hunne 1)
|

dwalingh is t'eenemael liier in ghelegen, datse

de verscheydene beteeckenis van 't veelsinnigh

woordt gheloove niet waernemende, daer over

even eens twisten als of het in alle plaetsen

in eenselfsten sin 2) ghenomen en verstaen

wierdt. De plaetse uyt 3) Jacobus , die sy

tot verdedigingh van deselve dwalingh by

brenghen , sal elders verklaert worden. En

al hoewel wy tot beter onderrichtingh van

andere ,
(te weten , als wy willen betoonen

hoedanigh daer zy de kennisse Godts in de

godtloose) toestaen dat het geloove meerdere

formen en gestalten heeft: soo bekennen en

prcdicken wy nochtans volgens de Leere der

Schriftuyr maer een eenigh geloove der Godl-

saligen. Voorvvaer seer vele ghelooven datter

een Godt is, en meenen dat d'Euangelische

History en de verdere stucken der Schrif-

ture waerachtigh zijn : (ghelijck men gemeen-

lick pleeght t' oordeelen van die dinghen de-

welck' als in voorledene tijden geschiet zijnde,

van anderen vertelt \vorden ,
of die wy met

ooghen selfs gesien hebben) daer zijnder oock

die verder gaen: want sy houden 't Woordt

Godts voor een seer seker en waerachtigh

woordt, sy en slaen oock sijne geboden niet

gantschelick in den windt, en worden door

sijne dreygementen en beloften eenigsins be-

wogen. En 4) van den soodanigen nu 5) wordt

wel getuyght dalse ghelooven, doch door een

on-eyghenlicke wijse van spreken: om datse

Godts Woordt door een openbare godtloosheyt

niet en bevechten, noch verwerpen, noch ver-

achten: maer veel meer eenigen schijn der

gehoorsaemheyt van sich geven.

'10. Maer gelijck dese schaduw' of ge-

daente des geloofs van geender weerden en

is, also en is sy oock niet weerdigh den

na'em des gheloofs- te dragen. En al hoewel

terstont wijtloopigher gesien sal worden hoe

verre die verscheyden sy van des geloofs

grondige waerheydt en oprechtigheydt, soo

en worden wy nochtans niet verhindert sulcks

als nu met weynighe woorden aen te wijsen.

Daer wort geseydt dat Simon de tooveraer

geloofde ,
dewelcke nochtans sijn ongheloovig-

heydt korts daer nae te voorschijn brenght.

Dat hem gheloove toegheschreven wort

,

daer uyt en verstaen wy niet gelijck als

sommighe doen, dat hy met woorden veynsde

te ghelooven, sonder nochtans in sijn hert

eenig geloove te hebben: maer wy houden 't

(p. 216.)

De dwalingh

der SchooUee-

vaië beötaet

daer in dat^e

droomen dat

het woort Ge-

loove 't welck

velerley bediiy-

dingh hetft, ia

eeuderley be-

teeckenis ghe-

n'jmen wordt.

't Getuyghe-

niase des ghe-

loofs wordt

buytêsijn rech-

te ghebruyck

twccderley

meuschen toe-

geschreven.

Wat lueu van

dese tücscbrij-

viugh moet ge-

voelen.

.\ctor. S. 13

IS.

1) Hare 2) eensints. 3) []. 4) []. 5) [ ].
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Lucc 8.7, 13

Dpi- Hypocri-

U'u geluüve.

Met wie die

vergelijckcn

Waerom 't ge-

loove den ver-

worpenen tüe-

ghcschreven

wordt.

l.Thess. 1.

t, 5.

veel meer daer voor dat hy door de Majes-

teyt des Euangeliums overwonnen zijnde,

eeniger maten het Euangelium glielooft, en

alsoo Christus voor den Autheur des levens

en der salighèyt bekent heeft , en dat hy

hem-selven geerne tot Christus begaf. In

suicker voegen worden oock in het Euan-

gelie van Lucas gheseydt voor eenen lijdt te

gelooven , die ghene , in den welcken hel

zaedt des Woordts eer het vrucht draeght

,

verstickt wordt , of oock eer het ghewortelt

is , terslondt verdrooght en vergaet. Van de

soodanige zijn wy versekert, datse met eeni-

gen smaeck des Woorts aengedaen zijnde, dat

selve begeerlick aengrijpen , en sljn Godde-

hcke kracht ghewaer worden : soo datse door

een bedrlcghlicke veynsing des geloofs niet

alleen der menschen oogen, maer oock haer

eygen herten te leur stellen. Want sy beelden

sich selven in dat d'eerbiedigheydt die sy den

Woorde Godts toedraghen, enckele Godtsalig-

heyt is , overmidts sy d'openbaer' en taste-

licke smaedt en verachtingh van dien alleen

voor godtloosheyt houden en oordeelen. Maer

hoedanigh dese loestemmingh oock soude mo-

ghen zijn, sy en dringht niet door tot het hert

om aldaer in-ghedruckt te blijven. En al is

't datse somtijdts schijnt wortelen ghescho-

ten te hebben , soo en zijn nochtans die wor-

telen niet levendigh. Het herte des menschen

heeft in §ich 1) so veel kameren 2) der ydel-

heydt , 't is met soo veel schuyl-hoecken der

leugenen vervult , en met so een bedriegh-

licke geveynstheydt overdeckt, dat het hem-

selven dickwils bedrieght. Maer die op so-

danige schaduwen of beeltenissen des gheloofs

roemen en moedig zijn . die moeten weten dats'

in desen deele niet beter en zijn dan de duy-

velen Voorwaer d 'eerste daer van wy ghe-

sproken hebben , on komen op veel nae soo

verre niet , die sonder bewegingh en gevoelen

Godts Woordt behooren en versteen , door

welcks wetenschap de Duyvelen nochtans

zidderen en beven. D'andere zijn den Duyvelen

daer in ghelljck, dat het ghevoelen daer door

sy eeniger maten geroert en geraeckt worden

,

ten ketsten tot schrick en verslagentheyt uyt-

loopt.

1 I . lek weet dat het sommigen hart schijnt

dat men aen de 3) verworpenen geloove toe-

kent 4) : dewijl Paulus beweert dat het ge-

loof een vrucht is van de verkiesing. Doch

dese knoop en swarigheyt wort llchtelick ont-

daen. Want al hoewel alleen die gene die te

voren ter salighèyt verordineert 'zijn , tot den

geloove verlicht worden en de kraclitighe werc-

l) []. 2) vertrecken. 3) deu. 4) toc-eygent.

kingh des Euangeliums waerlicks gevoelen

:

so bewijst nochtans de ervaringh dat de

verworpene somtijts by nae door een ghelijck

gevoelen als de uytverkorene worden acnghe-

daen
, soo datse oock nae haer eyghen oor-

deel van d'uytverkorene niet met al en ver-

schillen. Het en is derhalven niet vreemt dat

hen-lieden een smaeck der Hcmelscher gaven
van den Apostel, en een lijdelick gheloove

van Christus wordt toe-gheschreven : niet datse

de kracht der Geestelicke genade en het sekere

licht des gheloofs grondigh vatten en ontfan-

ghen ; maer om dat de Heere , op dal hy
haer te meer overwinnen en alle derksel van

onschuldt benemen soude , hem-selven in hare

herten bekent maeckt , voor soo veel als sijne

goedtheydt sonder den Gheest der aennemingh

tot kinderen ghesmaeckt kan worden. Indien ïcgiicii-wer-

yemandt hierop I) leghen werpt, dat dan
'""^''

den gheloovigen niet meer overigh en blijft
,

waer uyt sy sekerlick kunnen afnemen dalse

tot kmderen Godts zijn aengenomen : so ant-

woorde ick , dat al hoewel er groote gelijck- Auiwoorde.

heydt en verwantschap 2) is tusschen de uyt-

verkorene Godls, en de ghene die vooreen

tijdt langh met een verganckelick gheloove

begaeft worden , nochtans in den uylver-

korenen alleen krachtigh is dat vertrouwen

van 't welck Paulus schrijft , soo dalse met

vollen monde roepen , Abba , Vader. Derhal- Galat. t. c.

ven
,

ghelijck Godt d'uytverkorene alleenlick

door een onvcrderfTelick zaedt lot in dereeuwig-

heydt weder-baert , soo dat het zaedt des

levens hel welck in haer' herten geplant is

nimmermeer en vergaet: also verzegelt hy

grondelick in hen de ghenade sijner aenne-

mingh , op datse vast en bestendigh zy. Doch

hier door en wordt de minder werckmge des

Gheestes niet verhindert haren loop en gangh

te hebben oock in de verworpene. Onder-

tusschen worden de geloovighe geleert, hen

selven met sorghvuldigheyt en ootmoet l' on-

dersoecken , op dat hen gheen 3) sorghloos-

heydt des vleeschs in stede van sekerheydt

des eelüofs 4) over kome. Hier by komt noch Wat gevoekn

, , Y i. 1 ••
l

der ghenade de
dat de verworpene noyt meer en verknjgnen verworpene

dan een onseker en onduydelick 5) gevoelen ontfangcn.

der ghenade , soo datse veel eer een schaduwe

dan een vaste saeck 6) aengrijpen : want

de Geest verzegelt de vergcvinghe der son-

den eygentlick in d'uytverkorene alleen , soo

datse die door een bysonder gheloof tol haer
|

(p. 217.)

gebruyck en nuttigheydl haer selven toe pas-

sen. Nochtans wordt met recht geseydl dat

de verworpene gelooven dat Godt haer gena-

digh is, om dalse de gave der versoeningh,

1) [ ]. 3) nadersehap. 3) [ ]. -t) (niet en).

5) onbcschcj'den. C) lichaeni.
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Hoe dat de

Uytverkorene

van de verwor-

iiene wordeu

onderschey-

den.

Waei'om het

gheloove tijdt-

lick zy iu den

verworpenen.

al hoewel duysterlick en niet duydelick 1)

genoegh aennemen : niet datse des selvighen

geloofs of der selver weder-geboorte met den

kinderen Godts deelaclitlg zijn :
maer om datse

onder den deck-mantel der geveynstheydt met

haer een gemeen beginsel des gheloofs schij-

nen te hebben. lek en ontkenn' oock niet dat

Godt hare verstanden soo verre verlicht ,
datse

sijn genade bekennen : maer hy onderscheydt

die kennis en dat gevoelen van dat bysonder

getuyghnis 'twelck hy sijnen uytverkorenen

gheelt, alsoo, datse tot de grondelicke vrucht

en genietingh niet en komen. Want dat hy

hem-selven goedertieren jegens hen betoont,

dat en geschiedt niet om dat hy hen waer-

licks van der doodt verlost en in sijn bewa-

ringh aenneemt , maer hy openbaert hun alleen-

lick sijn teghenwoordigebarnihertigheydt. Doch

met den levendigen wortel des gheloofs beghe-

nadighl hy de Uytverkorenen alleen , op datse

volslandigh mochten blijven tot den eynde toe.

Alsoo wordt weder-leyt dese tegen-werping

,

te weten : Indien Godt den verworpenen waer-

licks sijn genade betoont, soo blijft dat eeu-

wighlick vast: Want Godt kan wel sommlghe

verlichten met een oogbenblickelick 2) ghe-

voelen sijner ghenade , 't welck daer nae ver-

dwijnt en vergaet.

'12. Al hoewel echter 3) 't gheloof een

kennis is van Godes goedt-gunstigheydt jegens

ons , en een sekere overtuyghing 4) van sljne

waerheydt : soo en is't nochtans niet wonder

dat het ghevoel van de liefde Godts in den

tijd-gheloovigheh 5) verdwijnt, welck gevoel

al hoewel het met den gheloove seer over

een komt, soo verschilt het nochtans veel

daer van. lek bekenne dat Godes will' onver-

anderlick en sijne waerheyt haer selven altijdt

ghelijck is. Maer ick ontkenne dat de ver-

worpene so 6) verre vorderen 7) , datse tot

die verborghene openbaringh souden doordrin-

ghen, die de Schriftuyr den uytverkorenen

alleen eygen maeckt. Ick ontken 8) derhalven

datse Godes wille, soo als die onveranderlick

is , vatten , of sijne waerheyt volstandelick

omhelsen : want sy en komen niet verder dan

tot een verdwijnend gevoel. Even ghslijck een

Boom die niet diep genoegh gheplant en is

om levendighe wortelen te schieten ,
met der

tijdt |verdort: al is't dat die sommighe jaren

niet alleen bloemen en bladeren, maer oock

vruchten voort brenght. Eyndelick, ghelijck

door de afwijckingh van den eersten mensch

Godes beelt uyt sijn geest en ziel heeft kun-

nen uytghewischt worden , alsoo en is't niet

1) bescheydelick. 2) tegheiiwoordigli. 3) oock.

4) gewissen. 5) in den tijt der gcloovigcn. 6) dus.

7) voort gaen. S) loochene.

vreemt dat hy de verworpene met eenige

stralen sijner ghenade verlicht, dewelck' hy

daer nae laet vergaen. Oock en wordt hy

door gheen dingh verhindert sommighe met

de kennisse sijns Euangeliums een weynigh te

besprengen , en anderen 1 ) wederom daer-

mede t'eenemael te door-drincken. Ondertus- gheW^vaÜ
schen moetmen dit weten, al hoewel 't ghe- en gednyi-igis

loof der uytverkorene kleyn en swack is, j"
.

^j,"^''"''"

dewijl nochtans Godes Gheest haer is een

seker pandt en zeghel harer aenneminge tot

kinderen , dat des selfs indrucksel uyt hare

herten nimmermeer en kan uyt-gedaen wor-

den : maer dat de verworpene worden be-

sprenght met sulck een licht het welck na-

derhandt vergaet. En dat evenwel de Geest
^,^'de™envor-

niet bedriegelick en is: om dat hy 't zaedt pene maer voor

't welck hy in hare herten werpt, niet leven- ^™
^'^^^

'"°^''

digh en maeckt, op dat het altijt onverderf- s*^""^*-"-

felick büjve, ghelijck als in d'uytverkorene.

Ja , ick gae 2) verder , want dewijl uyt de

Leere der Schriftuyr en uyt de dagelickse

bevindingh openbaer is dat de verworpene

somtijdts door een gevoel van Godes ghenade

worden gheraeckt en aengedaen , soo moet

noodtsakelick in hare herten verweckt wor-

den een begeert' om. Godt wederom te be-

minnen. Alsoo is in Saul eenigen tijdt langh Exempel,

geweest een Godtsalige gesinlheydt om Godt

lief te hebben , want ghevoelende dat hy van

hem vaderlick ghehandelt werde , soo wierdt

hy met eenighe soetigheydt sijner goedtheydt

bevangen. Maer gelijck liet ghevoel van Godes

Vaderlicke liefde in de verworpene niet en is

ghewortelt: alsoo en hebben sy hem niet

wederom grondelick lief gelijck kinderen,

maer worden door een sekere huyrlinghsche

gesinlheydt geleydt en gedreven. Want die

Geest der liefde is aen Christus alleen ghe-

geven met dit bedingh 3) , dat hy den selven

soude druppen en gheven in sijne Ledematen.

De woorden van Paulus en strecken sich

ghewisselick oock niet verder uyt dan tot de

Uytverkorene : De liefde Godts is in onse i^<"°- ^- ^•

herten uytgestort door den Heyligen Geest

die ons ghegeven is , te weten , de liefde

,

dewelcke dat vertrouwen der aenroepinge

voort brenght, daer van ick voor henen ge-

sproken hebbe, Gelijck wy in't teghen-deel WaeromOodt
I

, ^ - ''..•',., "
1 on sijne kmde-

sien, dat Godt op sijne kmderen wonder- ^^^ vcrgramt

heken vergramt wordt, die hy niet af en is.

laet lief te hebben : niet dat hy haer by hem-

selven haet, maer om dat hy haer door 't

ghevoel van sijne gramschap wil verschricken,

op dat hy de grootsheydt des vleesches ver-

ootmoedighen , de traegheydt uyt drijven,

1) sommige. 2) Ick kome. 3) bespreek.
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loan. 2.24,25.

lu wat vet'

stant icleghe

seydt worden

en haer tol berouw en beterschap opwecken

soude. Sy gevoelen derhalven op een en de

selfde tijdt dat liy teglien Iiaer of hare son-

den vergramt , en nicl ccncn l'haerwaerts

goedertieren en ghenadigh is : want sy en

bidden niet geveynsdelick dat hy sijn toorn

van hen wil afwenden , tol den welcken sy

nochtans met een glierusl vertrouwen haren

toevlucht nemen. Uyl desen ilijckt wel , dat

sommighe menschen het gheloove niet en

veynsen , die nochtans het waerachtigh ghe-

loof niet en hebben : niaer dewijl sy door een

schielicke drift des yvers ghedreven worden,

soo bedriegen sy haer selven met een valsclie

meeningh. Daer en is oock niet aen te twijf-

felen ofse zijn met sorghloosheydl en traeg-

heydt in-genomen , dat sy haer hert niet ter

deghen ,
ghelijck het belaemt , en ondersoec-

ken. Soodanighe zijn waerschijnlick gheweest

die gene, den welcken (gelijck Joannes ge-

tuyght) Christus hem selven niet en vertrouw-

de, daer sy nochtans in hem geloofden : want

hy hadde kennisse van hun allen , en wiste

wat in den mensche was. Waer 't dat daer

niet veel af en vielen van 't gemeen gheloove

an het geloof (Ick nocme hot gemeen , om dat het tijdelick

af te vallen. ggJoof grootc ghelljckheyl en overeen-komingh

heeft met het levendighe en geduyrige) soo

en soude Christus tol sijne Discipelen niet

loan. 8. 31. geseydt hebben: Indien ghy-lieden in mijn

Woordt blijvet, soo zijt ghy waerlick mijne

Discipelen. Ende suil de waerheyt verstaen

,

ende de waerheydt sal u vry maken. Want

hy spreeckt die gheen aen die sijn Leere

hadden omhelst, en hy verinaent hen tot

voortgangh in 't gheloof, op datse door hare

slofFigheydt het licht dat hen ghegeven is,

Tit. 1. 1. niet en souden uytblusschen. Daerom beperkt 1)

Paulus het gheloove tot 2) den Uytvcrkore-

nen 3) te kennen gevende dat daer vele ver-

ydelen , om datse geen levendigen wortel gevat

en hebben. Gelijck oock Christus spreeckt by

Mattheus : Alle
|

plante , die mijn Hemelsche

Vader niet gheplant heeft, sa! uytgheroeyt

worden. Andere lieghen grolfelicker dewelcke

sich niet en schamen Godt en de menschen

lac. 3. 14. te bespotten. Dit gheslacht der menschen

,

die door een bedrleghlicken deckmantel het

gheloof godtlooslick ontheyhghen, bestraft

1. Tim. 1. 5. Jacobus. Paulus en soud' oock van Godes

kinderen niet vorderen een ongeveynsl geloof,

indien dat daer niet veel en waren die haer-

selven vermetelick toeschrijven 't gheen sy niet

en hebben , en door eenen ydetcn schijn of

andere of somtijdts haer selven bedrieghen.

Daerom vergelijckt hy de goede conscientie

by een kiste, daer in het geloove bewaert

1) eygent. 2) [ ]. 3) tbysonderlick toe).

Matth. IB.13

(p. 218.)

wordt: om dat vele menschen de goede con-

scientienty verliesende in het geloove schip-

breuck geleden hebben.

13. Op de niet altoos vaste 1) beteec-

kenis van het woordt Gheloove moet oock

ghelet 2) worden. Want hel woordt Gheloove

beduydt dickvvils even soo veel als de ge-

sonde Leere der Godtsaligheydt
,

ghelijck als

in die plaetse die ick onlanghs by gebracht

hebbe , en in den selven Brief daer Paulus

wil dat de Diakenen de verborghentheydt des

gheloofs sullen houden in een suyvere con-

scienty : Item , daer hy sommiger afval van

den gheloove verkondight. Daer en tegen seydt

hy dat Tiraotheus ophevocdt is geweest door

de woorden des gheloofs. Item , daer hy seydt,

dat d'onheylige ydelheden en de tegenstel-

lingen der valsch-genaemde wetenschap de

oorsaeck zijn datier vele van 't gheloof af

vallen: dewelcke hy elders noemt onbequaem

of verwerpelick omtrent het geloove. Gelijck

wederom daer hy Titus ghebiedt , segghende :

Vermaent hen datse gesont zijn in den ghe-

loove: door het woordt gesonlheyl en ver-

staet hy niet anders dan de suyverhcydt der

Leere, dewelcke door de lichtveerdigheyt der

menschen lichtelick verdorven wordt en ver-

bastert , te weten, om dat in Christus, voor

hem die 3) het gheloove besit alle schatten

der wetenschap en der wijs'heydt verborgen

zijn, soo wordt het geloove met recht uyt-

gestreckt tot de gantsche somme der Hemel-

scher Leere, van dewelcke hel niet en kan

worden afghesondert. Daer en leghen wordt

het somtijdts bepaell en betrocken tol ecnigh

bysonder dingh dat voor valt. Ghelijck wan-

neer Mattheus seydt, dat Christus sagh -het

geloove der ghener die den jichl-sicckcn door

het dack hadden neder gelaten : en hy selfs

roept: Dat hy in Israël soo grooten geloove

niet en hadde ghevonden , als 't geen de Hooft-

man over honderdt mede ghebracht hadde.

Nu is het 4) waerschijnlick dat hy uytsluy-

tend 5) gesien heeft op de gesont-makinge

sijns knechts, wijl de sorghe hierover 6)

sijn geheel gemoedt hadd' in genomen Maer

dewijl hy met Christus wiU' en antwoord'

alleen te vreden zijnde, sijne lichanielicke

teghenwoordigheydt niet en vereyschl , soo

wordt syn gheloof om deser omstandigheyls

wille so seer verheven. Wy hebben oock een

weynigh te voren geleert dal Paulus het woordt

Geloove neemt voor de gave om mirakelen te

doen, waer mede begaeft konnen zijn die gene

die door Godes Geest niet en zijn weder-gebo-

ren en hem oock met ernst niet en dienen. Hy

1) De twijffelachtlge 2) waer-glicnomcii. 3) den wcirken-

4: Het is. 5) l' eenc.nacl. C) de soige maci- van.

Ilid. TS. 19.

De versclicy-

den beteecke-

uiescu dea gbc-

li>ofs. Eerste-,

lick wordt het

geuomcn voor

de gesondeLee-

re des geloofd.

1. Tim. 3. Ü.

1. Tim. 4. 1,6.

2. Tim 3 16.

Coloss 2. 3.

2. Sonilijts

Koidt het be-

paclt tot eenig

bysonder voor-

werp.

Matth. 9. 2.
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3 üctbetcec-

kent oock dea

Kcrckendienst,

of de Lecre

daer door wy
in 't geloof on-

dernesen wor-

'den.

l.Cor. 13. 10.

HET DERDE BOECK III. 2. 14. 15.

lic versclicy-

dcu bfteecke-

iiisseQ ver-

klaert zijnde ,

uecnit liy voor

veder stuck

vandebeschrij-

vingh des ge-

loofs (in de se-

vendesectieou-

trent het eynde

voor- gesteldt)

in 't bysouder

uyt te loggen,

tot dien eynde,

ses voorname

deeleu daer uyt

verkieseode.

1. Hoedanigh

de kenuiase zy

daer van hy in

de beschrijving

gcmeldt heeft.

Ephes. 3. 18

steldt oock in een andere plaets het woordt

Gheloove voor de Leere daer door wy in het

geloove worden onderwesen. Want als hy

schrijft dat liet gheloove sal vernietight worden,

so wort dat ontwijilelick verstaen van den Kerc-

ken-dienst, die ons van weghen onse swack-

heyt hedensdaeghs nut en oorbaerlick is. In

dese manieren van spreken is ghelijck-niatig-

heyt en over een komingh. Maer als eenige

valsche Leere of leughenachtige schijn met den

naem des gheloofs on-eyghentlick benaemt

wort , soo moet dese on-eygenlicke wijse van

spreken niet harder geoordeelt worden ,
als die

wijse na dewelcke de vreese Godts ghesteldl

wordt voor een verdorven en verkeerden

Godtsdienst, ghelijck wanneer dickwils in de

Heylighe Ilistory geseydt wordt, dat de buy-

ten-lantsche volckeren die in Samarien en in

de plaeisen daer omtrent over ghebracht wa-

ren , de versierde goden en den Godt Israëls

ghevreest hebben. Het welck even soo veel is

als den Hemel met der Aerden vermenghen.

Hier echter gold het alleenlick de vraegh 1) wat

het geloove zy , 't welck de kinderen Godts van

de ongheloovighen onderscheydet , waer door

wy Godt tot eenen Vader aenroepen, waer

door wy van de doodt door gaen tot in het

leven , en waer door Christus (d'eeuwige salig-

heydt en het leven) in .ons woont: en het

is de 2) kracht en natuyr van dit gheloove,

'tweick 3) mijns bedunckens van my met

kort' en duydelicke woorden verklaert en

voor-ghesteldt is.

1 4. Laet óns nu de bysondere stucken

en deelen van de voor-ghestelde beschrijvingh

des geloofs nogmaels naegaen ,
want 4) wan-

neer die neerstelick verhandelt sullen zijn ,_soo

en salder (gelljck ick meen) gheen tvvijffel

meer overigli wesen. Als wy 't gheloof een

kennis noemen , soo en verstaen wy daer

door niet alsulcken begrip als 3) daer pleeght

te zijn van die dinghen die aen 6) des men-

schen sin en ghevoel zijn onderworpen. Want

de kennis daer van wy alhier spreken is so

veel hooger, dat het verstant des menschen

sich selfs te buyten en te boven moet gaen

om daer toe te gheraken. En wanneer 't oock

gekomen is , soo en verstaet het niet 't geen

het gevoelt: maer dewijl het een vast en

seker gevoel heeft van 't geen het niet en

begrijpt, soo verstaet het door de sekerheydt

van sijn ontwijilelick ghevoel meer , dan of het

met sijn begrip yets menschelicks verstondt

en begreep. Daerom spreeckt Paulus seer

treffelick , dewelcke dit selvi'ge noemt begrij-

pen, welcke daer zy de lengte, de breedte.

1) Maer de vraegh' is nu. 2) wiens. 3) [ ]. 4) oj) een

nieuw verbolgen. 5) begrijpiugh, ghelijck.. 6) [ ].

de diepte en hooghte , en bekennen de liefde

van Christus die alle kennisse te boven gaet.

Want hy heeft willen aenwijsen, dat het alle-

sins on-eyndigh en onbegrijpelick is 't geen

ons verstandt door den gheloove begrijpt en

dat dus danige kennis veel hooger zy dan

alle verstant. Dewijl nochtans de Heere sijnen

Heylighen gheopenbaert heeft het verborgene

sijns willens, 't welck van d'eeuwen en ghe-

slachten af verborghen is gheweest , soo wordt

het geloove daerom met seer goede reden in

de Schrifture ghenaemt een kennis: en van Coloss. 1.2c

Joannes een wetenschap , als hy getuyht dat ^ ^^jj,, ' ^ 2

de gheloovighe weten datse kinderen Godts

zijn. En voorwaer sy weten 't sekerhck : maer

meer door een ongetwijffelt ghevoel der God-

delicker waerheydt versterckt, als door een

bewijs des menschelicken vernufts onderwesen

zijnde. Dit geven oock de woorden van Pau- ^- •"•"• ^- ^

lus te kennen , als hy seydt , dat wy in dit

lichaem wonende, uytwonen van den Heere:

want wy wandelen door 't geloove , en niet

door aenschouwen : waer mede hy betoont

,

dat die dinghen die wy door 't geloove ver-

staen , niet by ons zijn , en voor ons ge-

sicht zijn verborgen. Waer uyt wy oordeelen

en besluyten dat de kennisse des gheloofs

meer gelegen is in een versekertheydt dan

in een verstaen en begrijpen.

'1 5. Boven dien seggen wy dat dese

kennisse seker en vast is , om alsoo de se-

kerheyt van dit onbedrieghelick besef 1) te keunisse ve

grondiger uyt te
|

drucken. Want gelijck het '=y*'^''' "°'"'*'-

geloove niet vergenoeght en is met een twijf- ^P' ^

felachtighe en veranderlicke meeningh, alsoo

oock niet met een duyster en onduydelicke 2)

ghedachte ; maer het vereyscht een volle en

hechte versekertheydt , soodanigh als daer

pleegt te zijn van welbekend' en beproefde

saken. Want d'ongeloovigheydt kleeft soo

diep en grondigh in onse herten, en wy zijn

daer toe alsoo ghenegen , dat niemandt son-

der harden tegen-strijdt hem-selven ten vollen

versekert van 't. geen een veder met den

monde bekent, te weten, dat Godt ghetrouw

is Bvsonderlick wanneer de knoop aen den Kedeu, ghe.

J 1.1, 1 f 1
nomen vau d(

man komt , soo wordt het verborgen feyl en bemerckingh

ghebreck door eens yeders ongestadigheyt onscr swack-

open geleydt.- En 't en is niet sonder oorsaek
^''y'^'-

dat de aulhoriteyt en geloofvveerdigheyt vaa

Godes Woordt met so treffelicke lof-tytelen

door den Heyligen Geest wordt betuyght en

bevestight: maer hy heeft daer mede voor

de voor-gemelde sieckte te beteren , op dat

Godt in sijne beloften volkomen geloof by

ons verkrijghen mochte. De redenen des Psalm 12. 7

Heeren (seght David) zijn reyne redenen,

1) vastigheydt des ontwijtfelicken ghevoelcus. 2) onbescheyden.

2. Waerom
datter een va-

ste en sekere
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als silver
,

geloutert in eenen aerden smelt-

en 18. 31. kroes, ghesuyvert seven-macl. Ilciii ; De re-

den des Heeren is door-loutert ; hy is een
schildt, allen die op hem betrouwen. Salo-

mo bevestight oock dit selvige , en by na

Prov. 30. 5. niet deselve woorden : Alle reden Godts is

door-loutert. Doch ghemerckt den honderdt

negen-tienden Psalm by-nae in 't gheheel

met alsulcke Lof-namen vervult is, soo soude

het onnoodigh zijn dierghelijcke meer te ver-
Tweedc Re- balen. Voorwaer soo dickwils als Godt ons

«yUc^b™"^;- ^y" Woordt alsoo recommandeert en aen-

kinghe vau de prijst , SOO verwijt hy ons bedecktelick onse

btKodt ongheloovigheydt: want hy en leydt nerghens

anders op toe dan om de verkeerde twijlFe-

linghen uyt onse herten uyt te roeyen. Daer

zijn oock seer veel menschen dewelcke Godes
barmhertigheyt alsoo vatten, datse gantsch

kleynen troost daer uyt ontfangen. Want sy

worden te gelijck met een erbarmelicke be-

naeuwtheyt bevangen, dewijl sy twijlTelen of

Godt hen sal genadig zijn , door dien sy die

selfste goedertierenheydt , daer van sy seer

sekere kennisse meenden te hebben , binnen

al te naeuwe palen besluyten. Want sy denc-

ken en overlegghen aldus by haer selven

,

datse wel groot en overvloedigh is , uyt-ge-

stort over velen , open en bereydt voor een

yeder : maer dat het onseker zy of die oock

tot haer komen sal , of liever of sy-lieden

tot die gheraken sullen. Dese overlegging

,

nadiense in 't midden van haren loop stil

bhjft staen, soo is sy maer ten halven. Daerom
wordt de gheest op die wijse I) meer door

een ongeruste twijffeling benaeuwt , als met een

vreedtsame gerustigheyt versterckt. Heel 2)

anders is dan oock 3) het besef 4) van die

sekere kennis deweick' in de Schriftuyr altijdt

den gheloove wordt toe-ghe-eyghent ; te we-

ten , suick een besef, waerdoor 5) de goedt-

heydt Godts, mits 6) ons klaerlick voor-ghe-

draghen
,

ghestelt wordt 7) buyten alle twijf-

felingh. En dit en kan niet geschieden sonder

sijn soeligheyt waerlicks te ghevoelen en in

ons selven te bevinden. Daerom brenght de

Apostel het vertrouwen voort uyt het geloove
,

en wederom vrymoedigheydt uyt het vertrou-

Ephes. 3. 13. wcn. Want hy spreeckt aldus , te weten: Dat

wy door Christus hebben de vrymoedigheydt,

ende den toegangh met vertrouwen , door het

geloove aen hem. Met welcke woorden hy

gewisselick betoont , dat wy gheen oprecht

geloof en hebben , dan als wy met geruste

ghemoederen ons selven durven stellen voor

•'t aenschijn Godts. Welcke vrymoedigheydt

alleen voort komt uyt een vast en 8) "seker

1) daer door. 2) Veel. .3) []. 4) gevoelen B) die

6) []. 7) stelt. 8) [].

vertrouwen van Godts goed-gunstigheydt en

saliglicydt. Flet welck soo seer waerachtigh

is , dat liet woordt Geloove dickwils voor

Vertrouwen gebruyckt wordt.

16. Hier in is het geloove voornementlick Wacropdcse

ghelegen, te weten, dat wy niet en dencken sekerhcjtrust.

dat de beloften der barmhertigheydt die de

Heere voorsteldt alleen waerachtigh zijn en

vervult worden buyten ons in andere, doch
gheensins in ons : maer dat wy die veel meer
inwendigh aengrijpen met der herten en alsoo

ons eyghen maken. Hier uyt ontstaet eerst

dat vertrouwen 't welck elders van den selven

Apostel Vrede genaenit wordt: of uyt het Kom. 5. i.

welck , soo yemant dat liever alsoo verstaet

,

de vrede voort komt. En dit vertrouwen is ^'^ """'g-

een gherustiglieydt waer door des menschen '"^J''^'"'^''»"-

conscienty voor Godts oordeel stil en vrolick

wordt: sonder dewelcke sy met een beroer-

licke schrick en vreese noodtsakelick ghequell

en t'eenemael verscheurt moet worden , 't en

zy datse mogelick Godt en haer selven ver-

geten hebbende , voor een oogenblick des tijdts

in slaep valle. lek scgge met waerheydt voor

een ooghenblick. Want sy en geniet niet langh

sulck een ellendige vergetentheydt, maer wordt

door de ghedachtenisse van Godes ghericht

die haer dickwils van nieuws over komt, seer

scherpelick gevvondt en ghesteken. In somma, BcsiiiHjvingii

daer en is niemant waerlicks eeloovieh , dan I^" ^"l^',^

"''!'

a Ö ' rea ghcloovi-

alleen die gene, die door een grondige en geu.

sekere kennis overtuyght en versekert zijnde
,

dat Godt hem een genadigh en goedt-gun-

stigh Vader is , van sijne goedertierenheydt

hemselven alles goedls belooft: en die op de

beloften van Godes goet-gunstigheydt t'sijn-

waerts vertrouwende , een ongetwijiTelde hope

der saligheydt heeft: ghelijck d'Apostel aen-

wijst met dese woorden: Indien wy 't ver- Hcbr 3. it.

trouwen en den roem der hope tot den eynde

toe vast behouden. Want hy wil aldus hier

mede segghen dat niemant ten rechten sijn

hoop op den Heere gestelt heeft , dan alleen

die, die met een vast vertrouwen roemt dat

hy een erfgenaem is van 't Hemelsch Koninc-

krijck. Niemandt , segge ick , is een geloovige

dan die op de gerustigheydt en vastigheydt

sijner saligheydt steunende , met vertrouwen

en vrijmoedigheydt den Duyvel en den Doodt

bespot
,

gelijck wy verstaen uyt die voortref- Kom. 8. 38.

felick' uytroepinge van Paulus : Ick ben , seght

liy, versekert dat noch Doot , noch Leven,

noch Engelen , noch Overheden , noch Mach-

ten, noch tegenwoordige, noch toekomende

dingen, ons sal kunnen scheyden van de liefde

Godts , welcke is in Christus Jesus onsen Heere. y^ , ,s.

.\lsoo houdt het den selven Apostel oock daer

voor dat d'ooghen onses verstandts andersrns
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Tegen-wcr-

(liughc teghea

desesekerhcyt.

Vau dts ge-

loofs onvol-

maeckthcydt,

versterckiügli ,

eü wasdom :

Siet het vierde

Boeck, sect. 7.

8.

(p. 220.)

Antwoorde.

niet wel en worden verlicht, 'l en zy dan dat wy

sien welcke daer zy de hope des eeuwighen er -

deels daer toe wy geroepen zijn, Hy leert oock

al-omme alsoo, dat hy aenwijst datdegoedt-

heydt Godts andersins van ons met wel en

wordt ghevat, 't en zij dat wy daer uyt treckcn

de vrucht van een groote gerustigheydt.

'17. Maer (sal yemant seggen) de geloo-

vige gevoelen en bevinden wel vry wat an-

ders, dewelck in't overlegghen van Godts

ghenade t'haerwaerts niet alleen met onghe-

rustigheydt gequelt worden ,
('t welck hen

dickwils weder-vaert) maer oock somtijdts met

seer sware verschrickingen worden verslagen

en geschudt. Soo groot is 't ghewelt der aen-

vechtingen om hare herten t'ontroeren: sulcks

dat dit niet wel en schijnt te accordeeren met

die voorseyde sekerheydt des gheloofs. Dese

swarigheycit moet derhalven wech ghenomen

worden," indien wy de boven-gestelde Leere

willen
I

staende houden. Voorwaer wanneer

wy leeren dat het geloove seker en gerust

moet zijn , soo en hebben wy niet in den sin

te spreken van sulck eene versekertheydt die

door gheen twijlTelingh geraeckt en wordt,

noch van soodanigen gerustigheydt dewelcke

door gheen bekom meringh en wordt overval-

len 1); maer seggen veel eer dat de gelco-

vige eenen gheduyrighen strijdt hebben met

haer eygen misverirouwen. Soo verr' is't daer

af dat wy der selver conscienlien souden stel-

len in eenige stille rust , dewelcke door gantsch

gheene beroerten en soude verbroken worden.

Evenwel ontkemien wy ter andere zijden datse

vervallen en afwljcken van dat sekere vertrou-

wen , 't welck sy van Godes barmhertigheydl

hebben opgenomen , hoe seer en op wat wijse

sy oock souden mogen benauwt en aenge-

vochten worden. De Schriftuer en stelt ons

geen klaerder of gedenckweerdiger exempel des

gheloofs voor oogen dan in David , bysonder

soo gby siet op den gheduyrigen loop sijns

levens. Nochtans gheeft hy door ontallicke

klachten te kennen, hoe dat hy niet allijdt

gerust van herten en is geweest; het ver-

wysen naer 2) eenige weynighe der selver

sal alhier genoeghsaem zijn. Wanneer hy sijn

ziel verwijt haer' ontroerde beweginghen , wat

doet hy anders dan vergrammen op sijn eygen

ongeloovigheydt? Wat buyght ghy u neder,

seght hy. O mijn ziele, ende zijt onrustigh

in my? hoopt op Godt. En gewisselick die

verslagentheydt is een openbaer teecken ghe-

weest van misvertrouwBn, als of hy meende dat

hy van God verlaten was. Men leest oock

Psalm 31.23. eldcrs een breeder belijdenis: lek hebbe in

Besestigingh

vau det's' aut-

woorde geno-

men uyt het ex-

empel Davids.

Psalm 43. 6

CU 43. 5.

1) acngeraust. 2) 'tverhacl van.

mijn haesligheydt geseydt: lek ben verworpen

van het aenschouwen uwer oogen. Hy twist

oock in een ander plaats met hem-selven

door een benauwde en erbarmelicke ontstel-

tenis
,

ja hy maeckt oock geschil van de

natuere Godts selfs. Heeft Godt, vergeten ge- i'-i>" "• ">

nadigh te zijn? heeft hy sijne barmhertigheden

door toorne toe-gesloten? Het geen daernae

volght luydt noch harder: Daer na seyd' ick

,

dit krenckt my; \maer\ de rechterhandt des

Alderhooghsten verandert. Want hy veroor-

deelt hem-selven ten verderve
,

gelijck of hy

alle hope verloren hadde : hy bekent oock

niet alleen dat hy door IwijlTellingh ontroert

wordt, maer (als of hy in den strijdt t'onder-

laghe) hy en laet oock hem-selven niet met

allen overigh: om dat Godt hem verlaten

hadde, en sijn handt, die hem voortijdts

bystandt dcde, hadd' om-ghekeert tot sijnen

ondergangh. Daerom en vermaent hy niet te

vergeefs sijn siel datse tot haer rust soude

weder keeren : want hy hadde bevonden dat Psalm iiG.7.

hy tusschen oproerige baren en golven 1) op

en 2) neder gheslinghert 3) was. En even-

wel (dat te verwonderen is) worden de her-

ten d.-T Godtsalighen in't midden van sooda-

nighe aenvallen 4) door het geloof ondersteunt

en opgehouden: het welck in der_ waerheyt

den Palmboom ghelijck is, en sich selven

kantet en om hooge verheft teghen allerley

lasten en swarigheden: ghelijck David, doe

hy mocht schijnen overrompelt te zijn ,
hem-

selven nochtans beslralTende ,
niet en heeft op-

ghehouden van sich tot Godt op te rechten.

En soo wie teghen sijn eygen swackheydt strij-

dende in sijne benauwtheden tot den gheloove

sijnen loop en toevlucht 3) neemt, die heeft

aireede ten groeten deele d'overhandt bekomen.

Het welck' uyt dese spreuck en diergelijcke

kan worden afgenomen : Wacht op den Heere ,

Psa'" 27. u.

zijt sterck, ende hy sal u herte verstercken;.

jae wacht op den Heere. Hy be.^traft en be-

schuldight hem-selven van vreesachtigheydt

,

en dewijl hy een dingh twce-mael verhaelt

,

soo bekendt hy dat hy nu en dan en dat

aen 6) veel onrusligheden onderworpen is.

Ondertusschen en mishaeght hy niet alleen

hem-selven in dese ghebreken : maer hy ar-

beydt oock met groote neerstigheydt om die

te beteren. Voorwaer soo wy hem nae be-

'hooren en ter deghen willen vergelijcken met
^^^^^^^^^^

den Koning Achas,soo sullen wy een groot
„.y.i.gh vau 't

onderscheydt ghewaer worden. Jesaia wordt tegenoverghe-

henen gesonden om remedy en hulp te ver- f^^'^^-^P^'

schaffen voor de benauwtheyt des godtloosen

en geveynsden Koninghs. Hy spreeckt hem

1) (dat). 2) (dat.) 3) gesuckelt, 4) aenstooten,

5) wijck en gaugh. G) [].
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aen met dese woorden : Wacht u , ende zijt

ghcrust , ende vreest niet , &c. Maer wat

doet de Koningh? Gclijck te voren van hem
was geseyt , dat sijn hert ontroert wierdt

,

als de boomen die in het woudt van den

windt geschudt worden , alsoo en staet hy

niet af van sijn vrees' en verslagentheydt

,

hoewel hy de belofte Godts gehoordt hadde.

Dit is dan d'e3''gen besoldigingh en straffe der

ongeloovigheydt , te weten , alsoo te beven

datmen sich selfs in d'aenvechtingh van Godt

afkeert , wanneer men den toegangh tot Godt

door het geloof niet en ontsluyt. De geloovige

daar en tegen , die door den swaren last der

versoeckinghen ghekromt en by-nae onder-

druckt worden , door-worstelen deselve stant-

vastelick al hoewel niet sonder moeyt' en

swarigheydt. En dewijl sy van haer eygen

swackheyt goede kennis hebben , so bidden

sy met den Propheet: Ende en ruckt het

Woordt der waerheydt van mijnen monde

niet al te seer. Met welcke woorden wy
gheleerdt worden , datse somtljdts verstom-

men
,

gelijck als of haer geloove ter ne'er

gevelt ware : en datse nochtans niet en be-

swijcken of den rugge toe en keeren, maer

haren strijdt vervolgen , en hare traegheydt

met bidden opscherpen , op datse ten minsten

met haer selven toe te gheven , niet en sou-

den ongevoeligh worden.

1 8. Op dat wy dit verstaen en begrijpen

mogen, so is noodigh dat wy weder komen

tot die verdeelinghe des vleesches en des

gheestes , daer van wy elders gewagh ge-

maeckt hebben, dewelck' haer in desen deele

seer klaerlick vertoont. Het Godtsaligh hert

gevoelt derhalven in sich een verdeelingh, dat

het eensdeels van wegen de kennisse der

Goddelicker goetheyt met soetigheydt door-

goten , en ander 1) deels van weghen 't ge-

voelen sijner elendigheyt met bitlerheyt be-

nauwt wordt , dat het eensdeels op de belofte

des Euangeliums berust , en ander 2) deels

door 't getuygenisse sijner ongerechtigheydt

verbaest is; dat het eensdeels door 't besef-

fen des levens van vreugd' opspringht , en

ander 3) deels voor de doot verschrickt is.

Welcke verwisselingh uyt d'onvolmaecktheyt

des geloofs caitstaet : overmits het nimmer-

meer in den loop van dit tegenwoordige leven

met ons soo wel en gaet , dat wy van alle

sieckte des misvertrouwens gehcelt zijnde, ge-

heelick met het geloove vervult en beseten

worden. Hier uyt komen die strijden voort

:

wanneer d'ongeloovigheyt die in d'overblijf-

selen des vleesches steeckt, sich verheft, om

1) eens-. 3) ccds-, 3) eens-.

het geloof 'tvvelck in ons ontfangen is, te be-

vechten. Maer indien dan also 1) in een

geloovigh hert de vcrsekertheyt meesten-

deels 2) met twijfelingh vermengt is, verval-

len wy dan niet allijt wederom daer henen

dat het geloove niet en beslact in een seker'

en klare, maer alleen in een duyster en twijf-

felachtighe kennis van Godes wille t'onswaert ?

In 't minste niet. Want al is 't dat wy door

verscheyden gedachten her- en derwaerls3)ge-

trocken worden, so en worden wy nochtans

daerom terslondt niet afgctrockcn van het ge-

loove. En al hoewel wy door het drijven des
|

misvertrouwens opwaerts en nederwaerts ge-

slinghert 4) worden , soo en worden wy daer-

om nog 5) niet in den afgrondt der ongeloo-

vigheyt versoncken : al is 't oock dat wy
aenstoot lijden , daerom en worden wy niet

ter neder geworpen. Want dit is altijt het

eynde van desen strijdt , dat het Geloof alle

die swarigheden , door wier beklemminghen

het ghevaer schijnt 6) teloopen, doorworstelt

en te boven komt.

19. Dit zy dan den korten inhoudt. Soo

haest als oock d'aldernimste druppel des Ghe-

loofs in onse herten is ingedrupt , soo begin-

nen wy aireede Godts aenschijn vreedsaem

en lieflick en jegens ons goedertieren t'aen-

schouwen , wel van wijt en verre: maer no'ch-

tans met suick een seker ghesicht , dat wy
weten dat ons ghesicht niet en dwaelt. Naer

mate wy nu 7) daer na vorderen (ghelijck

wy gheduyrigh behooren voort te gaen) naer

die mate 8) komen wy als door een gedane

voortgangh nader, en also des te sekerdcr

tot sijn aenschouwen , 't welck ons oock door

een gestadigh aenhouden gemeensamer ge-

maeckt wordt. Aldus sien wy dat het hert

door de kennisse Godts verlicht zijnde , in't

begin met veel onwetenheydt bevanghen is

,

dewelck' allengskens wort wech genomen. En
al hoewel het sommige dingen niet en weet,

of die dingen die het siet wat duysterlick

bemerckt , so en wort het nochtans daer door

niet verhindert een klare kennisse van Godes

wille t'sijnwaerts te genieten , 't welck is het

meest' en voornaemst' in het gheloove. Want

gelijck yemandt die in een gevangen-huys

besloten is , indien hy door een naeuw en

engh venster alleen van ter zijden en als ten

halven de stralen van de Sonne siet glinste-

ren , wel van het vrye en volle gesicht der

Sonne berooft wordt , maer nochtans een se-

keren glantz met sijn ooghen schept en 't

ghebruyck van dien ontfanglit: alsoo oock.

(p. 221.)

Ilct cynJe

van di'scn strijt

is de ovcrwin-

uiuge des ghe-

loofs.

Somma : Het

gheloove der

uj'tvei'liorenen

is onghctwijf-

felt en gewis.

1. Bewijs

door een gelijc-

lieuisse.

1) [] 2) [ ]. 3) hier en daer. 4) gcsuckelt. 5) [].

6) me* dewelck' het omset zijnde schijnt perijckel.

7) Soo veel aU wy. 8) soo veel.
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al hoewel \vy door de boeyeii deses aerdt-

schen lichaems gebonden zijnde, met veel

donckerheyts van alle kanten worden omscha-

duwet , so worden wy niet te min door Godes

licht, of schoon het tot betooningh van sijne

barmhertigheydt maer een weynigh op ons en

schijnt, soo veel verlicht als tot grondige

gerustigheydt genoeghsaem is.

3. Braijs ge- go. Bevdo dcse dinghen worden van den

r^'hirssè'les Apostel in verscheyden plaelsen seer wel ge-

Apostels, waer leert. Want als hy verklaert dat wy ten

uyt biijcktiiat
jggjg bekennen, en ten deele propheteeren

,

het gheloüf al , i 1
•

hoewel het in en dat wy door een spiegel sien in een

de uytverkore- duysterc reden , so geeft hy te kennen hoe
iiü Godts on-

1^1

'

deelken van die ware Goddelicke
volraaeckt is

,

j • t r i

nochtans vast wijsheyt ons m dit tegenwoordige leven ge-

en sekcr is.

^

geven wort. Want ofschoon die woorden niet

enckelick aen en wijsen dat het gheloof on-

volmaeckt is so langh als wy onder den last

des vleesches suchten , maer dat het uyt ons'

onvolmaecktheyt komt dat wy geduyrigh in't

leeren geoefient moeten worden : soo geeft hy

nochtans te verstaen, dat dat geen 'tweick

onbegrijpelick is, door ons kleen begrijp en

verstant niet en kan ghevat worden. En dit

betLiyght Paulus van de gantsche Kerck : en

een yeder van ons wordt door sijn eygen

grovigheyt verhindert, dat hy soo nae by niet

en komt als wel te wenschen waer. Maer

hoe seker en onbedrieghlick Godt hem-selven

ons gheeft te smaken selfs door een kleen

druppelken des geloofs , dat betoont de selvigh'

Apostel elders ,
wanneer hy seght dat wy door

het Euangeliuin met onghedeckten aenghe-

sichl' en sonder eenigh voorhangsel de heer-

lickheyt Godts met so grooten kracht aenschou-

?. Cor. 8. 18. vven, dat wy worden \)iae\ het selve beelt

in ghedaente verandert. In sodanigen onweten-

heydt moet te ghelijck veel twljffels en bevens

plaels hebben : bysonder dewijl ons hert door

sijn eyghen natuyrlick ingeven tot ongeloovig-

heyt genegen is. Hier by komen d'aenvech-

tingen, dewelck' in getal on-eyndig en in

geslacht menigerley , ons dickwils met een

groot gheweldt bespringen. Voornemelick de

conscienty selfs, door den aenliggenden last

der sonden gedriickt zijnde, klaeght ensucht

somtljts by haer selven ,
somtijdts strafts' haer

selven, somtijdts grimts' in't heymelick
,
som-

tijdts richtse "beroert' aen in 't openbaer. 't Zy

dan dat den tegenspoet ons den toorn Godts

voor oogen stelt, 't zy dat onse conscienty

d'oorsaeck en slof van sijn gramschap in haer

selven bevindt, d'ongeioovigheyt grijpt daer

uyl wapenen en instrumenten om het geloof

te verdrijven: dewelcke als dan I) altijdt tot

dit eynde geschickt en gebruyckt worden 1)

,

dat wy meenende dat Godt teghen ons en op

ons verbolgen is, geen hulp met allen van

hem verwachten en hem ghelijck eenen doodt-

licken vyandt vreesen souden.

21. Om dese stormen en aenvallen te ver- Ecu overvioe-

dragen , wapent en versterckt het gheloof l^f^J'^^ ^|]

sich 2) selven met het woordt des Heeren. luerc des ge-

En wanneer het bespronghen wordt door dus- 'oo"^^-

danighe aenvechtingh dat Godt onse vyandt

is, om dat hy verbolgen is; soo antwoordt

het gheloove daer tegen dat hy oock in't

kastijden en slaen barmhertigh is , dewijl de

kastijdingh meer van liefde , dan van toornig-

heydt voort komt. Als het geslagen wort met ^- Wanneei'

J ,
1 ri 1 1

een geloovighe

dese gedachte, dal Godt een wreker is van ,„et vreese ghe-

ongerechtigheydt , soo brenght het daer tegen ,
slagen wort, so

dat voor alle sonden vergevingh is bereyt, j^^^^^^" l^l^^^

soo dickwils als de sondaer tot des Heeren van den barm-

genade sijn toevlucht neemt. In sulcker voe- hei-t'S'^n Godt.

gen komt een Godtsaligh hert , ofschoon het

op wonderbare wijsen ontroert en gequelt

wort, nochtans eyndelick alle swarigheden te

boven, ende en laet sich 't vertrouwen op Godts

barmherligheydt nimmermeer uyt de handt

wringhen. Jae dal meer is , alle d'aenvech-

tingen daer door het- geoeflent en vermoeyt

wordt, eyndighen en loopen 3) uyt op een

versterklnghe 4) van dit vertrouwen, 't Be- 2 Hy en vliedt

wijs hier van is , dat de Heylige , wanneer g^.u "ervoigt,

hun dunckt datse door de wrake Godts alder- maer hoopt op

meest ghedruckt worden , nochtans voor hem ^™-

hare klachten brengen , en als het schijnt datse

niet en sullen verhoort worden , hem niet te

min aenroepen. Want waer toe soud'et dienen

haer beklagh te maken by hem , van den

welcken sy geenen troost en verwachteden?

Sy en souden het 5) oock nimmermeer on-

dernemen 6) hem aen te roepen , indiense niet

en gheloofden dat hun eenige hulp by hem

eheworden soude. Alsoo klaeghden wel de 3. Hy en laet

ö
. . ,. ^1 • 11 1 -de ougelooïJg-

Discipelen , die Christus van kleyn-geloovig- heyt in sijn hert

heyt bestraft, datse vergingen, maer riepen niet hcerschco.

hem niet te min. aen om hulp en bystandt.

En als hy haer van wegen haer kleyn geloove

bekijft, soo en verwerpt hy haer niet uyt het

ghetal van de sijne , hy en rekent haer oock

niet onder d'ongeloovige , maer hy port haer

alleenlick aen om haer gebreck uyt te drijven.

't Geen derhalven voor henen geseyt is ,
dat

houden we nogmaels slaende, te weten 7), dat

de wortel des geloofs, al hoewel die gesloo-

ten zijnde herwaerts of ginswaerls schijnt te

neygen, nimmermeer uyt een gheloovigh ge-

moedt en wordt uytgeroeyt, maer in't on-

1) (te weten, op) 2) hem-. 8) komen. 4) tot een ver-

sekcrthcydt, 5) []. G) voor haer nemen. 7) bcweerea

wy wederom.
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(p. 322.)

4, Ja hy be-

vecht de selvi-

ghe, ca de Gc-

lüovigc en ver-

gaet Liidereeu-

wigheyt niet.

E[)lie3. 6. IG.

5, Al hoewel

't gheloof duy-

8cndt-mael be-

stormt wordt,

so overwint het

doch tun laet-

stea.

derste deel vast blijft steeckcn : dat het licht

des geloofs nimmermeer also wort uylgebluscht
of verstickt, of het blijft ten minsten gelijck

als onder d'asschen verborghen: en dat door
dit betoogh openbaer wordt

|
dat liet woort

,

't welck een onverderOelick zaet is , een ghe-
lijcke vrucht voort brenght , wiens spruyt

nimmermeer en verdort , of in 't geheel en

vergaet. Want al hoewel de Heyllge d'opperste

stof en oorsaeck om te wanhopen hier in heb-

ben
,

te weten , datse nae de gestalt' en ge-

legentheydt der dinghen die hen voor vallen
,

Godes handt tot haer verderf ghevoelen : soo

betuyght nochtans Job dat sijn hope soo verre

sal strecken en voort gaan , dat hy niet en
sal aflaten op Godt te hopen , alwaer 't dat

hy van hem ghedoodet werde. Het is voor-

waer alsoo, d'ongheloovigheydt en voert geen
heerschappy invvendigh in de herten der Godt-

salighen
, maer bestormt deselve van buyten

:

sy en verwondt oock met hare schichten niet

doodelick , maer quelt alleenlick , of immers
quetst de selvigh' also dat de wonde gene-

selick is. Want het geloove
, gelijck Paulus

leerdt, is ons tot een Schildt; het welck
tegen de pijlen gehouden zijnde , 't gewelt der

selver alsoo opfanght 1) dat het die t'eene-

mael afweert, of ten minsten breeckt, datse

tot de levendige deelen 2) niet door en drin-

gen. Wanneer derhalven hel gheloove bestre-

den wordt, soo is het even eens als of een

soldaet die andersins vast en stijf staet, door

een geweldigen slach van een scheut gedwon-
gen wierdt sijn voet te versetten en een wey-
nigh te wijeken: en als het gheloove selfs

ghewondt wordt, dat is als of den schilt door

den indruck eenige breuck onlfingh , sonder

nochtans door- boort te worden. Want een

Godtsaligh hert sal altijdt daer toe komen

,

dat het met David sal seggen -. Al gingh ick

ook in een dal der schaduwe des doodls , ick

en soude geen quaet vreesen , want ghy zijt

met my. 't Is voorwaer grouwelick te wan-
delen in de duysternisse des doodts , en 't

is onmogelick dat de geloovige , hoe grooten

sterckheyt sy oock mochten hebben, daer voor

niet en souden schricken. Maer overmidts in

haer dese ghedachte d'overhandt neemt, te

weten ,' datse Godts bystandt genieten
,
en dat

hy voor hare saligheydt sorghe draeght , so

Avordt oock de vreese door gerustigheyt over-

wonnen. En, gelijck Aiigustinus seyt , hoe
grooten krijghs-ghereetschap de Du y vel oock 3)
tegen ons oprecht , soo langh als hy niet en

besit de plaetse des herten daer het geloove
woont, so is hy buyten uytgeworpen. Akoo

is het dat de geloovighe , soo men nae d'uyt-

komsl het oordeel wil slrijcken , niet alleen

allerley strijdt behouden door komen, soo

datse terstont daer nae 1), haer kracht ver-

frischt 2) hebbende , wederom bereyt zijn in

den strijdt te treden : maer in haer wordt

oock vervult 't geen Joannes seght in sijncn

eersten Sendt-brief: Dit is d'overwinninglie die

de werelt overwint, namclick, ons geloove.

Want hy en seydt niet dat het alleenlick in

éénen strijdt , of in weynighe , of leghen eenen

aenval d'overhandt sal behouden ; maer dat

het de gantsche werelt overwinnen sal , of-

schoon het duysenl-mael bestormt mochte
worden.

22. Daer is noch een andere soorle van

vrees' en bevingh, door dewelcke nochtans

de gerustigheyt des geloofs grondiger geves-

tight wordt, soo verr' is hel daer van 3) af

datse daer door eenighsins verkort soude wor-

den. Te welen, wanneer de ghcloovighe, be-

denckende dat d'exempelen van Godes wraeck

legen de godtloose betoont , haer dienen tot een

spiegel en vermaningh , sorghvuldelick toesien

datse door deselve sonden den toorn Godts haer

selven niet en komen op den hals te trecken

:

ofte wanneer sy haer eygen rampsaligheydt

by haer selven heen en weer overweghende,

ganlsch en gaer op den Heere leeren staen

,

sonder den welcken sy sien dats' onghesta-

digher en meer vergancklick zijn dan eenighen

windt. Want als d'Apostel de Corinthiers een

schrick aenjaeght mits haer voor oogen stel-

lende de straffen , door dewelcke de Heer m
voortijden over 't Israëlitische volck wraeck

hadde gheoeifent , op dats' haer selven met

ghelijcke boosheden niet en souden besmetten,

so en verswackl hy daer mede haer vertrou-

wen niet , maer hy drijft alleen uyt de slape-

righeydt des vleeschs, door dewelcke het ghe-

loove meer plach nedergedruckl dan versterckt

te worden. Wanneer hy oock uyt den val

der Joden oorsaeck neemt om te vermanen

:

Dal die gene die staet toesie dal hy niet en

valle, soo en beveelt hy ons niet te wanckelen

als of wy van onse stantvastighej'dt en vol-

herdingh weynigh versekerl waren : maer hy

neemt alleen d'opgeblasentheyt wech, en het

lichtveerdigh vertrouwen op eygen macht

,

op dat de Heydenen die in der verstootenen

Joden plaets waren aenghenomen , deselve niet

hooghmoedelick en souden op 'l lijf vallen.

Hoewel hy en spr'eeekt aldaer niet alleen de

geloovige aen , maer hy vervat oock in sijne

woordert de geveynsde, dewelcke niet dan op

den uytwendigen schijn en roemden. Want

Daer is noch

ceu anderesoor-

te van vreese,

uyt de bemcrc-

kiuge van Go-

des oordeelea

tegen de godt-

loose vooi t to-

mende, dewelc-

ke oock van 't

geloove wordt

overwonnen.

1. Cor. 10.5

en volgende.

Ibid. VS. 12.

Kom. U. 20.

I) ontfanght. 2) partijen. 3) []. 1) aen. 2) herhaelt. 8) [ ].

Soodanigbe

exempelë voor

de ooghen der

gheloovighcn

gcsteidt zijnde,

bedwinghen de

vermeten heydt

des vlet'schea,

en bcveatigben

het glieloof in

Godt.
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Hiev teghen

eu doet niet het

scgghen des A-

postels.dewelc-

ke niet anders

en veveyscht

dan dat wy oqs

gewennen sul-

len ona met een

groote verne-

deringli onsea

sclfs ons' oogen

te slaen op des

Hoeren Isracht.

Phil. 2. 12.

(p. 223.)

Frov. 24. 14

hy en vermaent niet een yeder mensch in't

bysonder , maer een vergelijcking tusschen de.

Joden en Heydenen ghestelt hebbende , nae

dal hy hadde getoont dat de Joden van weghen

haer ongeloovigheyt en ondanckbaerheyt recht-

veerdelick met verwerping en verstootingh

gestraft waren , so vermaent jiy oock de

Heydenen datse door grootsheyt en verhef-

imgh hares selfs de ghenade der aennemingh

tot kinderen, die hen korts en onlanghs ge-

scliiedl was, niet en verliesen. En gelijck in

die verwerpinge der Joden noch eenighe der

selver overigh waren die van het verbondt

der aennemingh niet en waren afghevailen

:

alsoo konden er oock wel sommige uyt den

Heydenen voort komen , deweicke sonder

waerachtigh gheloof alleen door een dwaes

vertrouwen des vleeschs op-gheblasen wier-

den , en alsoo Godes goedertierenheyt tot haer

verderf misbruyckten. Maer ofschoon ghy

het oock 1) soo verstondt als of het tot d'uyt-

verkorene en gheloovige gheseydt ware , soo

en sa! doch daer uyt geen ongemack volghen.

Want het is heel yets 2l) anders of men 3)

de hchtveerdigheyt, die den Heydenen uyt

d'overblijfselen des vleesches somtijts over

komt , soeckt 4) te bedwinghen , op datse door

een ydele vêrmetentheydt sich niet op en

blasé: of wel dat men 5) de conscienty door

vreese sou poghen 6) te verslaen, datse met

een volle gerustigheydt sich op Gods barm-

hertigheyt niet en verlaet.

23. Daer beneffens ais hy leert dat wy
met vrees' en beven onse saligheyt sullen

wercken , so en eyscht 7) hy niet anders dan

dat wy ons sullen ghewennen met een groote

vernederingh onses selfs ons' ooghen te slaen

op de kracht des Heeren. Want daer en is

niets dat ons soo seer opweckt 8) om alle

vertrouwen en versekertheydt des ghemoedts

op den Heere te werpen , als het misver-

trouwen dat wy van ons selven hebben , en

de benaeuwtheyt die in ons ontstaet uyt het

ghevoelen van ons' elendigheyt. Aldus moet

verstaen worden 't geen by den Propheet

gelesen ' wort : In de veelheydt uwer goedt-

heydt sal ick tot uwen Tempel ingaen : ick

sal aenbidden in vreese. Alwaer hy gevoegh-

lick de vrymoedigheydt des geloofs, dewelck'

op Godes barmhertigheydt berust , te samen

voeght met de Godtsalige vreese, daer mede
wy noodtsakelick moeten aengedaen worden,

|

so dickwils als wy komende voor het aenschijn

van Godts Majesteyt, uyt sijn glantz en klaer-

heydt vernemen , hoe groot onse onreynigheydt

zy. Salomo spreeckt oock de waerheydt wan-

1) []. 2) wat. 3) []. 4) []. 5) en waf anders.

6) [ ]. 7) vereyscht. 8) verweclit.

neer hij betuyght dat die mensch gheluck-

saligh is die sich aller weghen vreest, over-

midts men door halsterrigheydt in ongeluck

vervalt. Maer hy spreeckt van sulck een

vrees' en schrick ' vvaer door wy voorsich-

tigher worden , en niet waer door wy be-

naeuwtheydts halven beswijcken , te weten,

wanneer het gemoet in sich selven beschaemt

zijnde, in Godt weder tot hem-selven komt

:

by sich selven ter neder gheslagen. zijnde

,

in Godt wordt opgherecht : en van sich sel-

ven misvertrouwende, door 't vertrouwen op

hem weder 1) adem haelt 2). Daerom ken-

nen de gheloovige te ghelijck bevreest worden

en seer gherusten troost genieten ; na dats'

nu eens 3) op haer eygen ydelheyt haer

ooghen slaen , en dan weder 4) haer ghe-

dachte tot Godts waerheydt en getrouwigheydt

wenden. Yemandt soude mogen seggen, hoe

konnen beyde vrees' en geloof in één hert

haer sit-plaets hebben? Antwoorde , even

gelijck als in het tegen-deel sorghloosheyt

en benaeuwtheyt te samen in een herte woo-

nen. Want wanneer de godtloose sich selven

tot sorgloosheyt en ongevoelickheyt brengen,

om door geenerley vreese Godts gequelt te

worden , soo wordense nochtans door Godes

oordeel ghedrongen en benaeuwt , soo datse

niet en verkrijgen 't geen sy soecken. Alsoo

kan Godt de sijne wel oeffenen tot harer

vernederingh op datse sterckelick strijdende

sich houden onder den toom van zedigheyt

en matigheyt. En dat dit het voornemen en

ooghmerck des Apostels geweest zy , sulcks

blijckt uyt het vervolgh der woorden , daer

in hy 't wel-behaghen Godts waer door hy

den sijnen gheeft dat sy het goede willen

en neerstelick na volgen, stelt tot een reden

van dese vrees' en bevingh. In desen sin

moet oock ghenomen worden 't gheen de

Propheet seght , de kinderen Israëls sullen

vreesen voor Godt en voor sijne goedtheydt

:

want de Godtvruchtigheyt en brenght niet

alleen voort eerbiedigheydt tot Godt , maer

selfs de soetigheydt en lieflickheydt der ghe-

nade gheeft dien mensch die in hem-selven

ter neder geslagen is, beyde vrees' en ver-

wonderingh om Godt aen te hangen , en hem-

selven ootmoedelick sijne Mogentheyt t'onder-

werpen.

24. Nochtans en doen wy door dese Leere

de deur niet open voor sekere 5) seer scha-

delicke Philosophy , deweicke sommighe halve

Papisten te desen tijdt in eenige hoecken be-

ginnen te smeden en voort te brenghen. Want
dewijle sy die grove twijffelingh , die in de

En voorwaer

de vrees' en

'tgeluot komen
wel over een eu

worden door

eenen ouderlin-

gen bandt te sa-

men verknocht,

't welck blijckt

uyt contrarie

dinghen.

Bewijs, uyt

het seggen des

Propheten.

1) sijiion. 2) verhaelt. .3) als

5) die.

Dese Leer'

en stijft oock

ghöeasins de

dwalingh der

gener deweicke

dr00men van

een vertrouwen

dat met onghe-

loovigheyt ver-

menght is.
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V\'eJer-leg-

gingh van dese

dwalin^h, ghe-

nomen nyt de

bemerckingh

van de weer-

Jiglieydt van

Cliristns die in

ons woont.

Dit argument

wort wederom

tegen haer glie-

keert cii glie-

brnyckt.

En die we-

der-legïjingh

wortbevestight

door'tgetuygli-

nis des Apo-

stels.

Rom. 8. 10

Scholen geleert is gheweest , niet en kunnen

staende houden , soo nemen sy haren toe-

vlucht tot een ander ghedichtsei , om eenr^

vertrouwen te maken dat met ongeloovigheydt

vermengt is. Sy bekennen dat \vy een volko-

men oorsaeck om alles goedts te hopen ,
vin-

den in Christus soo dipkwils als ivij op hem

ons' oogen slaen: niaer ghemerckt wy altijdt

onweerdigh zijn t'ontfanghen alle die goederen

die ons in Christus worden aengeboden , so

wlllense dat wy door de bemerckingh van ons'

onvveerdigheydt sullen twijffelen en wanckelen.

In somma, sy stellen de conscienty also tus-

schen hoop' en vreese, datse by poesen en beur-

ten nu herwaerts dan 1) ginsvvacrts verandert

en ghebogen wordt : sy vergelijcken oock de

hoop' "en vrees' alsoo met malkanderen , dat

d'een valt als d'ander op komt Alsoo is 't

dat de Sathan , dewijl hy nu siet dat d'open-

bare middelen daer meed' hy voor henen de

sekerheydt des gelool's plach te niet te doen , te

deser tijdt niet en deughen , de selvighe door

kromme ganghen in t verborgen soeckt te

krencken. Maer wat voor een vertrouwen sal

doch dat zijn . 't welck nu en dan de wan-

hoop en vertwijffehngh plaets gheeft? Indien

ghy, segghense , Christus aensiet , soo is uwe
saligheydt vast en seker : ist dat ghy tot u

selven wederkeert , soo is uwe verdoemenisse

ghewis. Soo moeten derhalven twijffeüngh en

goede hoop by beurten in u ghemoedt d'over-

handt hebben. Even eens als 2) of wy
Christus als verre van ons staende , en niet

veel meer als in ons woonende bemercken

moesten. Want wy verwachten de saligheyt

van hem , niet om dat wy hem van verre

sien : maer om dat hy ons in sijn Lichaem

in-ghelijft hebbende , ons niet alleen aller sijner

goederen, maer oock sijns selfs deelachtigh

maeckt. lek keere derhalven dit haer argu-

ment wederom teghen hen aldus: Indien ghy

u selven bemerckt , soo is uwe verdoemenisse

seker : doch dewijl u Christus met alle sijne

goederen alsoo mede gedeelt is, dat al dat

t welck hy heeft u eygen goedt wordt , dat

ghy een wort van sijne leden , en oversulcks

een met hem ; soo bedeckt sijne gerechtig-

heyt uwe sonden, sijn saligheydt neemt uwe
verdoemenisse wech , en hy komt met sijne

weerdigheydt tusschen uenGodt, op dat uw'

onweerdigheyt voor Godts aenschijn niet en

kome. Dit is ghewisselick alsoo : 't En be-

taemt niet datmen Christus afsondere van

ons, of ons van Christus: maer men moet

"met beyde de handen vast houden die ge-

meenschap daer meed' hy hem-selven met

ons vereenight heeft. Aldus onderwijst ons

1) nu. 2) ghclijck.

d'Apostel: Indien, segt hy , Christus in u-

lieden is , so is wel het lichaem doot om

der sonde wille: maer de geest is leven om

der gherechtigheydt wille. Volghens hen-

lieder beuselachtigh ghevoelcn hadd' hy al-

dus behooren te seggen , Christus lieeft wel

het leven by hem, maer ghy-lieden ,
ghelijck

ghy sondaers zijt . blijft den doodt en de

verdoemenis onderworpen. Maer hy spreeckt

veel anders. Want hy leert dat de verdoe-

menis die wy uyt ons selven verdienen , door

de saligheydt van Christus zy verslonden : en

om dit te bevestigen, gebruyckt hy die reden

die ick by gebracht hcbbe : te weten ,
om dat

Christus niet buyten ons en is. maer in ons

woont: en niet alleen door een onafscheyde-

licken bandt des geselschaps aen ons is ver-

knocht, maer oock door een wonderlicke

ghemeenschap dagelicks meer en meer tot

een lichaem met ons aenwast, tot dat hy

t'eenemael met ons een wordt En nochtans Watmenvan

11 . , I • . -1 II o'^** vrncgh

en loochen 1) ick met t geen ick onlanghs ^„^^ ,,„„j^„_

gheseydt te hebbe . te weten . dat den geloove

somtijdts eenigh' afbrekingen wedervaren, nac

dat des selvigen swackheyt onder de gewel-

dige bestormingen herwaerts of gins waerts

wordt gebogen. Alsoo wordt het licht des

geloofs in de dicke duysterheydt der aenvech-

tingen verborgen. En evenwel wat den ghe-

loove oock soude mogen overkomen ,
soo en

laet het niet af van nae Godt neerstelick te

soecken.

25. Bernardus en spreeckt oock niet an-

ders, als hy dit argument met voordacht ver-

handelt in sijn vijfde Sermoen van d inwy-

inghe des Tempels. Wanneer ick, seght hy, "yt Bomardus.

door Godts genade somtijdts gedachten hebbe

van de Ziele, so dunckt my dat ick daer in

ghelijck als twee teghen elckaar-strijdende din-

ghen vinde. Indien ick die , soo alsse is in haer

selven en uyt haer selven aenschouwe: soo en

kan ick niet waerachtighers van haer segghen
|

dan datse tot niets ghemaeckt is. Wat noodt

is 't nu alle hare bysonder' ellendigheden op

te tellen , hoe seer datse met sonden beladen

zy , met duysternissen overstort , met wel-

lusten verstrickt , met boose begeerlickheden

ghekittelt , den passien en onsleltenissen onder-

worpen , mot bcdriegeryen en bespottinghen

vervult, altijdt- tot het quaedt gheneghen

,

licht ghereedt tot alle sonden , en eyndllick

hoe gantsch 2) vol van'schand' en beschaemt-

heydt. Is 't nu 3) dat oock selfs all' hare

ghêrechtighcdcn by ;t licht der waerheydt

besien z\)nde , bevonden worden te zijn ghelijck

'een weCh werpelick i> kleedt , waer voor sullen

1) versaecV.. 2) seer. 3)[]. 4) .naeu-slonJig

ücvt'stiginpe

van de voor-

gacndcbesluvt-

reden "enomen

(p. iii.)
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dan haer' ongerechtigheden gerekent worden?

Indien dan het h'cht dat in u is , duysternisse

is , hoe groot [sal] de duysternisse [sehe zijn F]

Wal sullen wy dan segghen? sonder twijffel

de mensch is der ydelheydt ghehjck geworden :

de mensch is tot niet ghebracht : de mensch

is niets. Nochtans hoe is de mensch t'eene-

mael Niets den welcken Godt verheft en ver-

heerlickt? Hoe is hy Niets tot wien Godts

hert ghesint en genegen is. Broeders laet ons

wat rusten en adem scheppen. Al hoewel wy
Niets zijn in onse herten , moghelick kander

van ons yet schuylen in het herte Godes.

O Vader der barmhertigheden , O Vader der

elendigen
, hoe steldt ghy doch u hert op ons?

Want u hert is ter plaetsen daer uwen schat

IS. En hoe zijn wy uwen schat, soo wy Niets

zijn ? Alle volckeren zijn soo voor u ,
als ofse

niets waren: sy sullen voor Niels geacht wor-

den , te weten, voor u, maer niet in u. Soo

sullense zijn in't oordeel uwer waerheydt

,

maer niet alsoo in de gesintheydl uwer liefde.

ïe welen , Ghy roept die dingen die niet en

zijn , als ofse waren. So zijnse dan Niets, om
dat ghy roept die dinghen die niet zijn , en

sy zijn, om dat ghy die roept. Want al is

't datse Niets zijn voor soo veel hun belanght:

soo zijnse nochtans by u , volgens dit segghen

van Paulus , Niet uyt die wercken der rech-

veerdigheyt , maer uyt hem die roept. Daer

nae seght hy dat dese t'samen-bindingh van

die tweederley bemerckingh wonderbaerlick

is. Voorwaer die dinghen die onder malkan-

deren verknocht zijn en verderven malkan-

deren niet. 't Welck hy oock in't slot klaer-

der betoont met dese woorden : Indien wy
nu door dese tweederley bemercking ons sel-

ven neerstelick besien , wat zijn wy: ja hoe

niets zijn wy in d'eene , hoe heerlick ge-

maeckt in d'andere bemerckingh : ick meene

dat onsen roem getempert schijnt te zijn

:

maer sy is misschien meer vermeerdert , im-

mers sy is versterckt en vast gemaeckt, op

dat wy niet in ons selven , maer in den

Heere roemen souden. ïe weten , is 't dat

wy dencken : Indien hy voorgenomen heeft

ons saligh te maken, soo sullen wy terstondt

verlost worden : hier in konnen wy nu rusten

en weder 1) adem halen. 2) Maer opklimmende

tot een hoogher opmerckingh , laet ons de

Stadt Godts soecken , laet ons den Tempel

soecken , laet ons het Huys soecken , laet

ons de Bruydt soecken. Ick en hebb'et niet

vergelen : maer ick segge 't met vrees' en

eerbiedigheyt, wy zijn , (segg' ic^) doch in

het herte Godts. Wy zijn : maer door gijne

goelheydt, en niet door onse weerdigheydl.

]) onsen. 2) berhalen.

26. Voorts de Vreese des Heeren , waer
van al-omm' allen Heyligen getuyghnis wort

gegeven , en die somtijdts 't begin der wijsheyt

,

somtijdts de wijsheydt selfs genoemt wordt , al

hoewelse maer eenderley is , soo komtse noch-

tans uyt tweederley ghevoelen. Want Godt

heeft in sich d'eerweerdigheydt eens Vaders en

eens Heeren. Soo wie derhalven *hem nae be-

hooren wil dienen , die sal arbeyden om hem-

selven een ghehoorsaem soon , en een onder-

danigh dienstknecht jegens Godt te bewijsen.

De ghehoorsaemheydl die hem als een Vader

gegeven wordt, wordt van den Heere door den

Propheet ghenoemt eei'e , en de onderdanig-

heydt die hem betoont wordt , als een Heere,

wordt genoemt vreese. Een soon , seght hy

,

eert sijnen Vader , en een dienstknecht sljnen

Heere. Ben ick u Vader , waer is mijn eere ?

Ben ick u Heere, waer is mijn vreese? En
al hoewel hy onderscheydt maeckt lusschen

dese twee , soo siet ghy nochtans dat hy die

beyde te samen menght. Wy sullen hel der-

halven daer voor houden dat de vreese des

Heeren beslaet in een eerbiedigheydt die uyl

die eer' en vreese vermenght is. En 't en is

niet wonder dat dese twee gesinlheden in een

hert ontfangen worden. Want die by hem-

selven overleydl hoedanigh een Vader wy aen

Godt hebben , die heeft redens en oorsaecks

genoegh , ofschoon 'er gheen Heil' en waer

,

om sijn verbolgentheydt ergher 1) Ie vreesen

dan eenighe doodt. Maer dewijl de dertelheyt

van ons vleesch so groot is om vrijelick te

sondigen , soo moeten wy , op dal wy de

selvigh' allesins bedwingen met eenen oock

gedencken : dat de Heer onder wiens macht

wy ghestelt zijn , een grouwel heeft aen aller-

ley ongherechtigheyt : wiens wraeck niet ont-

vloden en sal worden van die gene dewelcke

door haer boos leven sijn gramschap tegen

haer verv.'eckt sullen hebben.

27. 't Geen Joannes seght , te weten : Dat

in de liefd' gheen vrees' en is , maer dat de

volmaeckte liefde de vrees' uytdrijft , over-

midts de vreese pijn en benaeuwlheydl heeft,

dat en strijdt niet met het geen voorhenen

is geseydl. Want hy spreeckt van de vreese

der ongeloovigheydt, van dewelcke die vreese

der gheloovighen seer veel verschilt. Want
de godtloose en vreesen Godt niet om datse

er van gruwen om 2) in sijne verbolghent-

heydt te vallen , soo sulcks sonder straffe

mochle geschieden: maer door dienae weten

dat hy gewapent is met macht om wraeck te

oeffenen , soo wordense soo haest sy sijnen

toorn vernemen, met schrick en benaeuwt-

üe ware vree-

se vloeydt uyt

tweederley ghe-

voelen : te we-

ten, dewijl wy
gheleerdt wor-

den Godt als

een Vader te

vereeren, eu als

een Heer te

vreesen.

Psalm 111.10.

Prov. 1, 7.

Prov. 9. 10.

lob. 2S. 28.

Malach. 1. 6.

Tegen-wer-

pingh uyt de

spreuck van

Joannes.

1. loan. 4. 18.

Autwoorde,

doorecnonder-

scheydt tus-

schen de kin-

derlicke en

knechtelicke

vreese.

1) seerder 2) gronwelen.
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Culos. 3. fi.

Kiihes. .5, 6.

(1.. 22.x)

lieyt geslagen. En alsoo vreesen sy oock sij-

nen toorn om datse meenen dat die tot haer

naerdert , om dats' yeder ooglienblick ver-

wachten, dat die vallen en druypen sal op

haren kop. Maer de gheloovige, gelijck ghe-

seydt is, vreesen ' deii ..toorn n)eer dan de

straffe , sy en worden oock door de vreese

der strafte niet ontroert als of die over den

hals hingh: maer sy worden voorsicliliger

ghemaeckt , op datse die haer selven op den

hals niet halen en souden. Dit leert d'Apostel

als hy de geloovige aenspreeckt en seydt

:

En laat u niet bedrieghen, want hierom komt

den toorn Godts op de kinderen der onghe-

hoorsaemheydt. Hy en dreyghl haer niet dat

Godts toorn op hen sal neder dalen , maer hy
vermaendt haer , datse souden ghedencken dat

de gramschap des Heeren den godtloosen van

wegen hare schelm-stucken die hy verhaelt

hadde , toeberej' t was , op dat oock sy-lieden

die gramschap niet en soecken te proeven.

Hoe wel 't gheschiedt selden dat de verwor-

pene door enckel en bloote dreyghementen

wacker ghemaeckt worden , maer dewijls' ai-

reede door hare hardigheydt traegh en onver-

standigh zijn , soo verherdens' haer selven veel

eer tot onghehoorsaemheydt en halsterrigheyt

,

wanneer Godt met sijne woorden uyt den

Hemel dondert : maer alsse door sijn handt

gheslagen zijn , soo wordense gedwongen te

vreesen 't zij. sy willen of niet. Dese vreese noe-

mense gemeenlick een dienstbaer' of knechte-

licke vreese , en stellen de selvige tegen de

vry edele en gewillighe vreese die den kin-

deren Godts betaemlick
|

is. Sommige stellen

scherpsinnighhck lusschen beyden noch een

niiddel-soorte van vreese , door dien de dienst-

bare en gedwongene gesintheydt de gemoe-

deren somtijts dringht datse gcwilligh lot de

vreese Godts naerderen en toe treden.

28. Om voort te gaen, wy 1) verstaen 2)

en ghevoelen dat in Aq ffoefffiiiisllf/heydl Godfs,

daer op het geloove siet
,

gelijck geseyt is

,

de besittinge der saligheyt en des eeuwigen

levens verkregen wordt. Want indien ons

,

wanneer wy Godt tot een vriendt hebben

,

niets goedts en kan ontbreken : soo zijn wy
overvloedigh genoegh van onse saligheyt ver-

sekert , als hy selfs ons van sijne liefde seker

en ghewis maeckt. Dat hy ons sijn aenschijn

toone , seght de Propheet , en wy sullen be-

houden wesen. Daerom stelt de, Schriftuyr

dit tot een hooft-soram' onser saligheyt, dat

hy alle vyandtschap wech genomen hebbende

óns ontfangen heeft in sijn ghenade. Waer
mede sy oock te kennen gheefl dat, dewijl Godt

1) (hebbea dit). 2) verstandt.

met ons versoent is , ons geen perijckel

overigli en blijft, en alle dingen voorspoedigh

zijn sullen. Derhalven wanneer 't geloof Godes
liefde gevat en aengegrepen heeft , soo heeft

het de beloften van het tegenwoordige en

tC(§komende leven , en van allerley goederen

een grondighe sekcrheydt : Doch soodanigh

oen als uyt Godes Woort vernomen kan wor-
den. Want het gheloof en belooft hem-selvcn

niet sekerlick of de langhduyrigheydt , of d'eer

of de rijckdommen deses tegenwoordighen

levens : (overmits de Heere niet en heeft gewilt

dat wy van eenige desei dingen souden seker

zijn) maer het is verghenoeght met dese sekcr-

heydt
, dat Godt ons nimmermeer en sal ver-

laten
,

al is't dat ons veel dinghen ontbreken

die tot onderstandt deses levens dienstigh zijn.

Maer sijne voornaemsle gerustigheyl en sekcr-

heydt bestaet in de verwachtingh van 't toe-

komende leven , dewelcke door Godes Woort
gestelt is buyten alle twijffelingh. En wat voor

jammer en verdriet soude moghen overkomen

aen yemant dien 1) Godt met sijne liefde

omhelst heeft , soo en kan nochtans daer door

niet te weegh ghebracht worden dat Godes
goedtwiHigheydt hem niet en soude zijn een

volle ghelucksalighpj'dt. Daerom toen 2) wy
de somma der gelucksalighcvdt wilden uyt-

drucken, 3) hebben wy die 4) gestelt in ö) Godts grfjpt.

Genade : uyt welcke Fonteyn en Springh-ader

allerley soorten van goederen tot ons vloeyen.

En dit kanmen al-omm' in de Schrifture be-

mercken , dat wy tot des Heeren liefde te

ruggh' gheroepen worden , so dickwils als'er

niet alleen van d'eeuwighe saligheydt, maer

oock van eenigh dingh dat ons goet is
,
ge

handelt wort. Daerom singt David , dat de Psalm. C3. 4

goetheyt Godts , wanneers' in een Godvruch-

tige ziel gevoelt wordt , soeter is en meer te

wenschen dan het leven sclve. In somma , of-

schoon alle dingen ons toevloeydcn en ginghen

nae v/ensch , soo sal nochtans ons geluck ver-

vloeckt en oversulks rampsalig wesen , indien

wy van de liefd' of van den haet Godts onseker

zijn. Maer indien het Vaderlick' aenschijn Godts
^

op ons schijnt, soo sullen oock d'elenden selfs ju^

geluckigh wesen , overmidts die tot hulp-mid-

delen der saligheydt gewendt en verandert

sullen worden. Ghelijck Paulus , ofschoon hy J^"'

alle tegenspoedige dingen op één hoopt 6)

,

evenwel roemt dat vvy door de selvighe van

Godes liefde niet en worden afgescheyden :

en hy, begint in sijne ghebeden altijdt van

Godes genade, van dewcick' alle voorspoet

voort komt. In gelijcker voegen stelt oock

DaviJ alleen de gunst Godes teghen alle

Wat dese

goedt-gunstig-

lieyt in sichbe-

iJ3 uvt

eu 1'aii-

1) diea die. 2) aU. 3) (soo). 4) [].

6) over eeaen hoop brcnglit.

6) ::

23
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Psalm 23. 4. verschrickingen die ons ontrusten. Al gingli

ick , seght hy , oock in een dal der schaduwe

des doots , ick en soude geen quaet vreesen

,

want ghy zijt met my. Wy worden oock

gewaer dat onse gemoederen altijt wanckelen,

't en zy datse met de ghenade Godts te vre-

den zijnde , daer in haren vrede soecken , en

t'eenemael ingedruckt hebben 't geen in den

i'saiin 33. 12. Psalm geseyt wort: Wel-gelucksaligh is het

volck , diens Godt de Heere is , het volck

,

dat hy sich ten erve verkoren heeft.

liet vierde 29. Wij seggen oock dat het geloove , f/e

stuck van de ge,tailigji eii Onverdiende belofte Godts lot een

dr/géfJöfs^S fondament heeft, dcor dien het ghelool'eygent-

a'Oiiverdiende Hek daer in bestaet. Want al is't dat het oor-
iciofte deweic-

j^^j^ j^^ q^^^ alicsins wacrachtigh is, 't zy
ke IS het ion-

, , . , . i i i
• i, '^

diunent des ge- dat hy ghebiedt , t zy dat hy verbiedt: t zy

loufs. (Jat hy belooft , 't zy dat hy dreyght : al is

't dat het uock sijne bevelen ghehoorsaemlick

ontfanght , sijne verboden waerneemt , op

sijne dreygemenlen acht heeft : soo begint het

toch 1 ) eygentlick van sijne belofte , het

staet daer in, en eyndight daer in. Want het

Reden. socckt het levcn in Godt, 'twelck niet inde

gheboden, of in de verkondiginghe der straf-

fen , raaer in de belofte der barmhertigheyt

gevonden wort , en dat in de genadige be-

lofte : dewijl de belofte die een condity heeft

door dewelcke wy tot ons' eyghene wercken

versonden worden , ons niet anders het leven

belooft dan als wy bevinden dat het door

onse macht kan verkregen worden. Indien wy
derhalven willen dat het gheloove niet en

beve noch en wanckele , soo moeten wy dat

door de belofte der saligheydt ondervan-

ghen 2) : die van den Heere van selfs en

mildelick , en meer om onser elendigheyts

,

dan weerdigheyts wille voor-gestelt en gege-

Bevestigiiige. vcn wort. Dacrom geeft d'Apostel aen het

Hum. 10. 8. Euangelium dit ghetuyghnis, dat het zy een

woordt des geloofs : en beneemt dit geluygh-

nis den gheboden en beloften der Wet : over-

midts datter niet en. is 't welck het geloove

vast setten kan , dan alleen die miltdadige

bootschap waer door Godt de werelt met hem
versoent. Daerom wort oock by den selven

Apostel het geloof en het Euangelium dick-

wils by malkanderen gestelt en vergeleecken

,

Rom. 1.6,10, wanneer hy leert dat de dienst des Euange-
''• liums hem bevolen is tot ghehoorsaemheyt des

geloofs: Dat het Euangelium is een kracht

Godts tot saligheyt voor allen die gelooven

:

Dat daer in de gherechtigheyt Godts geopen-

baert wort uyt geloove tot geloove. En dit

2. Cor. 5. 18. en is geen wonder. Want gemerckt het Euan-

gelium is een bedieninge der versoeningh

,

soo en isser belangende Godes goetgunstig-

heyt t'onswaert , waer van het gheloove ken-

nisse moet hebben
,
geen ander ghetuyghnis

't welck vast genoegh js. Als wy derhalven

seggen dat het gheloove moet steunen op de

ghenadige belofte Godts, soo en ontkennen I)

wy niet dat de geloovige Godes Woort in allen

stucken omhelsen en aennemen moet , maer wy
stellen de belofte der barmliartigheyt tot een

eygen merck daer 't geloof op siet. Gelijck

de geloovige wel moeten bekennen dat Godt

is een Rechter en Wreker der boosheydt , en

nochtans sien sy eygentlick op sijne goeder-

tierenheyt: want hy wort hen te bemercken

voor-ghestelt en beschreven als soodanigh een v^Am 86. 5.

die goedlgunstigh is en barinhertigh , verre en 103. 8.

van toornigheydt
,
groot van goetheydt, allen

menschen soet en lieflick , en over alle sijne

wercken sijn barmhertigheyt uytstortende.

30. Ick en houd my 2) oock niet op En daer uyt

.•^ , .
' -. ... ^ CU volgnt uiet

by 3) het ghebas van Pighms en diergeUcke aat het gheiou-

honden , wanneerse dese vastbindinghe van ve wordt ver-

het gheloove aen 4) de beloften van Godts
^^Ix^^^l^ö^vet-

barmhertigheydt over den hekel halen,
|
als diende beiutv

of daer door 't eeloove verscheurt en alleen inhetEnauge-
" , . , , liuin soeckt.

een deel daer van ghenomen en uytghedruckt , ^^^ .

wierdt. Ick bekenne ," gelijck aireede geseydt

is, dat het gheloove siet op de ganlsche

waerheydt Godts : 't zy dat hy dreyght , 't

ly dat hy hope geeft van ghenade. Daerom

schrijft d'Apostel den geloove , dit tóe, dat

Noach den ondergangh der werelt vreesde Hebr. ii. i7.

doe die noch niet ghesien en wierdt. Indien

de vreese van d'aenstaende stralTe gheweest

is een werck des gheloofs , soo behooren de

dreygementen mede tot de beschrijvinghe des

gheloofs. Dit is wel waerachtigh ; maer de

lasteraers beswaren ons t'onrecht , als of wy

ontkenden 5) dat het geloof siet 6) op alle

de deelen van 't Woort Godts. Wy willen Rede.,,

alleen dese twee dinghen te kennen geven

,

te weten , dat het geloove nimmermeer vast

en staet, dan wanneer 't ghekomen is tot de

genadigh' en onverdiende belofte Godes. Ten

anderen , dat wy om geen ander reden door

'tgheloof met Godt versoent en worden, dan

om dat het ons met Christus vereenight.

Beyde dese dingen zijn aenmerkens weerdigh.

Wy soecken en vragen nae een gheloove 't

welck onderscheydt maeckt tusschen de Kin-

deren Godts en tusschen de verworpene

,

tusschen de geloovigh' en ongheloövighe. Soo

yemandt gelooft dat Godt rechtveerdelick ghe-

biedt alles wat hy ghebiedt, en dat hy in

sijne dreygementen waerachtigh is, sal hy

l) [ ]. 2) ondersetteu.

1) versaken. 2) pass'. 3) []. 4) beiJaliuge des geloofs

tot. 5) versaeckten. 6) opsicht heeft.
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Bcsluyf, met

eeci underc re-

den bevcsliiïht.

Kom. 10. 8.

Het \Vo!)i-at

GuJts is het

steunsel eu de

wortel des ge-

loofs: doch so-

danighWoordt

het welck ons

Godts goedt-

heydt eü hariii-

hertighoydtbe-

tuyght.

Psulm. 9. 11.

I'salni.l 10.41. S

2. Timoth. 1.

1-'.

daeroni de naciii drugen van eeii geloovige?

Int uiinsfe niet. De standt des gheloofs en

sal derhalven niet vast zijn , 't en zy dal het

op de barmhertighevdt Godts glievestight

worde. Seglil my nu , vvaeroni dispuleeren

wy doch van het glieloof? geschiedt suicks

niet om den wegh der saligheyl te weten?

En hoe is het doch een geloof dal saligh

maeckt anders 'dan ten aensien dal het ons

int Lichaem van Christus inlijft? Soo en is

'l dan niet ongerijmt dal wy in de bcschrij-

vinge des geloofs aldus dringlien en aenhou-

den op't voórnaenisle werck des gheloofs , en

dat merck-teecken 't welck de ghcloovighe

van d'ongheloovigh' afsonderl , stellen tot een

onderscheydt van 't 'geen haer beyden ghe-

meen is. In somma dese quaedlwillighe mcn-

schen en hebben in dese Leere niet met

allen Ie berispen , 't en zy datse Paulus met

ons in deselve berispingh willen insluyten

,

deweick' hel Euangelium eygentlick noemt

hel woort des geloofs.

3 1 . Hier uyl verstaen wy wederom 'l geen

voor henen verklaert is gheweest , te weten
,

dat het gheloove soo seer Godes Woort van

noode I) heeft, als de vrucht den levendigen

wortel des booms. Want gheen andere
,
ghe-

lijck David getuyght , en kunnen op Godt

hopen dan die sijnen Naem kennen. En dese

kennis en ontstaet niet uyt eens yeders in-

beeldingh , ma.er uyt het gheluyghnis dal Godt

elfs geeft van syne goedtheydt. 'l Welck de-

selve Propheet in een ander plaets bevestight

.

wanneer hy seght: Uwe siligheyt is na en

volgens u woort: Item: lek hebb' op u

woordt ghehoopt ; maeckt my saligh. Waer in

Ic bemercken slael hoe het gheloove op hel

Woordt siet 2) , en daer beneffens de salig-

heydt die daer op volght. En evenwel en

sluiten wy onderlusschen Godts macht niet

buyten, door 't aenschouwen van weicke

macht , 't en zy dat het geloove sich selfs

onder steune, soo en sal het Gode nimmer-

meer sijn eere geven. Paulus schijnt van

Abraham yelwes te verhalen dat slecht en

geringh is : te welen , dal hy geloofde : Dal

Godt , die hem 't gezegende zaedt belooft

hadde , machli2;h was. Item , van hem-selven

in een ander plaets: lek weel wien ick ge-

looft hebbe, ende ick ben versekert dal hy

machligh is mijn pandl by [heiii^ wech ge-

leghl te bewaren tol dien dagh. Maer isl dat

yemant by hem-selven overieydt hoe veel

Iwijffelingen van Godes macht hem menigh-

"mael bekruypen , soo sal hy ghenoeghsaem

bekennen dat die ghene die de . macht Godts

I) doen. 2) het opsicht des gheloofs tot het Woort.

nae hare weerde groot achten
, gheen kleenen

voorlgangh in hel geloof gedaen en hebben.

Wij bekennen wel alle te samen dal Godt

doen kan alles wat iiy wil : maer dewijl ons

oock de minst' aenvechlingh door vreese Ier

neder werpt en door verschrickingh verbaest

maeckt, so is hier uyt openbaer dat wy Go-

des moghentheydt verkleynen en te kort doen,

door dien wy de dreygemenlen des Salhans

die hy leghen Godes beloften voort brenghl

,

meer by ons laten gelden. Hierom is 't dat

Jesaia , wanneer hy de versekerlheyl der

salighéydt in de herten des voicks wil indruc-

ken, soo heerlick van Godes macht reden-

kavell. Hy schijnt wel dickvvils , als hy be-

gonnen heeft te spreken van de hope" der

genade en der versoeningh , met sijn onder-

werp 1) ter zijden af Ie treden tol een ander

saeck, en door langhe en onnoodige discour-

sen ons om te leyden , verhalende hoe won-

derlick de Heere 't gebouw des Hemels en

der Aerden met de 'gantsch ordeningh der

nalure gouverneerl en regeert. IMaer evenwel

en seght hy niet met all' of hel dient tot de

saeck die hy voor heeft te verhandelen : want

indien Godls mogentheyl, waer door hy alles

vermach , ons niet en wort voorgeslelt , soo

sullen ons' ooren sijn Woordt ongeern aen-

nemen , of soo hoogh niel weerdeeren als hel

wel verdient. Daer beneffens wordt alhier

gesproken van een daedt-werckende kracht

:

want hel geloove
,

ghelijck in een andere

plaets ghesien is, brenglit en past Godts mo-

gentheydt altijdt tot sijn gebruyck en nuttig-

heydt: insonderheyl stelt het sich voor ooghen

de wercken Godts , door deweick' hy beluyght

heefl dal hy een Vader is. Hierom wort in

de Schrifluyr soo dickwils van de verlossingh

ghewagh en verhael ghemaeckt, uyt dewelcko

d'Israëliten konden lecren , dal Godt . die cen-

mael de Werck-meesler harer behoudenis en

salighéydt gheweest was , in der eeuwigheydl

soude zijn de behoeder - en bewaerder van

dien. David vermaenl en leert ons oock door

sijn eygen exempel , dat de weldaden die

Godt aen een yeder in't bysonder beloont

heefl , diensligh zijn tol verslerckinge sijns

gheloofs voor den toekomenden tijdt : ja wan-

neer hy ons schijnt verlaten te hebben , soo

moeien wv onse sinnen en ghedachlen verder

uytstrecken , op dat wy door sijn oude en

vorige weldaden opgerecht mochten worden

,

ghelijck in eenen anderen Psalm geseyl wort:

Ick gedencke aen. de dagen van oudts: ick

overlegge alle uwe daden : &c. Item : Ick sal

(fer daden des TIaeren gedenckeii : ja ick sal

VerscheyJeii

plaetseniiytlc-

saia verklaert

waer in de

Godtvruchtige

gheuoudt wor-

den om Godts

macht aen te

schouwen.

Andere plaet-

sen «yt David.

Psalm Wi.h.

r.alm 77. J2

1) propoost.
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Muur men
niüiit loesien

(lat wy de pa-

len viiu Goilts

Woordtaieteii

üvL'i-tredeu, op

dat Je vierig-

luj'dt des ghe-

loofs 0113 uiet

boven de schie-

ve tüt eeuighe i

faut en drijve,

ghclijck als sy

Sara, Rebecca

en Isaac ghe-

daeu heeft.

Geues. 16. 3.

Gen. 27. 6, &c.

(p 2^7.)

SoüJauIgh

een jjj'ireek

venluystertwel

het geloove
,

macr en

bliischt hctsel-

ve niet nyt.

gedencken uwer wonderen van oudls her.

Doch dewijl alles wat wy van Godts mogent-

heydt en wercken gevat hebben ydel en on-

nut is sonder sijn Woordt ; soo en beweefen

wy niet te vergeefs datter geen gheloof en

is, voor dat Godt niet het getyyghnis van

sijne genade voor lichtet. Hier soude noch-

tans gevraeght kunnen worden : wat men ghe-

voelen moet van Sara en Rebecca, dewelcke

beyde (soo het schijnt) door vierigheydt des

geloofs ghedreven zijnde
,
ghegaen zijn buyten

de palen des Woordts. Sara, doe sy brande

van verlangen na 't beloofde zaet , heeft hare

dienstmaeght by haren man glieleydt. Dat sy

hierin i) veelsins ghesondight heeft en
|

mach niet ontkent worden : doch ick roer' nu

alleen aen dit feyl , datse door haren yver

wech geruckt zijnde, sich binnen 't perck van

Godes Woort niet en heeft gehouden, 't Js

nochtans seker dat het voor-gemelde verlan-

gen voort gekomen is uyt het gheloove. Re-

becca door de Goddelick' antwoordt seker

ghemaeckt zijnde van hares soons Jacobs ver-

kiesingh , versorght en beschickt door eenen

quaden treek dat liy den zeghen ontfanght

:

sy bedrieght haren man die een getuygh' en

dienaer was van Godts genade : sy dwinght

haren soon te lieghen : door versclieyden be-

driegherijen en listen verderft sy de waer-

heyt Godts. In somma, dewijl sy de belofte

Godts ten spotte stelt , soo doetse die te niet

voor soo veel in liaer is. En evenwel en is

dit werck , al hoewel ghebreckelick en be-

straiFens weerdfgh , niet sonder gheloove

:

want sy heeft veel beletselen en aenstooten

moeten overwinnen , eerse soo seer konde be-

geeren 't geen met so groote moeyten en ghe-

vaerlickheden vervult was 'sonder hoop van

aerdlsch en tijdllick profijt. Ghelijck wy oock

den heyligen Patriarch Isaac niet t' eenemael

van gheloof ontblooten sullen, om dat hy door

deselve Goddelicke antwoordt vermaendt zijnde,

dat d' eere der eerst-geboorte was overgeset

op den jongsten soon, nochtans niet op en

houdt tot sijnen eerst-gheboren soon Esau

gheneghen te zijn. Ghewisselick dees' exem-

pelen leeren ons dat het gheloove dickwils

met dwahngen vermenght is : soo nochtans

dat het gheloof als het oprecht is, altijdt

d' overhandt behoudt. Want gelijck als de

bysondere dwalingh van Rebecca niet en heeft

vernietight de vrucht der zeghenmgh , alsoo

en heeft die oock niet te niet ghemaeckt het

geloove, 't welck in 't algemeyn de overhandt

heeft ghehadt in haer gemoedt, en een begin-

sel en oorsaeck is gheweest van haer doen.

Rebecca heeft niet te min daer in betoont

1) []

hoe lichtelick des menschen hert slibbert, soo

haest als het hem-selven maer een weynigs-

ken toe geeft. En of schoon door des men-

schen feyl en swackheyt het geloove verduys-

tert wort , soo en wort het nochtans niet

uytgebluscht : ondertusschen worden wy daer

door onderwesen hóe sorghvuldelick dat wy
kleven en hanghen moeten aen Godes mondt:

en met eenen wordt daer door beveslight

't geen wy geleert hebben , te weten , dat

het gheloove vergaet , 't en zy dat het op

Godts Woordt gegrondt ^y : gelijck als de

gemoederen van Sara , Isaac en Rebecca in

hare kromme afwijckingen verdwenen souden

zijn 1), indiense door een verborgen toom

Godts in de ghehoorsaemheydt sijns Woordts

niet en waren weder-houden geweest.

32l. Wederom en is 't niet sonder oor-

saeck dat wij alle de beloften in Christus be-

sluyten: dewijl oock d' Apostel het geheele

Euangelium in sijn kennisse besluyt en elders

leert, dat alle de beloften Godts in hem zijn

Ja en Amen. De reden hier van is oock klaer

en bekent. Want wanneer Godt yets belooft,

so betuyght hy daer mede sijne goet-gun-

stigheydt, suicks dat alle sijne beloften zijn

een ghetuyghnis van sijne liefde. Hiertegen

en doet niet dat de godtloose , terwijl sy met

seer groote en geduyrige weldaden van Godes

miltdadigheyt verrijckt worden dies teswaerder

oordeel over haer selven halen. Wantghemerckt

sy niet en bedencken noch en bekennen dat die

weldaden uyt de handt des Heeren lot haer ko-

men , of soo sy suicks t' eenigher tijdt beken-

nen , nochtans sijne goetheyt by haer selven

niet en overlegghen : soo en konnense daer uyt

van sijne barmherligheyt niet meer onderwesen

werden dan d'onredelicke beesten, dewelcke na

de gheleghentheydt van hare condity deselve

vrucht der miltdadigheyt ontfangen , en even-

wel niet voorwaerts en sien. Even so weynigh

doet hier tegen oock , datse gemeenlick de

beloften die haer toe geschickt zijn verwer-

pende daer door des te grooter wraeck sich

selven op den hals laden. Want al hoewel de

beloften hare werckingh eerst als dan te voor-

schijn brengen , wanneer die geloof by ons

gevonden hebben: soo en wort nochtans der

selver kracht en eygenschap door ons' onge-

loovigheyt of ondanckbaerheyt niet uyt-ghp-

bluscht. Derhalven als de Heere door sijne

beloften den mensch noodight , om de vruchten

sijner goedertierentheyt niet alleen t'ontfangen,

maer oock te bedencken , soo verklaert hy

met eenea daer, mede sijne liefde jeghens hem.

Daerom moelniOn wederom hier toe komen

dat yeder beloft' een betuygingh is van de

1) hebben.

Oiidertus-

seheiiveriiiaeiit

bet ons dat «y
van Godts

Woordt in 't

minste niet

moeten afwijc-

ken.

liet vijfde

stuck in de be-

schrijvingb des

geloofs, dat al-

le de beloften

in Christns in-

ghesloteii wor-

den.

Itom. 1. 17.

1. Teghen-

werpingh.

Antivoorde,.

2. Tegli
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Matlh. ^.^, 17.

fu 17- 5.

Ephes. 1. Ü.

EplK-s. 2. 14.

Ucni. S. 3.

Kom. 15. S.

3. Teghen-

werjiiugh glie-

uüineii uyt

sommighe ex-

empclti).

Antwoordt,

cmjersoeckea-

de 't geloove

vaQ Naaiiian,

Coruclius uu

den Kanier-

lingh.

Actui'. 10. 31.

a. Keg. 5. 17,

18. en 19.

Actor. 8. 27.

liefde die Godt ons locdracglU. Maer 'l is

buyten twijiïel en verschil, dal Godt nieinant

lief en heeft buyten Gliristus. Hy is die lieve

Soon in den wclcken de liefde des Vaders haer

sit en rust-plaels heeft, en van den welcken

die liefde dacr nae tot ons verspreyt wordt : ge-

lijck Paulus leert, dat wy de ghenade ver-

kregen hebben in den Beminde. Soo moet

derhalven de hefdo des Vaders door het tus-

schen komen van Christus tot ons over ge-

bracht worden. Daerom wordt hy van den

Apostel elders onsen Vrede genoemt , en elders

voorgestelt als eenen bandt waer door Godt

in Vaderlicke liefde met ons verknocht wordt.

Hier uyt volght dan dat wy d' ooghen moeten

slaen op hem, soo dickwils als ons eenige

belofte wordt voor-ghedragen : en dat door 1

)

Paulus niet t'onrecht gheleerdt en wordt dat

alle de beloften Godts in hem vast ghemaeckt

en vervult worden. Hier tegen strijden som-

mige exempelen : want het en is niet gelooflick

dat Naaman van Syrien , doe hij den Propheet

vraeghde nae de wys en manier om Godt

recht te dienen , aengaende den middelaer

onderwesen zy geweest: en nochtans wort

sijne Godtsaligheyt gepresen. Cornelius die een

heydensch mensch en een Romeyn was en konde

nauwlicks weten dat gheen 2) 't weick niet allen

Joden bekent en was , en dan noch duysterlick :

nochtans zijn sijn aelmissen en gebeden Gode

behaeghlick gheweest : en d'ollerhanden Naa-

mans zijn door des Propheten antwoorde goet

ghekeurt, hetweick gheen van hun beyden

heeft konnen verkrijgen anders dan door het

geloove. Alsoo is 't oock gheleghen met den

Kamerlingh tot wien Philippus ghebracht

wierdt, deweick' om des aenbiddens will' de

moeyte en kosten van een langh' en sware

reyse niet en soude gedaen hebben , waer 't

dat hy geen geloove gehadt en hadde. Noch-

tans sien wy dat hy door 3) Philippus ge-

vraeght zijnde , sijn onwetenheydt aengaende

den Middelaer voor den dagh brenght. Voor-

waer ick bekenne dat haer gheloof nog 4)

eenighsins ingewonden en onklaer geweest is
,

niet alleen belanghende Christus persoon,

maer oock aengaende de kracht en het ampt

't welck hem van sijnen Vader was opgeleydt.

Ondertusschen ist seker dats' eenighe begin-

selen ontfangen hadden , die hen yetwes , hoe-

wel het weynigh was , deden smaken van

Christus. "Ert dit en moet ons niet nieuw

duncken te zijn: Want de Kamerlingh en

soude sich uyt een verr' ghelegen landt niet

•gebaestet hebben nae Jerusalem tot eenen

onbekenden Godt : Cornelius die de Religy der

1) van. 2) []. 3) van. 4) [].

Joden eenmael hadd' aenghenomcn, en heeft
]

oock so veel tijdts niet toegebracht sonder

hemselven te gewennen tot d'eerste beginselen

van de ware Leere. Belanghende Naaman

,

't soude veel t'ongerijmt gheweest zijn , dat

Elisa, dewijl hy hem van kleene dingen ge-

boodt , 't voornaemste hooft-stuck der Leere

voor hem soude versweghen hebben. Derhalven

al hoewel de kennisse die sy van Christus

hadden duyster was, soo en is het doch niet

waerschijnlick dat se geen kennisse van Chris-

tus met allen en souden gehadt hebben : want

sy oeffenden haer selven in d'oiferhanden der

Wet , dewelcke door haer eynde , dat is door

Christus, moesten onderscheyden worden van

de vervalschte olVerhanden der Heydenen.

33. En dit naeckt en uytwendigh betoogh

en bewijs van Godts woordt behoorde ten vollen

genoegh te zijn om ons te doen gelooven, in-

dien onse blindtheydt en hertneckigheyt sulcks

niet en verhinderde. Ons verstandt is soo seer

genegen tot ydelheyt, dat het Godts waerheyt

nimmermeer en kan aenhangen: en soo bot en

stomp dat het Godes licht niet en kan acn-

schouwen. Derhalven en wort' er door het

Woort sonder de verlichtinghe des Heylighen

Geestes niet met all' uytgerecht. Waer uyt

oock blijckt dat het gheloovc des menschen

verstandt en bereyck verr' overtreft. Het en

is oock niet genoeg dat het verstandt door

Godts Gheest verlicht is, 't en zy dat oock

het herte door sijn kracht versterckt en on-

dersteunt worde. Waer in de School -leeraers

t'eenemael van de waerheydt afdwalen, deweick'

in haer beschouwinghen over het gheloove 1)

uyt de kennis enckel een naeckt 2) toestem-

men aengrijpen en 3) voor by gaen 't ver-

wen en de gherustigheydt des herten. Soo is

dan het gheloof op beyde wijsen een bysondere

gave Godts ,
eerstelick ten aensicn dat het ver-

standt des menschen ghereynight wordt om

Godts waerheydt te smaken , en ten anderen

door dien dat het hert in de waerheydt vast

geset wordt. Want de Geest en is niet alleen

een beginner des geloofs , maer hy vermeer-

dert dat selve by trappen , tot dat hy ons door

het geloove brengt in 't hemelsch Koninck-

rijck. Het goede pant , seght Paulus , dat [u]

toebetrouwt is, bewaert door den Heyligen

Geest , die in ons woont. Doch hoe dat Paulus

leert dat de Geest uyt het gehoor des geloofs

geschonckcn wordt, sulcks? kan sonder moeyte '()

verklaert worden. Indien datter maer een

e'enighe gave des Gheesles en waer
,
so soud'

hy ongevoeghlick den Geest een vrucht des

(1.. 228.)

Het seste eu

laetatc stuck :

Het gheloof CU

wordt op geen

andere wijse

dun door deu

Heyligen Geest

onse verstan-

den gheopen-

baert, en onse

herten verze-

gelt.

Üit stuck

heeft twee dec-

len: Eerstelick

wort des men-

schen ver-

standt ghesuy-

vert om Godts

waerheydt te

smaken. Ten

anderen wordt

het gemocdt ia

desclve waer-

heyt beves-

tight , en dat

door de kracht

des Heyligen

Geestes.

2. Tim. 1. 14.

Galat. 3. 2.

1) de bémerckingh des geloofs.

3) [ ]. 4) arbeydt.

en enckel en nacck
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geloofs genoemt liebben, dewijl de Gheest selfs

is de Werck-nieesler en oorsake des gheloofs :

maar naerdien 1) iiy de gaven opsomt 2) daer

mede Godl sijn Kercke verciert en door den

aenwas des geloofs tot de volkomenheydt

brenght, so en is 't niet vreemt. dat hy die

gaven 3) toeschrijft aen 't gèloove 4) 't welck

ons bequaem maeckt om die gaven t'ontfan-

gen. Het wordt wel voor seer ongeschickt en

wonderlick gehouden , wanneer men seght dat

niemandt in Christus en kan gelooven , dan

alleen die wien het gegeven is : doch dit

komt 5) eensdeels daerdoor 6) datse niet en

bemercken hoe seer verborghen en hoogii daer

zy de Hemelsche wijsheydt, of hoe groot daer

is des menschen onverstandt en bolheydt om
de verborgentheden Godts te begrijpen: en

anderdeels 7) oock daardoor datse die vaste en

ghevestighde standlvastigheyt des herten , dat

is , hel voornaemste deel des gheloofs niet aen

en sien.

Bewijs van 't 34 Maer indien nicmanl
,

gelijk Paulus pre-
^^

1. Doo/re- dickt , en weet wat in den wille des menschen
dcueii, zy, dan alleen de Geest des menschen die in

1. Cor, ^. 1 .

j^^i^^
-g

^ j^pg soude dan de mensch van

Godes wille konnen seker wesen ? En indien

Gods waerheyt by ons in tsvijffel wort ge-

trocken , ook aengaende die dingen die wy
tegenwoordelick aenschouwen , hoe soude dan

desclve by ons seker en bondigh zijn , wan-

neer de Heere belooft dingen -die geen oogh'

en siet , en 8) geen verstandt begrijpt? Hier

2. Door ge- wordt dc menschclicke scherpsinnigheyt soo
uijgnissea der

gggj, yerslagen- en gebreckelick , dat d' eerste

trap om in de Schole des Heeren te vorde-

ren , is , van ons eyghen vernuft afstandt

doen. Want wy worden daer door als door

een voor-gheworpen scherm 9) verhindert

,

Matth. 11.25. de verborgentheden Godts te verstaen, die

Lucas 10. ...1.
jjjiggu Jgn kleynen gheopenbaert worden.

Want die dingen die des Geestes zijn , en

Matih. 16.17. worden door vleesch en bloedt niet ontdeckt,

noch oock van den natuyrlicken mensch be-

1. Cor. 3. 14. grepen. Ja Godes Leer' is hem veel eer een

dvvaesheyt, want sy moet gheest elick onder-

scheyden worden. Daercm is alhier de by-

standt des Heylighen Geestes noodtsakelick

,

of om beter te segghen , sijn kracht geldt
Kom. 11. 3J.. lijer alleenlick. Daer en is geen mensch die

den sin des Heeren gekent heeft , of sijnen

i.Cor2. 10, raedts-man geweest is: Maer de Geest onder-

soekt alle dinghen , oock de diepten Godts

:

door wien het oock geschiet dat wy den sin

van Christus weten. Daar en is niemant

,

loau. 6. 44. seght Cliristus, die komen kan tot ray, het

en zy dal de Vader die my gesonden heeft,

hem trecke: Soo komt dan tot my yeder een

die 't van mijnen Vader gehoort en geleert

heeft. Niet dat yemant den Vader gesien heeft,

dan alleen hy die van Godt gesonden is.

Gelijck wy dan lot Christus niet en konnen

komen , l en zy dat wy door Godts Geest

getrocken zijn : also oock wanneer wy ge-

trocken worden, so worden wy met ons ver-

standt en ghemoedt boven ons eyghen ver-

standt opghevoert en verheven. Want de ziel

van hem verlicht zijnde, verkrijght I) en

onlfanght als 't ware 2l) een nieuwe scherp-

sinnigheyt, waer mede sy die Hemelsche

verborgentheden bemerckt, door welckers

glantz sy voor henen in haer selven verblindt

wierdt. En als hel verstant des menschen

alsoo door 't licht des Heylighen Geestes be-

schenen is , soo begint het als dan eerst

waerlicks te smaken die dingen die lot het

Rijcke Godts behooren : zijnde te voren dwaes

en onverstandigh om die te proeven. Daeroin 3. Dooi- ex-

is 't dat Christus , doe hy de verborgenthe- cmpeieu.

den sijns Koninckrijcks aen de twee Discipelen ^^"^^

klaerlick uyl-leyde , nochtans by hen niet

met air en vordert, voor dal hy hen 'l ver-

standt opent om de Schriften te verstaen.

Alsoo moest oock aen 3) de Apostelen die

door sijnen Goddelicken mont onderwesen wa- lo^n. lo. 13-

ren , de Heylighe Geest gesonden worden

,

dewelck' in hare verstanden indruy|5en soude

de selvighe Leere die sy met hare ooren

hadden aengehoort. Het Woordt des Heeren * Dooree»

is wel den ghenen dien het ghepredickt wordt,
Jl^X^nirsc

^'"''

gelijck een Sonne die yeder een beschijnt

:

maer sonder eenige uytwerkinghe voor 4) de

blinde. En wy zijn al Ie samen in desen deele

blindt van natuyren : en daerom en kan het

Woordt tot in ons hert niet door-dringen

,

't en zy dat d' inwendige Leer-meester , te

weten , de Gheest , door sijne verlichtingh

den toegangh bereyde.

35 Wy hebben in een andere plaets doe Iii't2. lioeck

van de verdorventheydt onser nature gehan- *-'"!'• ^- ™ ^•

delt moeste worden wijtloopiger aenghetoonl 5)

hoe onbequaem de menschen zijn om te ge-

looven. Daerom en sal ick met het nog eens 6)

herhalen der selver dinghen den Lesers niet

vermoeyen, 't Moet ons genoegh zijn dat

Paulus door den Geest des
|

geloofs verstaet

hel gheloove selve , 't welck wy door de gave

des Geestes verkrijgen , maer van natuyren

niet en hebben. Daerom bidt hy dal Godt

in den Thessalonicensen vervulle alle het wel-

behagen [si/j/er] goedigheyt , ende 't werck

1) geniei'ckt.

5) geschiedt.

9) behangsel.

2) vcrhaelt. 3) (den geloove). 4).[].
6) ora. 7) eensdeels. 8) die.

5. Door uyt-

nemeude ey-

gheuschaiipeii

des geloofs.

2. Cor. 4.11.

(!>. 229.)

2.Tlies3. 1.11.

1) neemt. 2) gelijck. 3) []. 4) vrucht onder.

5) vertoont, 6) weder.
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des glicloofs met kraclit. Nadien liy in die

woorden het geloof noemt Godes werck en

Godes welbeliagen, so ontkent 1) hy dat het

uyt des menschen eyghen bewegingh voort-

komt : en daer mede noch niet te vreden zijnde,

soo scght hy voorts , dat het geloof een be-

wijs is van Godes kracht. In den Brief tot

i.Cor. 2. 4. 5. Jen Corinlhen daer hy seydt dat het geloof

niet en hapght aen de wijshevdt der men-

schen y maer in de kracht des Gheestes ge-

grondt is, spree'ckt hy wel van d' uytwendige

mirakelen : maer gemerckt de verworpene

blint zijn in het aenschouwen der selver

,

soo begrijpt hy daer onder oock dat inwen-

dige zegel 't welck Godts waerheydt in onse

herten verzegelt, en daer van hy elders ge-

wach maeckt. En op dat Godt sijne miltda-

digheydt in soo een treffelicke gave te meer

verklaren en betoonen soude, soo en schenckt

hy die niet aen eenen yegelicken sonder

onderscheyt : maer door een sonderlingh pri-

vilegy begiftight hy daer mede dien die hy

wil. Waer van wy voor henen ghetuyghnis-

scn der Schriftuyre by ghebracht hebben.
6. Doorliet Augustinus een ghetrouw Uytleggher der sel-

tMv^ilnis' V-M
'^^'' roept en spreeckt aldus : Op dat onse

Augustinus. Salighmakcr soude leeren dat oock het ge-

t"^r' -''v loeven self een gave Godts is, en niet een
verbis Apostuli ,. ,

^ ,
i i

• »,

lib. 2. verdienst der menschen, soo seght hij: Nie-
io.in. 6. 41. mant en komt tot my 't en zy dat hem mijn

Vader getrocken heeft, en dien hel van mij-

nen Vader gegeven is. Het is wonder datter

twee zijn die hooren : d' eene veracht het

,

d' ander klimt op. Die 't veracht die wijle

sulcks hem-selven: die op klimt, die schrijve

sulcks hem-selven niet toe. En in een andere

ptacls : Waeroni is bel den eenen ghegheven,

^ en den andereu niet? lek en schaem' my niet

te seggen , dit is de diepte des Kruyces. Al

dat wy vermogen , dat komt , ick en weet

niet van wat diepte der oordeelen Godts, die

wy niet en konnen door gronden. Ick sie

wat ick vermach : maer ick en sie niet waer

van waer ick 't vermach, uytghesondert alleen

dat ick soo veel sie, dat het van Godt komt.

• Maer waerom desen , en dien niet ? 't Is voor

my te hoogh : 't is een afgrondt : 't is de

diepte des Kruyces. Ick kan 't met verwon-

deringh uytroepen : doch met disputéren niet

bewijsen. Den korten inhoudt komt hier op

neer 2) , dat:€hrislus , wanneer hy ons door de

kracht sijns Geestes tol hel geloove verlicht,

ons te gelijck in sijn lichaem inlijft, op dat

wy aller sijnef goedoren deelachtigh spuden

worden. •
: i -

;

36. Daer na moet dat geen 't welck hel

1) versacckt. 2) uyt.

verstandl geval heeft , in 't herte selfs over-

gegoten worden. Want hel woordl Godts en

is door 't geloove niet ontfanghen , als het

boven in de hersenen om sweeft : maer wan-

neer het in den grondt des herten ghewor-

telt is, ,op. dat het zy een onoverwinnelicke

borstweeringh om alierley gewelt der aen-

vechlinghen op te houden en af te weren.

Indien 't waerachtigh is dat de verlichtingh

door Godts Gheest is het ware verstant van

onsen geest: soo blijckt sijn kracht veel

klaerder in soodanigen verslerckinghe des

herten : te weten , so veel als het mis ver-

trouwen des herten grooter is dan de bhndt-

heyt des verslandts, en het swaerder is 't hert

gesont te maken dan het verstandl met ken-

nisse te vervullen. Daerom bedient de Gheest

het ampt van een Zegel , om in onse her-

ten te verzegelen deselvige beloften , welc-

kers sekerheyt hy eerst in onse verstanden

inghedruckt heeft : en hy verslreckt tot een

pandt om die te bevestighen en vast te

maken. Nae dat ghy gelooft hebt , seght

d'x4püstel, zijl ghy verzegelt door den Hey-

lighen Geest der beloften , die het pandt is

van ons erfdeel. Siet ghy wel hoe dat hy
leert dat de herten der gheloovighen door

den Geest, als door een zegel worden inge-

graveert : hoe dat hy hem daerom noemt den

Gheest der beloften , om dal hy het Euange-

lium by ons seker en bondigh maeckt ? Des-

gelijcks tot de Corinthiërs, Die ons, seght

hy
,

gesalft heeft is Godt , dewelck' ons oock

verzegelt , en het pandt des Geesles in onse

herten ghegeven heeft. En als hy in een an-

dere plaels spreeckt van het vertrouwen en de

vrymoedigheydl der hope, so stelt hy het I)

pandt des Geestes tol een fondament daervan 2).

37. Ick en hebb' niet vergeten 't geen ick

te voren geseydt hebbe, de gedachtenis waer

van oock dagelijcks door d'ervaringh 3) ver-

nieuwt wort , te weten , dat het geloove door

verscheyden twijfelingen gedreven wort, soo

dat de herten der gheloovigen selden stil zijn
,

of ten minsten niet altijdl eenen gerusten standt

en genieten , doch met hoedanighen ghewelt

sy oock souden mogen bestormt worden , sy

komen of selfs uit de diepte der aenvechtin-

gen op , of sy blijven op hare wacht staen.

Door dese gerusligheydl alleen wordt het ghe-

loove ghekoestert en bevvaert , wanneer wy
vast stellen en houden 't gheen in den Psalm

geseydt wordt : Godt is ons eene toevlucht

,

ende sterckle: Daerom sullen wy niet vreesen,

al veranderde de aerde [//are plaehe ,] ende

al wierden de berghen verset in 't herte van

1) den. 2) van dieu. 3) ervarentheyt.

Uytleggiuge

van hetlaetsle

deel , wclcks

bewijs vuort

gebracht wurdt
van het voor-

gaendc, gelijck

van 't minder
tot het meerde-

Om descrour-

saken wil wort

de H. Geest ge-

ucemt den Ze-

gel, het Pandt

en den Gheest

der belüflen.

Ephcs. 1. 13.

2. Cur. 1. 21.

Ibid. 5. 5.

Alsoo uocb-

tans dat de

herten der ghe-

loovigen soni-

tijdts gins eu

we'cr gedreven

worden , niet

op datse souden

vcrgaen, maer

op dats' uyt de

diepte der acu-

vechtiiigen op-

komen en op

haer wacht blij-

ven souden.

Psalm 46. 2, 3.
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Psalm 3. 0.

Getuyijenisseii.

lesai. 30. 15.

Psalm 37. 7.

Hebr. 10. 36.

ïeghen-
werpiughe der

School- leera-

reu teghcQ de

voorgaeude

Leere.

(p. 230.)

BeschermÏDg

vau dese tegeu-

wcrpiugk
, ge-

uoraea uyt den

Pi-ediker. cap,

9. ys. 1.

Autwoordt

:

Waeriu deusin

vaa Salomo's

spreuck wovt

geopeut.

de zee. Dese seer soete rust wordt oock

elders betuyght : lek lagh neder ende sliep;

ick ontwaeckte, want de Heere ondersteunde

my. Niet dat David altljdt op een eenparighe

wyse gesteldt zy geweest om sich blijdelick

te verheugen : maer voor soo veel als hy na

de mate sijns geloofs Godes genade smaekte

,

soo roemt hy dat hy onvertsaeght veracht alles

wat den vrede des herten verstoren konde.

Daerom als de Schriftuyr ons tot het geloove

wil vermanen , soo gebiedt sy ons gherust te

zijn. By Jesaia wordt geseydt: In stilheydt

ende in vertrouwen soude uwe sterckte zijn.

En in den Psalm , Swijght den Heere , ende

verbeydt hem. Waer med' over een komt het

seggen des Apostels tot de Hebreen , Ver-

draeghsaemheydt is u noodigh , &c.

38. Hier uyt mach men af nemen en ver-

staen, hoe verderffelick daer zy dese Leere

der School-leeraren , te weten, Dat wy van

Godes genade t' onswaert niet anders en konnen

oordeelen dan by gissingh uyt onse wercken,

na dat een yeder sich der selver niet onvveer-

digh en rekent. Voorwaer soo men uyt de

wercken vernemen moet hoe de Heere t' ons-

waert gesint is , .soo bekenne ick dat wy daer

van de minste gissingh niet en konnen maken

:

maer dewijl het geloove moet sien op d"e lou-

tere en onverdiende belofte , soo en heeft de

twijff'elingh geen plaets meer. Want ick bidd'

u, wat vertrouwen sullen wy doch hebben,

indien wy het daer voor houden , dat Godt

ons ghenadigh is onder dese condity , te we-

ten , soo maer de suy verheydt onses levens

en wandels sulcks verdient? Maer dewijl wy
voor de behandelinghe van dese stofTe 1 ) een

eygen plaets bestemt hebben, soo en sullen

wy daer in alhier niet verder treden : byson-

der naerdien 2) ten vollen blijckt , dat daer

niet en is 't welck meer tegen 't geloove

strijt , dan gissingh of yets anders dat met

twijffelingh ghemeenschap heeft. En hier toe

verdraeyense seer qualick 't ghetuygenisse des

Predikers, het welck sy gheduyrigh in den

mondt
I

hebben. Niemant weet of hy haet of

liefde weerdigh is. Want op dat ick verswljghe

dat dese plaets in de ghemeene Latljnsche

oversettingh qualick vertaelt is , soo en kan

nochtans den kinderen selfs niet verborgen zijn,

wat Salomo met sulcke woorden wil seggen

,

te weten: Soo yemandt uyt de teghenwoor-

dighe ghestolte der dingen oordeelen wil wien

Godt met haet vervolght, en wien hy met
liefde omhelst , dat suick een te vergheefs

arbeydt en sonder vrucht hem-selven pijnight

:

dewijl alle dinghen even ghelijck weder-varen

1) tot dosen handel. 2) ghcmerckt.

den rechtveerdighen en godtloosen, den ghenen

die ofïert , ende dien die niet en offert. Waer
uyt dan volght, dat Godt sijn liefde niet allijdt

en betuyght jeghens den ghenen die hy alles

voorspoedelick laet ghelucken , noch oock

sijnen haet altijdt en bewijst teghen die ghene
,

die hy benauwt en verdruckt. En dit doet

Salomo om d'ydelheydt van 's menschen ver-

nuft te strailen en t'openbaren : dewijl het

met sulck een plompheydt bevanghen is in

dinghen welcker kennis alder-meest noodtsa-

kelick is. Gelijck hy een weynigh te voren

geschreven hadde , datmen niet en kan onder-

scheyden wat verschil daer zy tusschen de

ziel des menschen en de ziel van een beest

,

om dat d'een als d'ander schijnt te vergaen.

Indien yemant daer uyt wilde besluyten, dat

het gevoel , hetwelck wy hebben van de on-

sterfFelickheydt der zielen , alleen steunt op

gissen, soud' hij niet met recht voor uytsin-

nigh ghehouden moeten worden? Zijn dan

die ghesondt van verstandt devvelcke besluy-

ten datmen geen versekertheyt en kan hebben

van de genade Godts , om dat uyt het vlee-

schelick bemercken der tegenwoordighe din-

gen geen sulcke versekertheyt en kan worden

ghevat?

39. Maer sy segghen dat het een lichtveer-

dighe vermetentheydt is , wanneer yemandt

hemselven toeschrijft een onghetwijiïelde ken-

nis van Godes wille. Dit soud' ick hen wel

toe-staen , indien wy ons selven soo veel toe-

maten en aennamen , dat wy Godes onbegrij-

pelicken raedt , aenl) de gheringheydt onses

verstants souden willen onderwerpen. Maer
dewijl wy alleenlick met Paulus seggen , Dat

wy ontfangen hebben , niet den gheest deser

werelt , maer den Gheest die uyt Godt is,

door wiens onderwijsingh wy weten wat ons

van Godt is geschoncken : wat konnense doch

hier tegen snateren , sonder met eenen den

Heyligen Geest smadelick te bejegenen ? In-

dien het een schrickelicke heyligschennis 2)

is dat men d'openbaringh die van hem is

voort-ghekomen , of' van leugen , of van on-

vastigheydt , of van twijffelachtigheydt be-

schuldight: wat misdoen wy dan in 't verde-

dighen van de sekerheydt der selver? Maer

sy roepen dat dit oock een groote lichtveer-

digheydt is, dat wy van den Gheest van

Christus aldus durven roemen." Wie soude

ghelooven dat die ghene die voor Meesters

der werelt willen uytgaen soo onverstandigh

zijn , datse in d'eerste beginselen der Religy

soo schandelick souden struyckelen? Het

soude voorwaer voor my ongelooflick zijn

,

Ue tweede

tegeuwerphigh

waer mede de

Uytverküreiae

ia Christus be-

schuldigt wor-

den vau een

lichtveerdighe

vermetenhevt.

Antwoorde.

1. Cor. 3. 12.

Antwoordt.

Bewelcke voorts

veraterckt

en bevestight

wordt , door

verscheyden

ghetuyghnis-

eeu van Paulus.

1) []. 3) Kerck-roof.
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Rom. S. 9.

indien haer uytghegevene Schriften sulcks niet

en ghetuyghden. Paulus verklaerdl : Dat soo

vele als' er door den Geest Godts gbeleydet

worden , die zijn kinderen Godts : maer dese

willen dat die kinderen Godts zijn die door haer

eygen geest worden gedreven en ontbloot I) zijn

van Godes Geest. Paulus leerdt dat wy Godt

onsen Vader noemen , door den Geest die

ons dien Naem in-gheeft , en alleen getuygen

kan niet onsen geest, dat wy kinderen Godts

zijn : dese menschen ofschoon se d'aenroe-

pingh niet en verbieden , soo scheydense

nochtans den Gheest daer af, door wiens

leydingh alleen de Vader naer behooren aen-

gheroepen kan worden. Paulus seght dat die

gheen dienstknechten van Christus en zijn

,

die door den Gheest van Christus niet ge-

leydt en worden ; dese verdichten een Chris-

tendom 't welck den Geest van Christus niet

van noode 2) en heeft. Paulus en gheeft ons

gheen hope van een salige verrijsenis , 't en

zy dat wy den Gheest ghevoelen in ons

woonende : dese verdichten 3) een hope die

van soodanigh gevoel ontbloot is. Maar sy

sullen misschien antwoorden , datse niet en

loochenen dat wy met den Gheest van Chris-

tus moeten begaeft zijn , doch dat wy zedig-

heydts en nederigheydts halven , sulcks niet

en behooren te bekennen. Wat wil dan Paulus

segghen als hy dien van Corinthen ghebiedt

datse sullen beproeven ofse in den gheloove

zijn, en ondersoecken ofse Christus hebben,

dewijl een yegelijck die niet en bekent dat

Christus in hem woont , een verworpelingh

is? Uyt den Geest dien hy ons ghegheven

heeft, seght Joannes, weten wy dat hy in

ons blijft. En wat doen wy anders dan de
i.ioau.3. 24. Ijeloften van Christus in twiilTel trecken, wan-
lesai. 44. 3. i- i i /^ i -n

neer wy voor dienstknecliten Godts willen

gehouden zijn 4) sonder sijnen Gheest, welc-

ken hy belooft heeft uyt te storten over alle

de sijne? Wat doen wy anders dan den

Heylighen Geest verongelijcken , wanneer wy
't gheloove , 't welck sijn eyghen werck is

,

van hem afsonderen? Dewijl dan dit de eerste

beginselen der Godtsaligheydt zijn , soo is

't een seer elendige blindtheyt, datmen de

Christenen van opgheblasentheydt beschul-

dight , om datse van de tegenwoordigheyt

des Geestes by haer durven roemen : sonder

welcken roem " het Christendom selfs niet en

bestaet. Doch sy betoonen met haer exempel

hoe waerachtelick Christus geseydt heeft dat
loau. 14. 17. sijnen Geest by de werelt niet bekent en is,

en alleen bekent wordt van die gene by den
welcken hy blijft.

I tem , tloor

de get'ivghnis-

SCQ van loan-

nes eu lesai.i.

1) ledigh, 2) docD. 3) versieren. 4) wesen.

40. En op datse niet alleen door eene

ondermijningh de vastigheydt des geloofs en

souden poogen om verre te werpen , so ko-

mense die oock van eenen anderen kant aen

boort , te weten : Al hoewel men nae den

teghenwoordigen staet der gereclitigheydt van

Güdes ghenaed' en gunst soude moghen oor-

deelen , datmen nochtans niet sekerlick en

kan weten , of men tot den eynde toe daer

in sal voihcrden. Maer wort ons niet een

schoon vertrouwen der saligheydt ghelaten

,

wanneer wy alleen voor den tegenwoordighen

ooghenblick door gissingh uyt onsen handel

en wandel rekenen dat wy in Godts ghenade
staen , en ondertusschen niet en weten wat

morgen gheschieden sal ? Veel anders spreeckt

de Apostel, als hy seght: lek ben versekert,

dat noch Doodt, noch Leven, noch Enghe-
len , noch Overheden , noch Machten , noch

teghenwoordige, noch toekomende dingen,

ons sal konnen scheyden van de liefde Godts,

welcke is in Christus Jesus onsen Heere.

De kracht van dese woorden soecken sy

t' ontgaen, met een sinledigh 1) antwoorde,

seggende: Dat d' Apostel dit ghehadt heeft

uyt een bysondere openbaringh : doch sy

worden al te naeuw ghedronghen 2) dan

datse souden konnen ontkomen. Want hy

handeldt aldaer van die goederen dewelck'

allen gheloovigen in 't gemeyn toe-komen

uyt den geloove, en niet van dat goedt

't welck hy selfs in 't bysonder verneemt en

ghewaer wordt. Maer deselvige Apostel ver-

schrickt ons elders, door 't verhalen van ons

eygene broosheyt en ongestadigheyt, seg-

ghende : Soo dan, die meynt te staen, siet toe

dat hy niet en valle. Dat is waer: doch niet

met
I

sulck een schrick en vreese waer door

wy ter neder geslagen worden , maer waer
door wy moeten leeren ons selven te verne-

deren onder Godes machtighe handt
,

gelijck

Petrus dat verklaert en uytleydt. Daer be-

neffens wat een verkeertheydt is het datmen

de sekerheydt des gheloofs bindt aen een

ooghenblick des tijdts , 't welcke nochtans dit

eyghen heeft dat het verder als tot d' eynden

van dit leven reyckende, sich tot de toeko-

mend' onsterffelickheyt uytstreckt? Dewijl

dan de geloovige Godes genade dit danck

weten datse met sijnen Gheest verlicht zijnde,

door 't geloof genieten het aenschouwen van

't Hemelsch leven: soo is alsulcken roem soo

verre verscheyden van opgheblasentheydt

,

dat oock die gene die sich schaemt daer van

belijdenis te doen , daer mede sijn uyterste

ondanckbaerheyt te voorschijn brenght, en

1) blaeuw'. 2) gepraemt.

i)e derde te-

ghenwerpiugh,

daer mede de

volherdiD{;e

der Uytverko-

reue Godts in

't gheloof be-

streden wordt.

Antwoorde

ghenomea uyt

den Apostel.

Rom. 8. 38.

Ontknopinge

van een in-re-

den.

Een andere

in-rcden \ve-

der-leydt.

1. Cor. 10, 12.

(p. 231.)

1. Petr. 5. 6.

De somma
van de gaut-

sche vveder-leg-
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De beschrij-

vhige (les ghe-

loofs verklaert

zijnde, so wort

uu vertoont

dat die uiet eu

strijt luaerovei'

ecu komt met

de bcschrijviug

des Apostels.

UytleggiDgh

Vciu dese vcr-

klariug of be-

schrijviugh.

Dan. 7. 10.

Apoc. 20. 12.

Kom. 8. 24.

Honiil. in

loan. 79, 1.

CU ÜD, 2.

Ue Pcccat.

merit.&remiss.

Libr. 2. Caj),

31.

Godts goedtheydt ter quader trouwen meer

onderdruckt , dan hy van sijn eygen zedig-

heydt en veniederingh ghetuygenis geeft.

41. Nademael wy saghen dat de natuyre

des geloofs door niets 'I ) beter of klaerder en

konde worden aenghewesen , dan door de

substanly der belofte , waef op het gheloof

als op sijn eygen fondament alsoo rust , dat

soo dra 2) de belofte wech genomen w^ordt,

oock 3) 't gheloove terstondt beswijckt, of

veel eer verdwijnt : soo hebben wy desweghe

oock i) onse om 5) schrijvingh van het ghe-

loof daer uyt ghenomen ; welcke omschrij-

vingh ncchtans daerom 6) niet verscheyden

en is van die verklaringh of liever beschrij-

vingh die de Apostel aenwendt met het oogh

op de stofFe die by behandelen gaet 7), als

hy leerdt : Dat het geloove nu is een vaste

grondt der dinghen die men hoopt, \_ende\

een bewijs der saken die men niet en siet.

Want door het woordt Hypostasis ('t welck

hy gebruyckt) verstaet hy gelijck'een schraeg'

of kruck , waer op een Godtsaligh hert steunt

en rust. Als of hy seyde dat het gheloof

self is een sekere en geruste besittingh der

dinghen die ons van Godt belooft zijn. 't En
zy dat yemandt liever heeft dat woordt Hy-

postasis te nemen voor vertrouwen, het welck

my niet en raishaeght : al hoewel ick die

andere beduydingh , die meer ghemeen is,

omhelse ea liever hebbe. Daer beneffens om
te kennen te geven , dat die beloofde dinghen

tot op den laetsten dagh toe , in den welc-

ken de boecken.sullen worden geopent, hooger

zijn dan datse door ons gevoel begrepen, of

door onse oogen gesien, of door onse handt

ghetastet souden konnen worden : en dat de-

selvighe ondertusschen van ons niet anders

en worden beseten , dan als wy al het be-

grijp onses verstants te buyten gaen , en

onse scherpsinnigheyt boven al wat in de

werelt is uytstrecken , en eyndelick ons sel-

ven overwinnen : soo heeft hy daer by ge-

voeght dat dese gerustigheydt en versekert-

heydt aengaende het besitten, is van dingen

die in hope gelegen zijn , en daerom niet

gesien en worden. Want (ghelljck Paulus

schrijl'l) : Hel klaer aenschouwen en is gheen

hope : en het ghene wy sien dat en hopen
wy niet. Maer als de Apostel het gheloove

noemt een aenwijsingh , of een bewijs , of

(gelijck Augustinus het Grieksche woort Elen-

chos dickwils vertaeldt heeft) een overtuy-

gingh der dinghen die niet teghenwoordiab
en zijn ; Soo spreeckt hy even eens als" of

hy seyde, dat liet geloof is een klaer blijc-

1) nerghens door. 2) [ ]. S) zijnde. 4) daerom.

5) be-. 6J []. 7) past op dea bandel die by voor heeft.

kelickheydt der dingen die niet en blijckcn

,

een ghesicbt der dingen die niet gesien. en

worden , een klaerheydt van duystere , een

teghenwoordigheydt van af-wesende, een seker

bewijs van verborghene dinghen. Want de

verborgentheden Godts
, gelijck daer zijn

die dingen die tot onse saligheydt behoo-

ren , zijn in haer selven en in haren aerdt

,

ghelijck men seght , sulcks datse niet en kon-

nen worden ghesien : maer wy sien deselvighe

alleen in sijn Woort : van welckers waer-

heydt wy alsoo versekert moeten zijn, dat-

men voor uytghemaeckt en afghedaen 1)

moet houden alles wat hy spreeckt. En hoe

soud' het hert sich selven konnen opbeuren

,

om alsulcken smaeck van Godes goedtheydt

te verkrijghen , sonder te ghelijck gheheel en

al ontsteecken te worden met een weder-liefde

tot Godt? Want d'overvloedighe soetigheydt

die Godt wech gheleydt. heeft voor den ghenen

die hem vreesen , en kan niet bekent of ver-

nomen worden , sonder oock met eenen den

mensch heftelick te beweghen. En dien sy

een-mael bewogen en gheraeckt heeft , den

selven Ireckt en 21) heft sy t'eenemael tot

haer op 3). Daerom en is het niet wonder

dat in een verkeerdt en verdraeyt hert nim-

mermeer en komt dese gesintheydt of bewe-

gingh : door dewelcke wy in den Hemel selfs

overgebracht zijnde , tot d'alderverborgenste

schatten Godts worden toe-ghelaten , en tot

d'alderheyllghste toe-ganghen sijns Koninck-

rijcks , die door den ingangh van een onsuy-

ver ghemoet niet en behooren onteert te

worden. Want 't gheen de School-leeraers

segghen, te weten: Dat de liefde gaet voor

het geloof en de hope ,. dat is enckel suffery :

dewijl het gheloof alleen de liefde alder-eerst

in ons volbrenght. Hoe veel beter spreeckt

Bernhardus: Ick geloove, seght hy.dat het

ghetuyghnis der conscienty, het welct door

Paulus ghcnoemt wordt de roem der Godt-

vruchtigen
,
gelegen is in drie dringen. Want

voor al is noodigh te ghelooven dat ghy

gheen verghevinghe der sonden en kondt

hebben dan aljcen door de goedertierenheyt

Godts : ten anderen dat ghy gantschelick geen

goet werck hebben en kont, 't en zy dat

Godt self u dat gheve : ten laetsten dat ghy

door geen wercken het eeuwige leven en kont

verdienen , 't en zy dat het u voor niet ghe-

gheven werde. Een weynigh daer nae seydt

hy,. dat dese dinghen niet ghenoegh en zijn,

maer datse slechts strecken tot een 4) be-

ginsel' des gheloofs : want als -wy ghelooven

dat de sonden niet en konnen vergeven wor-

Weder-leg-

gingb van de

dwaliugh der

School-leera-

reu , leerende

dat de liefde

gaet voor bet

gbeloof eu de

hope.

Lombard.

Libr. 3. sent.

dist. 25. &si?-

pius.

Bernhard.

Sermou. 1. iu

annuntiatione.

2. Cor. 1. 12.

1) gedaen eu volbracht. 2) (ver-). 3) [].

4) verstrecken voor ecnigh.
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gliescl des Ie-

vciidiglicn ge-

loofs.

den dan van Godt alleen , so moeten wy
niet eenen weten dat die ons zijn vergeven

tot dal wy oock door 't ghetuygenisse des

Heyliglien Gheestes versekert zijn dal de sa-

ligheydl voor on& is wech gheleydt : en 1)

dat wy glielooveride dat Godt de sonden ver-

gheeft , en self de goede wercken schenkt

,

en de belooningen der selver wedersclienckt

,

by 2) dat begin niet en mogen blijven staen.

Maer dees" en andere saken sullen op haer

plaels verhandelt moeten worden : voor het

tegenwoordige sal ons ghenoegh zijn, dat wy
alleen weten wat het gheloove zy.

42. Nu, waer dit levendigh geloof is, daer

moet het oock noodtsakelick de hope der

eeuwighe saligheydt tot een on-afscheyde-

licke medeghesel met sich hebben , of liever

uyt sich selven ghenereeren en voort-bren-

ghen: indien toch dese hope wech ghenomen

wordt , hoe 3) klaer.en cierlick wy dan oock 4)

van het gheloove spreken moghen 5) , soo

worden wy nochtans overtuyght gantsch geen

geloof te hebben. Want indien 't geloof (ge-

lijck ghehoort is) is een seker en ongetwijf-

felt gevoel van Godes waerheydt, datse niet

liegen, noch bedriegen , noch vergaen en kan

:

so verwachten dieghene 6) die dese sekerheyt

in hare herten hebben ontfanghen , oock met

een ghewisselick 7) dat Godt sijne beloften

sal volbrenghen , dewelcke volghens haer on-

twijlfelick ghevoel niet anders dan
|
waerach-

tigh en konnen zijn : soo dat , om kortelick

te segghen , de hope niet anders en is dan

een verwachtinghe van die dinghen , die 't

gheloove vv&erlicks gheloofl heeft van Godt
Het ghoioof belooft tc Zijn. Alsoo gelooft het gheloove dat

er,dehoi,eziju
q^j^ wacrachtigh is : de hope verwacht dat

te samen ver- .
° .. . .. ' ,

,

boudenendoea hj ter bcquamer tijdt sijn waerheydt sal be-
iiiaik-inderea wijscn- en Volbrengen. Het gheloove gheloofl

dat hy. .onsen Vader is: de hope verwacht

dat hy hem-selven als soodanigh een allijdl

jeghens ons sal gedraghen. Het gheloove ghe-

loofl dat het eeuwige leven ons ghegeven is :

de hope verwacht dat het Ie sljner lijdt geopen-

baert worde. Het geloof is het fondament

daer de hoop op steunt : de hope voedt en

onderhoudt het geloove. Want ghelijck als

niemant eenigh dingh van Godt kan verwach-

ten , 't en zy dat hy eerst en vooraf 8) sljne

beloften gelooft heeft : alsoo moet oock we-
derom de swackheyt onses geloofs , op dat

het door vermoeytheydt niet en beswijcke

,

met lijdtsamigh hopen en wachten onderhou-

den en ghêsterckt worden. Daerom stelt Pau-

lus wel te recht onse salighej^dt in dë hope.

\) []. 2) in. 3) welclce hope wech ghenomen zijnde,

of wy schoon. 4) []. 5) [ ] 6) ghewisselick.

7) die verwachten met eenen. 8) al voren.

(1>. 232.:

onderlinge by-

Want wanneer de hoop' in slilligheydt den
Heere verwacht, soo houdt sy 't geloof

slacnde 1 ) , op dat het door al te groote

haestigheydt niet en storte : sy versterckl het

geloof, op dal het in Godes beloften nieten

wanckele , of van de waerheydt der selver en

beginne te Iw^lFelen: sy verquickt hel glie-

loof , op dal het niet vermoeyt en worde

:

sy breydt het gheloof uyt tot den alder-

uyterslen perck, opdat het in 't midden en

oock in 't begin van den loop niet en be-

swijcke. Eyndelick, door gheduyrigh vernieu-

wen en weder-oprichten , maeckt de hope dat

het gheloof dickwils stercker en wackerder
als te voren tot de volstandigheydt door-wor-

stelt. En hoe veelsints de hulp en byslandt

der hope dienstigh en noodigh zy tol ver-

sterckinghe des geloofs , dat sal beter blijcken

indien wy bedencken met hoe menigerley

aenvechtingen die gene overvallen 2) en be-

stormt worden die Godes Woort omhelst en

aengenomen hebben. Vooreerst houdt de Heere
door 't uytslellen en vertragen van sijne be-

loften onse herten dickwils langher in twijffel

en bekommeringh als wy wel ghemeent en

ghewenscht hadden. Hier dan 3) is hel het 4)

ampt der hope , om 5) te doen 't geen de

Propheet gebiedt, te weten : Of schoon de

beloften Godts vertoeven te komen , dat wy
evenwel die verwachten. Somtijts laet hy ons

niet alleen verllaeuwen , maer hy laet oock

een openllicke verbolghentheydt aen sich blijc-

ken. Hier moet ons de hope veel meer als

te voren te hulpe komen, op dat wy, nae

het segghen van een ander Propheet , den

Heere verwachten mochten , die sijn aenschijn

van Jacob heeft verborgen. Daer staen oock

bespotters op (gelijck Petrus seght) dewelcke

vraghen , Waer is de belofte sijner toekom-

ste, *) ? want van dien [dar/k] dat de Vaders

ontslapen zijn
, blijven alle dinghen alsoo [ff/ie-

lijclc\ van het begin der scheppinghe. Jae dit

wordt ons oock van het vleesch en van de

werelt in-gheblasen. Hier moet het gheloof

door de verdraeghsaemheydl der hoop' on-

dersteunt zijnde , vast gehouden worden in

het aenmercken der eeuwigheydl , op dat het

duysendl jaren rekene gelijck als eenen dagh.

43. Van weghen dese vereenigingh en ghe-

meenschap des geloofs en der hope
,
gebruyckt

de Schriftuyr somtijds de een voor d'ander:

want als Petrus leerdt , Dat wy in de kracht

Godts bewaert worden door het gheloove

,

tol dal de saligheyt gheopenbaerl wordt: soo

Schrijft hy den geloove toe 't gheen beter

liet is uyt de

nieui^heilcy

soorten dervcr-

socckinghen

openbaerdatde

hulpe der hope

noodigh zij om
het gheloove te

verstercken.

Habak. 2. ;3.

2. Petr. 3. 4.

Psalm 90. 4.

2. Petr. 3. 8.

Somwijlen

wort hope voor

geloove en ge-

loove voor ho-

pe gebruyckt.

1. Pe. 1. 6.

1) op. 2) bestooteu.

*) Ed. 1559 : Waer
komste ?

.3) [] 4) []. 5) [].

is de belofte of waer is sijn
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1. Petr. 1.21.

Philip. 1. 20.

Hebr. 10. 30.

VVuiier-leg-

gingh van de

dwalÏDgh der

Schoul-leera-

ren, dewelcke

tïveederley fou-

dament der

hope stellen,

de glienade

Godts en de

verdienst der

wercken.

op de hope pasle : en dal niet t'onrecht:

want wy hebben aireede gheleerdt dat de

hope niet anders en is als het voedtsel en

de sterckte des geloofs. Somlijdts wordense

by een gevoeght ,
gelijck in den selven Brief

daer hy seydt : Op dat uw' gheloove ende

hope op Godt zijn soude. En Paulus tot den

Philippensen brenght uyl de hope, verwach-

tingh, om dat wy door lijdtsamigh hopen,

onse begeerten ophouden, tot dat den be-

quamen tijt Godts te voorschijn komt. Dit

alles kan beter verstaen worden uyt het tiende

Capiltel tot den Hebreen, 't welck wy nu

by-ghebr.icht hebben. Paulus verstaet oock

in een andere plaets, al hoewel hy on-eygent-

lick spreekt, even dit selvighe met dese woor-

den : Wy verwachten door den Gheest uyt

den geloove de hope der rechtveerdigheydt

:

te weten : om dat wy 't ghetuyghnis van de

onverdiende liefde Godts omhelst hebben

,

wachten wy 1) tot dat Godt openbaerlick

.vertoont sal hebben 2) het gheen nu onder

de hope verborghen is. Nu blijckt oock hoe

onwijselick Petrus Lombardus de hope bouwt

op tweederley grondt , te weten , op de ghe-

nade Godts, en op de verdienst der wercken:

de hoop' en kan geen ander wit hebben

daers' op siet dan het geloove. En wy heb-

ben nu seer duydelick verklaert , dat het

gheloove maer een eenigh wit heeft, name-

lick Godts barmhertigheydt , daer op het met

beyde d'ooghen (om soo te spreken) sien

moet. Maer het is de moeyte weerdt dat

wy hoeren wat .voor een krachtighe reden

hy by brenght. Indien ghy yet , seght hy,

durft hopen sonder verdiensten , soo sal dat

de naem moeten draghen niet van hope

,

maer van vermetenheydt en ydel goedtdunc-

ken. Wie en soude , lieve Leser , sodanige

beesten niet met recht vervloecken, dewelcke

voor-gheven dat het mei lichtveerdigheydt en

vermetenheydt gheschiedt , wanneer yemandt

gheloofl en vertrouwt dal Godt waerachtigh

is? Want hoewel de Heere wil dat wy alle

dingh van sijne goedtheydt verwachten sullen,

soo segghen sy nochtans dal het een ver-

metenheydt is , daer op te steunen en gherust

te zijn. O wst een meester , weerdig soda-

nigen discipelen als hy in de dolle scholen der

rabbelacrs ghevonden heeft ! Wal ons be-

langhl, dewijl wy sien dat den sondaren door

Godts Woordl bevolen wordt datse hope van
saligheydl scheppen en vatten sullen, soo laet

ons gheerne van Godes waerheydt ons selve.n

soo" veel vermeten en aennemcn, dal wy op-

sijne barmherligheyt alleen ruslende, en 't

1) vcrwachteu. 2) [ ].

De t'aamen-

voegiughe van

dit Capit. met
het voorgaende

en de nae vol-

ghende.

(p. 233.)

vertrouwen op onse wercken wcch ghewor-
pen hebbende , bestaen goede hope te hebben.

Hy en sal ons niet bedrieghen die geseyt

heeft : U geschiede na uwen geloove. *^'''"'- ^- ^^•

liet UI. Capiltel.

Dat wy door 't Geloove weder-geboren worden,

alvvaer oock van de Boetveerdigheydt wordt

gliehandelt.

Al hoewel wy nu eeniger maten gheleerdt

hebben hoe dal het geloove Chris-

tus als eyghen besit, en hoe dat wy door

't geloof alle sijne goederen genieten : so soude

dit nochtans noch duysler zijn, indien hier

by niet gevoeght en wierdt een verklaringh

van de werckinghen en vruchten des gheloofs

die wy ghevoelen en ghewaer worden. Het

en is niet sonder oorsaeck dal den korten

inhout des Euangeliums gesleldl wordt in

boetveerdigheyt en vergevinghe der sonden.

Soo men derhalven dese twee hoofl-slucken

voorby gael, soo sal den gantschen handel

van het gheloove schrael en kreu
|

pel en

oversulcks by na onprofijtelick zijn. Nu dewijl

ons Christus dese twee dingen toebrengt

,

en wy die beyde verkrijghen door hel ge-

loove, te weten, de nieuwigheyl des levens

en de genadige versoeningh : so vordert de

wijs' en ordre van leeren dal ick alhier van

beyden beginne te handelen. Het naeste van

beyden is dat ick van hel gheloof overtrede

lot den handel der boetveerdigheydt: want

als wy van dit sluck goede kennis hebben

,

soo sal des Ie beter blijcken hoe dat de mensch

door 't gheloof alleen en uyl enckele ghenade

gherechlveerdight wordt, en dal evenwel de

daetwerckelicke \ ) en wesentlicke heyligheydl

des levens (op dat ick so spreke) van de

ghenadige toe-rekeninghe der rechtveerdigheyt

niet en wordt af gesöndert. Het moet buyten

Iwijlïel en verschil zijn dat de penitenty of

boetveerdigheydt niet alleen onafscheyde-

lick op het geloove' volghl , maer daer uyl

oock gheboren wordt. Want naerdien 3) de

genaed' en vergevingh door de Predicaty des

Euangeliums daerom wordt voor-ghedraghen,

op dat de sondaer van de tiranny des Sathans,

van 't jock der sonde , en van d'elendige

dienslbaerheydt der boosheydt verlost zijnde,

lot het Koninckrijcke Godts overgae : so en

kan voorwaer niemandt de ghenade des Euan-

geliums aennemen , sonder hem-selven uyt de

dwalinghen des vorighen levens te begheven

op den rechten wegh, en alle sijne neerstig-

De boetveer-

digheyt volght

nae 't geloove,

en wordt uyt

het selfde ghe-

boren.

1) dadelicke. 2) ghemerckt.
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lil welckfii

t,iu tlea üor-

sprüugh der

buctveerdig'

lieyiit ofbi-kcu-

lingh Jen ge-

loove wordt

toe gesrlircven.

lieydl aen te wenden tot d'overdenckingbe

der boetveerdigheydt. Want wat belanglit die

ghene die sich laten voorstaen dat de peni-

tenty of boetveerdigheydt veel eer voor 't

gheloove gaet dan datse van het geloove

soude voort komen of voort ghebracht wor-

den als een vrucht van den boom , die en

hebben noyt de kracht der boetveerdigheydt

ghekent, en worden 1) door een al te lichte

reden tot sodanighe meeninghe 2) bewoghen.

2. Christus en Joannes , segghense , ver-

manen in hare Predikatien het volck eerst

tot boetveerdigheydt: en daer nae voeghen

sy daer by dat het Koninckrijck der Hemelen

nae by gekomen is. Sulcken last om te

predicken ontfanghen d'Apostelen: sulck een

ordeningh heeft oock Paulus gevolgt
,
gelijck

Lucas verhaelt. Maer tervvijlen sy sich super-

stitieuselick vergapen aen de t'samen-voeging

der lettergrepen 3) , so en bemerckense niet

UI wat sin en verstandt de woorden aen mal-

kanderen hangen. Want v^'anneer de Heere

Christus en Joannes in deser voegen predic-

ken : Bekeert u, want het Koninckrijck der

Hemelen is na by gekomen , treckense dan

niet d'oorsaeck om boetveerdigh te zijn uyt

de genaed' en belofte der sahgheydt? Soo

gelden dan hare woorden even so veel als

ofse seyden , om dat het Rijck der Hemelen

nae by gekomen is , daerom doet boete.

Want als Mattheus vertelt heeft dat Joannes

alsoo predickte , soo leert hy dat in hem ver-

vult is gheweest de voor-seggingh van Jesaia

aengaende de stemm' in de woestijne die

daer roept : Bereyt den wegh des Heeren

,

maeckt de paden onses Godts rechte. Maer

by den Propheet ontfangt die stemme desen

last datse van vertroostingh en blijde boodt-

schap sal beginnen. En al is 't dat wy segghen

dat de boetveerdigheydt haren oorsprongh

neemt van 't geloove , soo en droomen wy
nochtans niet van eenigen tijdt die het ghe-

loof van doen heeft om die te baren en voort

te brengen : maer wy willen alleen aenwijsen

dat een mensch de boetveerdigheyt met ernst

niet en kan betrachten , 't en zy dat hy hem-

selven bekenne Godes eygen te zijn. En daer

en is niemandt waerlicks versekert dat hy Gode

toe behoort, dan alleen die gene die eerst sijne

genaed' heeft aengegrepen. Maer dit sal in

den voortgangh klaerder verhandelt worden.

Dit heeft hen misschien bedroghen , te weten,

dat veel menschen door de verbaestheden der

conscienty getemt of tot ghehoorsaemheydt

gefatsoeneert worden , eerse de kennisse der

'ghenaden ontfangen
,

ja eer sy die ghesmaeckt

1) (o.u sulcks te gevoeleu). 2) []. 3) sjllubeii

hebben. En dit is de beginnende vreese,

dewelcke van sommighe gereeckent wordt

onder de deughden , om datse sien dal die

de ware en oprechte ghehoorsaemheydt nae

by komt. Maer wy en ondersoecken als nu

niet hoe verscheydentlick Christus ons tot

hem Ireckt, of tot d'oeiïeningh der Godtsaiig-

heyt voor-bereydet. lek segg' alleen dalter

geen oprechtigheyt en kan worden ghevonden
,

daer die Gheest geen heerschappy en oef-

fent 1), den welcken Christus ontfanghen

heeft om denselven sijne Ledematen mede te

deelen. Daer beneffens , volghens 't gheen in

den Psalm staet: By u is vergevinge , opdat

ghy ghevreest wordt. Soo en sal niemandt

t' eeniger tijdt Godt eerbiedighlick vreesen

,

dan die vertrouwt dat Godt hem ghenadigh

is : niemandt sal sich selven gheerne begeven

tot d'onderhoudinghe der Wet , dan die ver-

sekert is dat sijn onderdanigheydt Gode be-

haeght. Welcke goedertierenheydt in 't ver-

gheven en verdragen der sonden , een teecken

is van sijne Vaderiicke gunst. Dit bewijst oock

de vermaningh die Hosea doet : Komet ende

laet ons wederkeeren tot den Heere , want

hy heeft verscheurt, ende hy sal ons gene-

sen : hy heeft gheslagen , en de hy sal ons ver-

binden. Want de hope der verghevingh wordt

als een prickel daer by ghevoeght, op dats'

in hare sonden niet en souden slapen en

ongevoeligh worden. Geen schijn van reden

met all' en heeft oock de suffery van die

menschen , dewelcke willende met de boet-

veerdigheyt een aenvangh maken, hare nieuw'

aenkomelingen sekere daghen , om daer in

boetveerdigheydt te oeiïenen 2), voor-schrijven,

en nae het verloop van dien de selvige tot de

gemeenschap der Euangelische genade toe

laten. lek spreke dit van velen onder de We-
der doopers : en voornementlick van de gene

dewelcke wonderlicken seer begeerigh zijn

om voor gheeslelicke personen aengesien te

worden, mitsgaders van hare mede-ghesellen

de Jesuijten , en van diergelijck uytvaeghsel

der menschen. Soodanige vruchten brenght

(he tuymel-gheest voor den dagh , op dat hy

de boetveerdigheydt , die van een Christen

mensch door sijn gantsche leven moet uyt-

ghestreckt worden, binnen weynigh daeghs-

kens besluyten en bepalen soude.

3. Voorts, belanghende de penitcnty of

boetveerdigheydt hebben sommighe gheleerde

mannen , oock langh voor dese tijden , als sy

eenvoudelick en oprechtelick nae den regel

der Schriftuyre spreken wilden
,
geseydt datse

bestaet in twee stucken , te weten in de

De geveynst-

heydt der We-
der-doopereii

en Muauickcn

die de boet-

veerdigheyt

palen &etteu

wort outdeikt.

1) niet en regueert. i) pcnitent.v te hauteercn.

l)e.«c eerste

meeningh van

de boetveerdig-

heydt onder-

soclil zijnde, so

vvordt als nu

de tweede be-

merckt,dewelc-

ke twee deelen

der boetveer-

digheyt stellen-

lie'tlnetstcdeel

niet rirlit en

verkloert.
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doodingh en in de levendighmakingh. Door

de doodingh verstaense den anglist en de

droefliejdt der ziele die uyt de kennisse der

sonden , en uyt het gevoel van Godes oor-

deel ghevat en ontfangen is. Want wanneer

yemandt ghebracht is tot de waerachtighe

kennisse der sonden, dan begint hy de sonde

waerlicks te haten en te vervloecken : dan

heeft hy van herten een mishaghen aen hem-

selven , hy bekendt dat hy rampsaligh en

verloren is , en hy wenscht een ander mensch

te zijn. Daer beneffens als hy door eenigh

gevoel van Godts oordeel gheraeckt is (want

het een volght terstont uyt het ander) dan

(p. 234.) leydt hy verslaghen en verbaest , hy beeft
.|

vernedert en te ne'er geveldt , hy geeft den

moet verloren, en hy wanhoopt. Dit is het

eerste deel der boetveerdigheydt, 't welck sy

ghemeenhck genoeml hebben contritie ofver-

morselingh. Door de levendighmakingh ver-

staense de vertroostingh, die uyt het gheloove

voortkomt : te weten : wanneer een mensch
,

die door de conscientie der sonde ter neder-

geworpen , en door de vreese Godts versla-

ghen is , daer nae op Godts goedtheyt , barm-

hertigheyt
,

genaed' en saligheydt die door

Christus is, sijn ooghen slaende, hem-selven

oprecht, 1 ) adem schept , den moet hervat

,

en ghelijck als uyt de doodt tot het leven
Reden. weder komt. Dese woorden (doodingh en le-

vendighmakingh) soose maer ten rechten ^lyt-

geleydt en verklaerdt worden , drucken de

kracht der boetveerdigheyt bequamelick ge-

noegh uyt: maerdat se de levendighmakingh

nemen voor de blijdtschap die 't ghemoedt
ontfanght wanneer het uyt de beroert' en

vrees' is te vreden geworden , daer in en

stemm' ick met haer niet over een. Want sy

beteeckent veel eer een begheert' om heyligh

en Godvruchlelick te leven, deweick' uyt de

weder-geboort' ontstaet : als of men seyde

dat de mensch hem-selven sterft , op dat hy
soude beginnen Gode te leven.

DcJeraemee- 4. Andere wederom , dewijl sy saghen

"'c7 die'^twcll ^^^ ^''' woordt penitenty of boetveerdigheydt

deriey ghestai- verscheydcntlick in de Schrifluyr werdt ge-
tuderboetvcer-

jjQ^gj^ hebben twecderlev boetveerdio-hevt
d.gheytstclleo, „, . ,V J . j- ] • 1 " /
d'cenederWct ghesteldt ; en op datse die do.or eenigh merck-
cud'aDdei-edes teeken souden onderscheyden , soo hebbense

d eene ghenoemt een boetveerdigheyt der

Wet-, waer door de sondaer met het brandt-

yser der sonde ghewondt en met den schrick

van Godts gramschap verslaghen zijnde, in

sulcken beroert' en ontsleltenissc blijft steken
,

en sich selven daer uyt niet ontwarren en
kan. D' andere hebbense ghenoemt een peni-

1) (8ijn).

tenty of boetveerdigheydt des Euangeliums

,

waer door den sondaer wel swaerlick in hem-
selven benauwt is, maer nochtans hooger

opklimt, en Christus tot een Medicijn-meester

sijner wonden, tot een Troost voor 1) sijne

verschricktheydt , en tot een Haven ter ont-

komingh van 2) sijn rampsaligheyt aengrijpt.

Tot exempelen van de boetveerdigheyt der

Wet stellense voor Cain , Saul , Judas : van

welckersboetveerdigheydtwanneerdeSchriftuyr

gewach 3) maeckt, soo verstaetse daer door,

datse den last harer sonde bekent hebbende,

den toorn Godts hebben ghevreest: maer

datse Godt alleen als een wreker en rechter

bemerckende , in dit ghevoel besweken en

vergaen zijn. Soo en is dan hare penitenty

niet anders geweest dan een voor-hof der

Hellen , in het welcke sy aireed' in desen

leven getreden zijnde, hebben begonnen strafle

te lijden van het aenschijn der vergramde

Goddelicke Majesteyt. D' Euangelische boet-

veerdigheydt sien wy in alle de gene die door

den prickel der sonde by haer selven gewondt

,

en door het vertrouwen op Godes barm-

hertigheydt opgerecht en verquickt zijnde, tot

den Heere bekeert zijn geworden. Hiskia

wierdt verschrickt doe hy de boodtschap des

doodts onlfingh : maer hy heeft met tranen

gebeden , en op Gods goedtheyt siende , ver-

trouwen hervat en ghenomen. Die van Nineve

wierden ontroert door de schrickelicke ver-

kondigingh van haren ondergangh : maer sy

hebben met sacken en asschen bekleedt zijnde,

ghebeden , hopende dat de Heere lot haer

ghekeert, en van de grimmigheydt sijns

toorns af ghekeert soude moghen worden.

David heeft beleden dat hy in het tellen des

volcks al te seer hadde ghesondight : doch hy

heeft daer by geseydt: Heere neemt d'on-

gherechtigheydt uwes dienslknechls wech.

Hy heeft sijn sonde van overspel op het be-

straffen van Nathan bekendt en hem-selven

voor den Heere neder geleyt : maer hy heeft

met eenen vergevinge verwacht. Sodanigh

was oock de boetveerdigheydt der ghener

deweick' op het predicken van Petrus ver-

slaghen van herten wierden : maer op Godts

goedtheyt vertrouwende , Seydensc daer by :

Wat sullen wy doen mannen Broeders ? So-

danigh was oock de boetveerdigheydt van

Petrus selfs , dewelcke wel bitterlick weende :

maer nochtans niet af en liet te |jopen.

5. Al hoewel dit alles waerachtigh is, soo

moet nochtans het woordt penitenty of boet-

veerdigheyt (soo veel als ick uyt de Schrif-

tuyr vernemen' kan) anders verstaen worden.

Esempelen

der boetveer-

digheydt did"

uyt de Wet
komt.

Geaes, 4. 13.

l.Sam. 15.20.

Matth.37.3,4.

Bemerckiugc

deser gestalten.

Exempelen

der Euangeli-

sche boetveer-

digheydt.

2. Reg. 20.2.

lesai. 39. 2.

Ion. 3. 5.

2. Sam. 13.13.

Actor. 2. 37.

Matth.26. 75.

Lucas 22. 62.

Het tweede

deel des C'apit.

vervattende de

rechts iuuighe

leere der boet-

veerdigheydt .

1) []. 2) []. 3) mentie.
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1. Het ghc-

loof en deboct-

veerdiglieyJt

nioeteu ouder-

scheydon, macr

niet geschey-

deu of onder

eeu gemenght

worden.

2. De bc-

jnerckingh van

den iiaemboet-

veerdigheyt.

3. De bc-

schrijvingh van

de saeck selt's,

of wat de pi-iii-

tentv zv.

Sy is van de

Prop heten en

Apostelen ghe-

leert.

Want datse 't glieloove vervatten onder de

penitenty , dat strijdt tegen 't geen 't welclc

Paulus seydt in de Handelingen der Aposte-

len : Dat hy den Joden en Heydenen betuyght

heeft de penitenty tot Godt en het gheloof

in Christus. Alwaer hy de boetveerdigheydt

en "t gheloof als twee verscheyden dingen,

op-telt en opsomt 1). Wat sullen wy dan

seggen ? Kan de ware boetveerdigheyt be-

staen sonder 't geloof? In 't minste niet.

Maer al is 't datse van malkanderen 2) niet en

konnen worden gescheyden , soo 'nioetensè

nochtans onderseheyden worden. Gelijck het

gheloof sonder de hope niet en is, en even-

wel het geloof en de hoop' verscheyden din-

gen zijn : alsoo oock of schoon de penitenty

en 't geloof door eenen eeuwighen bandt aen

malkanderen vast zijn , soo willense nochtans

meer te samen ghevoeght dan met malkan-

deren vermenght worden. My is voorwaer

oock wel bekent, dat onder het woordt peni-

tenty de gantsche bekeering'n tot Godt vervat

wort, waer van het geloove niet en is het

minste deel : doch in hoedanlgen sin en mee-

nlngh suicks gheschiet , dat sal seer licht en

liaest blijcken, wanneer des boetveerdlgheydts

kracht en natuyr sal verklaert wesen. Het

woort penitenty heeft by den Hebreen sijn

afkomst van bekeerlngh of wederkeeringh

:

en by den Gnecken van verandering des slns

en des raedts. En de saeck selfs en komt

met dese twee beteeckenissen niet quallck

over een ;. Waer van den korten inhoudt is,

dat wy van ons selven afgekeert zijnde, ons

tot Godt bekeeren : en dat wy ons oudl en

vorlgh vérstant en gemoedt afgeleyl hebbende,

een nieuw aen doen. Daerom soude men
nae mijn oordeel de penitenty of boetveer-

digheydt niet quallck aldus beschrijven mogen,

te weten : Dat sy is een waerachtlge bekee-

rlngh onses levens tot Godt , die uyt een

oprecht' en eriistighe vreese Godts voort

komt, en .in de doodlngh onses vleesches en

des ouden mensches , mldtsgaders In de leven-

dlghmakingh des Geestes gheleghen Is. Nae
desen sin moeten verstaen worden alle de

Predlcatlen daer mede de Propheten eertijdts,

of d'Apostelen naderhandt de menschen van

hare tijden tot boetveerdigheydt vermaent

hebben. -Want sy leyden alleen oji dit eenige

toe, dat de menschen door hare sonden be-

schaemt en door vreese van Godts oordeel

gheprickelt zijnde . voor hem legen den welc-

ken sy gesondight hadden , souden neder val-

len en sich veroolmoedlghen , en door ware
bekeerlngh haer selven wederom op sijnen

1) verhaelt. 2) den anderen.

rechten wegh begheven. Daerom worden

dese woorden bekeeren of weder-keeren tot

den Heerc , beterlngh en penitenty doen, son-

der onderscheydt in eenerley beleeckenls van

hen ghebruyckt. Daerom segt oock de Hey-

llge Schrlf
|
tuyr , dat men penitentie doet tot

Godt of nae Godt, 't welck er op doelt 1),

wanneer de menschen dewelcke soo langh sy 2)

Godt bezijden stelden 3) , in hare begeerlick-

heden dertel en wulpsch waren als nu 4)

sijn woordt beginnen te ghehoorsamen ,
en

haer selven op 5) maken om haren leydts-

man te volghen werwaerts hy haer oock soude

moghen roepen. Joannes en Paulus spreken

oock van Vruchten voort te brengen die der

boetveerdigheydt wcerdlgh zijn , daer door

sy verstaen een leven leyden 't welck in alle

sijne wercken en handellnghen sulcken boet-

veerdigheydt en bekeerlngh betuyght en ver-

toont.

6. Maer eer wy verder voortgaen, sal

het oorbaerllck zijn dat wy de voorgestelde

beschrijvlngh klaerder uytlegghcn. Waer in

voornementllck drie hooft-stucken staen te

bemercken. Eerstelick, wanneer wy de peni-

tenty of boetveerdigheydt noemen een be-

keeringh des levens tot Godt, soo vereyschen

wy een veranderlngh , niet alleen in d'uyt-

wendlghe wercken , maer oock In de ziele

selve: dewelcke, wanneers' haer oudtheyt

uytgetrocken heeft, als dan eerst uyt haer

voortbrenghe de vruchten der wercken die

met hare vernleuwingh over een komen. Het

welck als de Propheet wil uytdrucken , soo

gebiedt hy den genen die hy tot penitentie

roept , dats' haer selven een nieuw hert ma-

ken sullen. Daerom Is 't dat Moses als hy

wil betoonen hoe dat de boetveerdlge Israë-

liten sich naer behooren tot den Heere be-

keeren souden , dlckwlls leert dat suicks ge-

schieden moet uyt gantscher herten , en uyt

gantscher ziele
,

(weicke wijse van spreken

wy nu en dan by de Propheten herhaelt

slen) en als hy dat noemt een besnijdlnge

des herten , soo drijft hy d'lnwendighe boose

geslntheydt uyt. Nochtans en isser geen

plaets waer uyt beter gesien kan worden

weicke daer zy d'oprechte eyghenschap der

penitenty, dan die In't vierde Caplttel van Je-

remla te lesen Is : Soo ghy u bekeeren sult

,

Israël, spreeckt de Heere, bekeert u totmy:

Braeckt u-lieden een braeck-landt : ende en

zaeydt niet onder de doornen. Besnijdet u

den Heere , ende doet wech de voorhuyden

uwes herten. Slet hoe dat hy verkondigt

dats' In 't betrachten van d'oelFeningh der

gherechtigheydt niet met allen sullen uyt-

1) te weten. 2)[]. 3) stellende. 4) [ ]. 5) by de handt.

Malth. 3. 2.

1. Sam. 7. 3.

(,,. 235.)

Luc. 3. 8.

Act. 20. 20.

Kom. Cl. 4.

üytlcggingh

der beschrij-

ïingh.

Dcsc bestaet

uvt driedeelen.

1. De peni-

tenty is de be-

keerlngh onses

levens totGodt.

Ezech. 18. 31.

Beschrijvinge

der solver.

lerem.
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Brecder ver-

klaringh geuo-

iiien vau het

tegendeel,

lesai. 58. 6.

2. Dat de

büctveerdig-

lieyJt voovt-

küuit uyt eeu

ernstighe

vreese Godts.

Daevom
wordt daer by

de" Propheten

eu Apoatek'U

ghenieldt vau

Güdts oordeel.

Icrcin. 4. 4.

Act. 17. 30,

31.

ICxempel.

rechten , 't en zy dat de godtloosheyt voor

al uyt het binnenste des henen zy uytge-

roeyt. En op dat hy haer grondlgh en in-

nighlick bewegen soude, soo vermaant hy

datse met Godt te doen hebben , by den

welcken door tegenstribbelen en uytvlucht

soecken niet en wordt ghevordert: want hy

haet een dubbel hert. Daerom bespot Jesaia

het verkeert pooghen der hypocriten, dewelcke

wel neerstelick streefden en stonden na d'uy-

terlicke boete en bekeeringh in den uyter-

licken Godtsdienst : maar ondertusschen de

bondels en banden der ongherechtigheydt

,

daer mede sy d'arma verstrickt hielden, niet

en sochten los te maken. Alwaer hy oock

seer traffelick betoont , in hoedanighe dien-

sten en wareken d'ongeveynsde boetveerdig-

lieydt eygenllick gelegen zy.

7. Het tweede hooft-stuck in de beschrij-

vinghe dar penitentie was , dat wy gelaert

hebben datse voortkomt uyt een ern-

stighe vreese Godts. Want eer het herte des

sondaers tot boetveerdigheydt gebogen wordt,

soo moet het eerst door bedenckingh van

Godts oordeel opgeweckt worden. En als

dase gedacht' het hert t'eanamael besalan

heeft , dat Godt eenmael op sijnen Rechter-

stoel klimmen sal om van alle woorden en

wercken rekenschap te vorderen , so en sal

die gedachte den ellendighan mensch geen rust

laten hebben , noch een ooghenblick des tijdts

laten adem scheppen , maer hem geduyrigh

aanhitsen tot het betrachten van een andere

manier en wijsa van leven , op dat hy hem-

selven voor dat oordeel garustelick soude

moghen stellen. Daerom is 't dat de Schriftuyr,

wanneer sy ons tot boetveerdigheydt aen-

maent , dickwils van Godts oordeel gewach

maeckt , als by Jeremia : Op dat mijne grini-

migheyt niet uyt en vare als een vyer, ande

brande , dat niamandt blusschen en konne

,

van wegen de booshaydt uwer handelinghen.

Item, in de predicatie van PauUis tot die van

Athenan : Ende Godt dan de lijden der on-

wetenheydt overgesien hebbende, verkondight

nu allen manschen al-omma dat sy haer be-

keeren. Daerom dat hij eenan dagh ghestelt

heeft, op welcken hy den aerdtbodem recht-

veerdallck sal oordaelen , en in vaal andere

plaetsen meer. Sonitijts bewijst de Schriftuyr

uyt de straffen die aireede geschiedt zijn , dat

Godt een Richter is : op dat de sondaers by
haer selven souden bedencken dat haer ergher

straffen naken , 't an zy datse by tijdts boet-

veerdigh zijn. Hier van hebt ghy oen exempel
in 't negan-en-twintichste Capittel van Deute-

ronomium. En dewijl 1) da bekeeringh waer-

1) nadien.

licks begonnen wordt van de vargrouwingh

en haet dar sonde, daerom stelt d'Apostel

da droefheydt die na Godt is. tot een oor-

saeck der boetveerdigheydt. En door dese

droefheyt die na Godt is verstaet hy niet

allaan , wannaar wy een afgrijsen hebban van

de straffe , maer wanneer wy de sonde selfs

haten en vervloackenr, so haest als wy ver-

nemen datse Gode mishaeght. En dat en is

ghean wonder, want indien wy niet hart en

wierden gaprickalt , soo en soude de traeg-

hayt onses vleesches niet konnen verbeterdt

worden : jae de prickelen en souden niet

krachts ghenoegh hebben om d' onghavoe-

ligheyt en luyheydt des vleesches wech te

nemen, waert niet 1) dat Godt door 't voort-

brenghen van sijne geessels 2) dieper door

an drongh. Hier by komt oock da halsstar-

righeydt, dewelcke gelijck als met hamers

verbroken moet worden. Soo wordt dan Godt

door de boosheyt onser nature gedrongen tot

die strengigheyt die hy gebruyckt in het

dreygen ; want hy soude te vergeefs en son-

der vrucht lieflick aenlocken die gene die in

hare sonden slapen. lek en telle 3) de getuygh-

nissea niet op 4) dewijls' alomma te lesen

zijn. De vreese Godts is oock op een andere

wijs' het begin der boetveerdigheyt : want

of schoon das manschen leven in allerley

daughdan volmaackt ware, soo 't nochtans

niet gheschickt en aengeleydt en wort om Godt

te dienen , so sal't van de werelt wel moghen
gepresen worden : maer in den Hemel eenen

louteren gruwel zijn , overmidts het voor-

naemste deel der rechtveerdigheyt daer in

bestaat, datmen Goda sijn recht en eere geeft,

waer van hy godtlooselick berooft wort, wan-

neer wij geen voornemen en hebban om ons

onder sijn macht en gebiedt t'onderwerpen.

8. Ten derden is noch overigh te verkla-

ren wat wy daer mede willen seggen als wy
leeren dat de penitenty of boetveerdigheydt

bestaet uyt twee deelen : te weten , uyt da

doodinghe des vleesches en uyt de levendigh-

makinghe des gheestés. Dit wordt door de Pro-

pheten wel wat eenvoudighlick 5) en groff'elick

nae 't begrijp des vleeschelicken volcks , maer

niet te min klaerhck uytgedruckt, alsse seg-

gen : Wijckt af van het quada , en doet het

goede. Item : Wasschet u , reynighet u , doet

de boosheyt uwer handelinghen van voor mijne

oogen wech , laet af van quaet Ie doen.
|

Leeret goet doen, soeckt het recht, helpt

den verdruckten, etc. Want als sy 't volck

te rugghe roepen van boosheyt; soo ver-

eyschense den ondergangh en de te niet

Uytieggingh

deses tweeden

stacks in de

besehrijvijigh

fïenornen uyt

Paulus, 2.c"or.

7. 10.

Redeu waer-

om de ern-

stighe vreese

Godts een deel

en beginsel zy

van de boet-

veerdigheydt.

3. Dat de

boetveerdig-

heydt bestaet

uyt de doodin^

ghe des vlee-

sclies en uyt de

levendigb-Qia-

kiuge des gees-

tes.

Psalm 34. 15.

lesai. 1. 16.

(p. 236.)

Dese twee

vereyschcu de

Propheten.

1) []• (niet). 3) verbale. 4) [].
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doeningh des gantschen vleesches. 't welck

met boosheydt en verkeertheyt vervult is.

't Is een gantsch hard' en sware saeck, ons

selven uyt te schudden , en van onsen aen-

gheborenen aert te verhuysen. Want men
moet niet meenen dat het vleesch wei ghe-

storven en vergaan is, 't en zy dat alles wat

wy van ons selven hebben , zy te niet ghe-

maeckt. Maer dewijl die gansche gesintheyt

Rom. 8. 6.7. des vleesches vyandtschap is tegen Godt, soo

is die versikingh van ons' eyghen natuyr den

eersten ingangh en stap tot de gehoorsaem-

heydt van sijne Wet. Daer nae stellense den

voicke voor de vernieuwingh , ende dat door

de vruchten die daer uyt volgen , als daer

Deseivewor- sijn gerechtigheyt , oordeel en barmhertigheydt.
den oock in het ^Vgnt sulckc vruchtcn 60 worcken CU soudcn

Uaert.*"^

""^

'^'6'' behoorlick ghenoegh konnen voortgebracht

worden , indien de geest en het hert niet eerst

en hadden aengedaen de gesmlheydt der ghe-

rechtigheydt, des oordeeis en der barmhertig-

heyt. Dit geschiedt wanneer de Geest Godts

door sijn heyligheydt cnse zielen besprengt

hebbende , deselve met nieuwe gedachten en

genegentheden alsoo begaeft , datse met recht

nieuw gerekent mogen worden. En ghewisse-

lick ghehjck wy natuyrlicker wijse van Godt

afgekeert zijn, soo en sullen wy nimmermeer

streven en poogen nae 't gene dat recht is

,

t en zy dat wy eerst ons selven versaken.

Daerom wordt ons soo dickwils bevolen den

ouden mensch uyt te trecken : de werelt en het

heden te laten varen , en in den gheest onses

ghemoedts vernieuwt te worden. Voorts

het woordt doodingh selfs leert ons hoe

swaer het valt ons' eerste natuyr te verge-

ten: want daer uyt verstaen wy dat wy op

geen ander wijse tot de vreese Godts gefat-

soeneert en worden , en de beginselen der

Godtsaligheyt en leeren , dan als wij door 't

sweert des Geestes met gewelt gheslachtet

zijnde , te niet worden gemaeckt : gelijck als

of Godt verkondighde , dat onse ghemeene
natuyr t'ondergaen moet , op dat wy onder

sijne kinderen gerekent souden worden.

9. Beyde dese dinghen verkrijgen wy
door ons deel dat wy aen Christus hebben 2).

Want indien wy waerlicks met sijn doodt

gemeenschap hebben , soo wordt onsen ouden

mensche door de kracht sijns doodls ghekruy-

cight , en het lichaem der sonde versterft , op

dat de verdorventheydt van d'eerste natuyr

geen kracht meer en hebbe. Indien wy sijner

opstandinge deelachtig zijn , soo worden wy
daer door opgeweckt tot nieuwigheyt des

Waer uyt die

haren oor-

sprong nemen.

Kom. 6. 5, 6.

1) af te gaen. 2) de deelachtigheydt van Christus.

levens , devvelcke met Godts gherechligheydt

over een komt. Door de boetveerdigheyt ver-

stae ick dan om met met een woort te seg-

gen , de weder-gheboorte , die geen ander

wit, eynde of ooghmerck en heeft, dan dat

het beelt Godts 't welck door Adams over-

tredingh verontreynight en by na uytgewischt

was , in ons weder opgherecht en herstelt

worde. Soo leert ons de Apostel , als hy
seght : Ende wy alle met ongedeckten aen-

gesichte de heerlickheydt des Heeren [als] in

eenen spiegel aenschouwende, worden [nae]

het selve Beeldt in ghedaente verandert, van

heerlickheyt tot heerlickheyt , als van des

Heeren Geest. Item : Dat ghy soudet ver-

nieuwt worden in den geest uwes ghemoets,

Ende den nieuwen mensche aendoen , die

na Godt geschapen is in ware rechtveerdig-

heyt ende heyligheydt. Item: Aengedaen heb-

bende den nieuwen [mennche] die vernieuwt

wordt tot kennisse , nae het evenbeelt des

genen die hem geschapen heeft. Soo worden
wy dan door dese wedergheboorte uyt kracht

der weldaedt van Christus weder opgerecht

tot Godes gerechtigheyt , van dewelcke wy
door Adam afgevallen waren : op welcke wijs'

en manier het den Heere behaeght weder te

recht te brengen alle de gene die hy tot

d'erffenisse des levens aenneemt. En dese

weder oprechtingh en wordt op een ooghen-

bliek, of dagh , of jaer niet volbracht, maer
Godt maeckt dese verdorventheydt des vlee-

sches in sijn Uytverkorene te niet door ge-

duyrige
,

ja oock somtijts door trage voort-

ganghen : hy reynight deselve van hare vuy-

ligheden , en heylight die hem-selven tot

Tempelen en woonplaetsen , all' haer sinnen

tot ware suyverheyt vernieuwende, op dats'

haer selven all' haer leven langh in boet-

veerdigheyt oeiïenen
, en oock verstaen sou-

den dat desen krijgh gheen eynd' en heeft

dan in de doodt. Daerom is de ongescliickt-

heydt van dien onsuyveren rabbelaer en af-

vallighen Staphylus dies te ergher 1) , dewelcke

beuselt en voor-gheeft dat ick den staet deses

tegenwoordigen levens vermenge met de He-

melsche heerlickheyt , wanneer ick uyt Paulus

segghe dat het Beeldt Godts is waerachtighe

heyligheydt en gherechligheydt. Als of men
quansuys , wanneer men eenigh dingh wil

beschrijven , niet en moest ondersoecken des

dings gheheelheydt en volmaecktheydt. En
evenwel en wordt niet geloochent dat de

wasdom daer in plaets heeft : maer ick segghe

dat in eenen yegelicken , na dat hy tot de

gelijckenisse Godts naerder komt , oock het

nier nyt

volght dat de

boetveerdig-

hcydt niet an-

ders en is dan

de vernieuwing

van Godes

Beeldt in ons.

2. Cor. 3. 18.

Ephes. 4. 23.

Colloss. 3.10.

Dewelcke

terstondtineeu

oogenbliok des

tijdts niet ea

wort volbracht,

maer tot het

laetste perck

des levens uyt-

gestreckt

wordt.

2. Cor. 4. 16.

1) meerder,
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Het derde

deel.

De oorsaken

waerom de

lioetveerdig-

heydt tot het

iiystersteeynde

des levens toe

moet uyt-ghc-

streckt wor-

den.

Libr. ad Bo-

nif. 4.

Libr. 1,&2.
contra lulia-

uum.
Augustimis

gevoeleu vau de

begcerlick-

heydt in de

wt'der- gebore-

nen wordt on-

dersocbt.

(p. 237.)

Beeldt Godts soo veel te klaarder scliijn geeft.

En op dat de geloovige tot bier en toe ge-

raken souden , soo is't dat Godt hen-luyden

de loop-baen der boelveerdigheydt verordi-

neert, op datse daar in al haer leven lang

loopen.

10. So worden dan de kinderen Godts

van de dienstbaerheyt der sonde verlost door

de weder-geboorte , niet also datse gelijck

als de volle besittingh der vryheydt aireede

verkreghen hebbende ,
geen swarigheyt meer

van haer vleesch gevoelen souden : maer alsoo

dat hen een geduyrige oorsaeck om te strij-

den by blijft , waer door sy mochten worden

geoaffent : en niet alleen geoelTent, maer oock

van hare swackheyt dies te beter geleert én

onderwesen. En hier in komen alle Schrij-

vers die wat ghesonder van oordeel zijn met

malkanderen over een , te welen , dat in den

weder-geboren mensch een vonck en oor-

sprongh des quaedts blijft , waer uyt allijt

boose begeerten spruyten die hem tot sonde

verlocken en aenprickelen 1). Sy bekennen

oock , dat de Heylige met de sieckte der

begeerlickheyt noch also verstrickl blijven

,

datse niet en konnen beletten en verhoeden

datse nu en dan tot onkuyschaydt , of tot

gelt-gierigheyt , of tot eergierigheyt, of tot

andere sonden ghekittelt en opgheweckt wor-

den, 't En is oock niet noodigh met grooten

arbeydt t'ondersoecken wat d'oude Leeraers

hier van gevoelt hebben : dewijl Auguslinus

hier toe genoeghsaem wesen kan ,
dewelcke

getrouwelick en met groote neerstigheydt

hunlierder aller ghevoelen versamelt en by een

ghestelt heeft. So mogen 't dan de Lesers

van hem nemen , soos' yets sekers van 't ghe-

voelen der oudtheyt weten willen. Maer tus-

schen hem en ons mach dit verschil schijnen

te zijn , dat hy , al is 't dat hy toestaet dat

de gheloovighe , soo langh alss' in dit sterf-

ielicke leven wonen , door de boose begheer-

lickheden alsoo verstrickt ghehouden worden,

datse niet en konnen zijn sonder deselve
,

|

nochtans die sieckte der begeerlickheydt niet

en durft sonde noemen : maer om die sieckte

te beteeckenen met de naem van swackheyt

te vreden is , en voor geeft dats' als dan

eerst sonde wort , wanneer tot den inval en

het beseffen van die begeerlickheydt oock het

werck of het toestemmen by komt en ge-

voeght wort, dat is, wanneer de wille plaetse

niaeckt voor d"eerste lust en begeerlickheydt.

Maer wy houden dit selvighe voor sonde

,

te weten , dat de mensch met eenigerley be-

geerlickheydt tegen de Wet Godts gekittelt

1) aenritseD,

wort : jae wy bevveeren dat de verkeertheydt

selve , die suicke begeerlickheydt in ons voort-

brenght , sonde zy. Wy leeren derhalven dat

in den Heylighen altijdt sond' is , tot datse

van dit sterffelicke lichaem verlost worden :

dewijl in haer vleesch die verkeertheydt tot

quade begeerten , dewelcke teghen de oprecb-

tigheydt strijdt, plaets 1) heeft. Nochtans

en onthoudt sich Augustinus niet allijt van

het woort sonde : gelijck wanneer hy seydt

:

Paulus noemt dat geen , daer uyt alle sonden

ontstaen , te weten 2) de vleeschelicke be-

geerlickheydt met den naem van sonde. Dit

soo veel den Heyligen belanght, verliest de

heerschappy op aerden , en vergaet in den

Hemel. Met welcke woorden hy bekent dat

de Heyligen schuldigh zijn aen de sonde

,

ten aensien datse de begeerlickheden des vlee-

sches zijn onderworpen.

11. Ende dat Godl gheseydt wordt sijn

Kercke te reynighen van alle sonde , dat hy

dese ghenade der verlossingh door den Doop

belooft en in sijn Uylverkorene volvoert: dat

verstaen wy meer van de schuldt als van de

nialery en sloffe der sonde. Godt brenghl

dit wel te wege , wanneer hy de sijne weder-

baert, dat de heerschappy der sonden in

haer vernietight wordt : (want hy gheeft hen

de kracht des Geestes , op datse m den strijdt

overwinnen en d'overhandt verkrijgen souden)

maer de sonde houdt alleen op in hen te

heerschen, doch niet in hen te woonen. Wy
seggen oversulcks dat d'oude mensch in Godts

kinderen alsoo ghekruyclght , en de macht

der sonde alsoo vernietight is, dat daer noch-

tans over-blijfsels overigh zijn : niet om heer-

schappy te voeren , maer om hen door het

gevoelvan haer 3) swackheydt te verdeemoe-

digen. En wy bekennen wel dat die over-

blijfsels niet en worden loe-gherekent als ofser

niet en waren: maer wy beweeren met eenen

dat Godts barmhertigheydt d'oorsaeck is dat

de Heylighe van dese schuit verlost worden,

dewelck' andersins met recht voor Godl son-

daers en verdoemelick zijn souden. Het en

sal ons oock niet swaer zijn dit ghevoelen

te bevestighen: dewijl wy hier van hebben

klare ghetuyghnissen der Schriflure. Want

wal klaerder bescheydt willen wy, als 't geen

Paulus Rom. 7. uylroept? Voor eerst, dal

hy daer spreeckt in den persoon van een

weder-geboren mensch , dat hebben wy elders

bewesen , en Augustinus bewijst het met bon-

dighe redenen. lek verswijge dat hy ghe-

bruyckt de woorden quaedt en sonde. En

of schoon die ghene , die ons sullen willen

SLTmon.C.de

verb. Apüst.

Een plaeti

uyt Paulus, de-

welck' het ghe-

voelin van Au-

gustinus

schijnt te be-

vestigen.

Ephes. 5. 26,

27.

Antwoordt.

Rom. 6. 6.

Rom. 7. C.

Bevestiging

der antwoordt

uyt den Apos-

tel selfs.

1; (zit-) 2) in. 3) harer.
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Tea tweede

bevestiging iiyt

liet geboilt der

Wet.

Besluyt.

Dat alleen

die begeerlick-

hi'den die tegen

d'ordin.iDtien

Godta strijden,

ghcstraft wor-

den.

teghenspreken op die woorden een uylvluclit

mochten soecken : wie sal nochtans loochenen

dat de wederspanniglieyl tegen de Wet Godts,

quaet is? Wie sal ontkennen 1) dat de ver-

hinderingh der gerechtigheydt sonde zy? Wie
sal eyntlick niet toe-staen dat daer schuldt

in zy , daer geestelicke rampsaligheydl is?

Nu alle dese dingen worden door 2) Paulus

dese kranckheydt te laste geleyt. Daer be-

neffens hebben wy een seker bewijs van de

Wet , waer door dese gantsche questy kor-

telick kan worden af-ghedaen. Want ons

wordt bevolen dat wy Godt sullen lief hebben

uvt geheelder herten , uyt geheelder zielen

,

en uyt alle krachten. Dewijl alle de deelen

onser ziele met de liefde Godts aldus moeten

in-ghenomen worden, soo is 't seker, dat

sy 3) den gebode niet ghenoegh en doen

,

dewelcke al is 't ook maer 4) een seer kleyne

begeert in haer hert ontfangen , of gantsche-

lick eenige gedachte in haer gemoedt toe la-

ten konnen , waer door sy van de liefde

Godts tot ydelheydt vervoert worden. Want
wat sullen wy seggen? Zijn dit niet werckin-

ghen van 5) krachten der ziele : door haes-

tige bewegingen aen-gedaen worden , door

het ghevoel aengrijpen , door het verstandt

bedencken ? Aenghesien 6) dan die krachten

der ziele voor 7) ydele en boose ghedachten

den toegangh tot sich open setten , betoonense

daer mede niet datse even soo vee! van Go-

des liefde ontbloot 8) zijn? Soo wie dan niet en

bekent dat alle de begheerten des vleesches

sonden zijn : en dat de sieckte der boose

begeerlickheydt , die sy de vonck of sloke-

brandt noemen, is de wei-ader der sonde;

die moet nootsakelick loochenen dat d'over-

tredingen der Wet sonde zyn.

12i. Soo yemand dit schijnt ongerijmt te

zijn dat alle begeerlickheden in 't gemeen

,

daer door de niensch natuyrlick bewogen
wordt , aldus veroordeelt worden, dewijlse den

mensch ingegeven zijn van Godt den Autheur

der natuyre, soo antwoorden wy dat wy gecn-

sms en verdoemen die begeerten , die Godt

van d'eerste Schepping aen in des menschen

natuyr alsoo heeft ingedruckt, datse daer uyt

niet geroeyt en kunnen worden sonder met

eenen de menscheydt selfs wech te nemen

:

maer alleen die derlel' en ongebonden bewe-

gingen die teghen Godes ordinantien strijden.

Maer aenghesien nu 8) van wegen de ver-

keertheydt der natuyr' alle de krachten der

ziele soo seer geschendt en verdorven zijn

,

.dat in all' haer doen en wercken een geduy-

l) versaken. 2) v.in. .3) die. 4) sell's. .5) [ ].

6) Ghemerckt. 7) den. 8) ledigh. 9) nu gemerckt.

rlgh' ongheregeltheydt en onmaligheydt ghe-

vonden wort: soo beweeren wy dat de lusten

en begeerten gebreckelick zijn om datse van

soodanighen onmatigheydt niet en konnen af-

ghesondert worden. Ofte (soo ghy met wey-
nighe woorden den korten inhoudt hebben

wilt) wy leeren dat alle de begeerten der

menschen quaedt en aen de sonde schuldigh

zijn , niet ten aensien datse natuyrlick , maer

om dats' ongheregelt zijn : en dats' ongere-

gelt zijn , om dat uyt de verdorven en be-

smette natuyr niets reyns noch oprechts en

kan voort komen. Augustinus en wijckt oock

van dese Leer soo seer niet af als hy wel

schijnt. Terwijl hy d'ongunst daer mede de

Pelagianen hem sochten te beswaren , meer

dan behoorlick is , ontsiet , soo onthoudt hy

hy sich wel somtijds van 't woonlt sonde

:

nochtans dewijl 1) hy schrijft dat in de Hey-

ligen de wet der sonde blijft , en dat alleen

de schuldt en verdoemingh wordt wech ghe-

nomen, soo geeft hy ghenoegh te verstaen

dat hy soo seer vreemt niet en is van ons

ghevoelen.

1 3. Laet ons sommigh' andere ghesegden

by-brenghen , uyt dewelcke beter sal blijcken

wat hy gheoordeelt 2) heeft. In sijn tweede

Boeck teghen lulianus seght hy aldus : Dese

Wet der sonde is vergeven in de geestelicke

weder-geboort , en blijft in het sterfFelicke

vleesch. Vergheven , namelick , om dat de

schuldt en verdoemingh wechgenomen is in 't

Sacrament waer door de geloovige weder-

gheboren worden. Maer sy blijft , want sy

werckt lusten , tegen dewelck' oock de ghe-

loovighe strijden. Item: Soo wordt dan de

Wet der sonde (dewelck' oock was in de

leden van soo een groeten Apostel) vergeven

in den Doop, maer niet ge-eyn
|

diglit. Item:

Ambrosius heeft de Wet der sonde , dewelcke

bhjft en wiens schuldt in den Doop wech-

geruymt is , genoemt ongerechtigheyt : om
dat het onrecht is, dat het vleesch begeere

tegen den Geest. Item : De sond' is ghestor-

ven in die schuldt daer mede sy ons vast

hielt ; en sy is wederspannigh oock doodt

zijnde , tot datse door een volmaeckte be-

graelTenis wordt geheelt en gebetert. In sijn

vijfde Boeck schrijft hy noch klaerder: Ghe-

lijck de blindtheyt des herten een sond' is

waer door men in Godt niet en ghelooft: en

een stralTe der sonde , waer med' het hoo-

veerdigh hert billick ghestraft wort : en een

oorsake der sonde , wanneer door misver-

slandt van het verblindt hert yets quaedts

bedreven wort : alsoo is oock de begeerlick-

1) ghemerekt. 2) ghevoelt.

Sy worden

verworpen niet

voor 800 veel-

se natuyrlick,

maer voor soo

veels' onghere-

gelt zijn : ghe-

lijck oock Au-
gustinus ge-

voelt heeft.

Ad. Bonif.

Hier worden

voortgebracht

veel getuygh-

nissen van Au-

gustinus die

sijn ghevoelen

ontdecken.

(p. 238.)
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Teghen-wer-

piiiKh uyt het

ghescgde van

lacobus.

lacob. 1. 15.

Antwoordt.

Ken andere

tcgjnwerpingh

dcrWeder-doo-

peren en Liber-

tynen, tegen de

gheduyrighe

boctveerdig-

lirydt der kin-

deren Godts in

dit leven.

heyt des vleesches leghen devvelcke de goede

geest begeert, een sonde, om dat in haer is

ongehoorsaemheydt tegen de heerschappy des

gheestes : en een stratTe der sonde ,
want sy

is een loon en vergeldingh voor de quade

verdiensten en wercken des ongehoorsamen

:

en een oorsake der sonde van wegen het

afvvijcken des genen die daer in bewillight,

of van wegen de besmettingh des genen die

daer mede geboren wordt. Hier noemt hy

sonder eenige twljffelachtigheyt de begeerlick-

heydt des vleesches sonde: want gemerckt

hy de dvvalingh aireede ter neder-gheleyt, en de

waerheydl bevestight haddc. soo en vreesd'

hy de valsche beschuldiginghen sijner weder-

partijen soo seer niet. Gelijck oock in het

een-en-veertighste Sermoen op Joannes, al-

waer hy uyt het besef 1) sljns herten sonder

twist of strijdt aldus spreeckt : Indien ghy

met den vleesche de Wet der sonde dient,

soo doet het geen de Apostel selfs seght,

En laet de sonde gheen heerschappy voeren

in uw' sterllelick lichaem , om hare lusten

gehoorsaem te zijn. Hy en seght niet, en

laet de sonde niet zijn : maer laetse niet heer-

schen. Soo langh als ghy leeft, moet de

sonde zijn in uwe leden : maar doet ten

minsten soo veel dat ghy haer de heerschappy

ontneemt , en niet en volbrenght het geen sy

ghebiedt. Die verdedigen willen dat de be-

geerlickheyt geen sond' en is, die pleghen

tegen te werpen 't geen Jacobus seydt: Als

de begeerlickheydt ontfangen heeft , soo baert

sy sonde. Maer dit wordt sonder eenighe

moeyte wederleydt: want indien wy 't soo

niet en verstaen dat hy alleen spreeckt van

de quade wercken of van de werkelicke son-

den : soo en sal oock de boose wille selfs

voor gheen sonde ghereeckent worden. Ende

daer uyt dat hy de schelm-stucken en boose

wercken vruchten der begheerlickheydt noemt,

en den selvighen de naem sonde toe-eygent

,

en volght niet terstondt dat de bcgeerlickheyt

niet en zy een quaedt diiigh en verdoeme-

lick voor Godt.

1 4. Sommighe Weder-doopers van desen

tijdt hebben 2l) ick en weet niet wat voor een

uylsinnigheydt in de plaetse van degheestelicke

weder-gheboorte uylghedacht 3) te weten

,

Dat de kinderen Gods die in den stael der

onnooselheyl herstelt zijn , nu niet en moeten

bekommert zijn om de lusten des vleesches

te bedwinghen : maer datmen de leydinge des

Gheestes volgen moet, onder wiens, beleydt

en drijvmgh men nimmermeer van den rech-

ten wech af en dwaeldt. Het soud' onghe-

looflick zijn dat het verslandt des menschen

tot sulcken uylsinnigheydt vervalt , indiense

dit haer leerstuck niet opentlick en trolslick

uyt en snaterden, 't Is voorwaer wel een

seldlsaem' en ongheschickle leeringh : maer

't is recht en billick dat sy 1) straffe dragen van

weghen hare godtloose stoutigheydt die 2) voor-

genomen hebhen Godls waerheydt in leughen

te veranderen. Sal dan aldus all' onderscheyt

tusschen eerbaerheyt en on-eerbaerheydt, recht

en onrecht
,
goedt en quaedt , deugt en on-

deugt , wech genomen worden? Sulck een
jaèr'irde'

onderscheyt , seggens' , is uyt de vervloecking schrickeiieke

des ouden Adams, van dewelcke wy door godioo^heydt

rM 1 O 1 1 j 'a" sodanighe

Christus Zijn verlost. Soo en salder dan nu „„asters ont-

gheen onderscheydt zijn tusschen hocrery en deckt wordt,

kuyscheydt, oprechligheyt en bedrogh, waer-

heydt en leughen , rechtveerdigheyt en roo-

very. Neemt , seggense, d'ydele vreese wech :

de Geest en sal u niets quaedts gebieden

,

soo ghy maer u selven gerustelick en onbe-

schrooiiit aen 3) sijn beleydt en werckingh

over gheelt. Wie en soude van weghen sulck

een seldlsaem' ongheschicktheyt niet verbaesl

staen ! 't Is nochtans een gemeene wijsheydt

by de ghene die door de uylsinnigheyt der

boose lusten verblindt zijnde, 't gemeen ghe-

voelen en verslandt verloren hebben. Maer Een tweed*

ick bidd' u wat voor eenen Christus smeden
'^jl^.y^^^'i^Jt"

sy ons , en hoedanigen Geest braken sy doch heden die dese

uvt? Want WY erkennen eenen Christus, en teghenwerping

.•; . /-, 1 I 1 1 n voorlbrenght.

sijnen eenigen Geest , den weideen de Fro-

pheten gheleert hebben , den weicken het

Euangelium verkondight dat hy gheopenbaert

is gheweest, van den weicken wy in dese

Schnfturen nooy t iels derghelijcks 4) en hooren

of vernemen. Die Gheest en is geen voor-

stander van doodtslagh , hoerery , droncken-

schap, hooveerdigheyt , twist, gierigheyt en

bedrogh : maer een Werckmeester en oorsaeck

van liefde , kuysheyt, soberheydt, zedigheydt,

vrede , matigheydt , en waerheydt. Hy en is

geenen tuymel-geesl, en die holder den bol-

der plotseling 5) door recht en onrecht

henen 6) onvoorsichtelick daer in valt:

maer vol van wijsheydt en verslandt, waer

door hy behoorlick tusschen gherechtigheydt

en ongherechtigheyt onderscheyt maeckt. Hy

en verweckt niet tol een loss' en onghebon-

dene vryheydl: maer gelijck hy 't geoorlofde

van 't ongeoorlofd' onderscheydet , alsoo leert

hy oock reghel en maet houden , het quade

vlieden en het goede doen Maer waer toe

souden v,'y langer arbeyden om dese beeste-

licke verwoedtheyt te weder-leggen? De

1) gtvoelea. 2) versieren. 3) [ ].

1) sulck een. 1) (gene, dewelcke). 3) [].

4) het sulcks aldaer niet. 5) (hol over bol) 6) [].
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De Jci-ae Geest des Heeren en is den Clirislenen niet

(lacr in don- ^cn ongcschickt spoocksel , 'l welck sy selfs

rechte Leer van doof eenen droom gemaeckt, of van andere
de buetveerdig-

yerdiclit ziïnde , ontfanghen mochten hebben:
heydt en het

i i
® /-, i i i

christeiicke Ie- maer sy soecken hem met Godtvreesentneydt
vcu tegen iiaer te kennen uyt de Schriftuyr , alwaer dese

gMieUit wordt '^^^ dinghen van hem geleert worden. Voor

eerst, dat hy ons gegeven is tot heylighma-

kingh , om ons van alle besmetlingh en on-

reynigheydt te suyveren , en tot gehoorsaem-

heyt der Goddelicke gerechtigheydt te bren-

gen : welcke ghehoorsaemheydt niet en kan

bestaen , 't en zy dat de boose begeerlick-

heden ghetemt en'' t'ondergebracht worden
,

aen 1) de welcke sy luyden den loom willen

los laten. Ten anderen , dat wy door sijne

heylighmakingh alsoo ghereynight worden

,

dat wy nochtans met veel ghebreken en veel

swarigheydts omset blijven soo langh als wy
in desen kercker onses lichaems ingesloten

zijn. Waer door het gheschiedt dat wy seer

verr' af zijnde van de volmaecktheydt, altijdt

eenighen voortgangh doen , en m de sonden

verstrickt zijnde, daghelicks met deselve strij-

den moeten. Waer uyt oock volght, dat wy
de traegheyt en sorghloosheydt uyt geworpen

hebbende , met inghespannen ghemoedt moe-

ten waken , op dat wy door de listen en lagen

onses vleesches niet onverhoets bedroghen
Bevestiging, en worden. 't En zy dat wy mogelick ver-

ghenomen van trouwen dat wv Verder gekomen ziin 2) dan
net exempel en ,

i i i i i i i-.

het seggen des den Apostcl , dewelckc nochtans van den En-
Aposteis. gel des Satans ^equelt wiert , op dat Godts

Roin.'^T 7 etc
"i^cht in swackheydt soude vol

j
bracht wor-

(p. 239.) den : dewelck' oock dien strijdt des vleesches

teghen den Geest, in sijn vleesch niet en

veynsde.
Het vierde -15. Endc dat den Apostel in de beschrij-

tels vau^^de'
^inghc der boetvecrdigheydt , seven oorsaken,

vruchten der of wcrckinghen , of deelen der selver op telt,

boctveerJig- dat doct hy met seer goed fondament. De-

oorsaecken, of wdckc Zijn , necrstighevdt , verantwoordinghe,
weïckiugcn, of onlust , vreese , verlanghen

, yver 3) en

Ke^mge^ moi wraecke. En 't en moet niemand vreemt

ghenghenocmt dunckcn , dat ick niet en durve oordeelen of
worden. jggg seveti diiigen moeten ghehouden worden
«• Cor 7. II •

voor oorsaken der boetveerdigheydt, of voor

werckingen der selver. Want het kan ten

beyden zijden worden gedisputeert. Sy mogen
oock ghenoemt worden gesintheden die met
de boelveerdigheyt te samen gevoegt zijn.

Maer dewijl wy dese questien voorby gaende
,

verstaen konnen wat Paulus seggen wil , soo

sullen wy ons 4) met een eenvoudige ver-

klaringh te vreden stellen 5). Hy seght dan

1) []. 2) meer ghevordert hebben. :!) ncerstigheyt of

sorghvuldighej'dt , verontschuldiginghe , verontweerdiginghe

,

vreese, begeerte, vierighsydt. 4) [ ]. 5) zijn.

dat uyt de droefheyt die na Godt is , (jroote

neersti(/lieiit 1) verweckt wordt. Want die Necrstigheyt.

geraeckt wordt door een wacrachtigh mishagen

om dat hy tegen sijneii Godt ghesondight

heeft , die wordt te ghelijck aengeprickelt tot

neersligheydl en op merckingh , om hem-sel-

ven t'eenemael uyt des Duy vels strïcken t'ont-

winden , en 2) om hemselven van sijne lagen

te beter te wachten , op dat hy voortaen niet

meer van de regeeringe des Heylighen Geestes

berooft , noch door sorghloosheydt onderdruckt

en worde. Daer na volght verantwoordinghe Vcrantwoor-

of 3) veronlschuldiginge , dewelck' alhier niet '"^
^'

en beteeckent een verdedigingh waer door den

sondaer om Godts oordeel t'ontgaen , ofte

loochent dat hy misdaen heeft , ofte sijn mis-

daedt verkleynt: maer een suyveringh die

meer gelegen is in verbiddinge , dan in een

vertrouwen op sijn saeck. Gelijck goede kin-

deren, terwijl sy hare fouten erkennen en

belijden, nochtans oock afbiddinge gebruycken
;

en op dat 't selve plaets 4) grijpen mochte,

soo seer alsse konnen , betuyghen , datse

gheensins en hebben wech-gheworpen d'eer-

biedigheydt die sy haren Ouderen schuldig

zijn ; In somma , sy ontschuldighen haer selven

alsoo , niet om te bewijsen datse rechtveer-

digh en sonder schuit zijn , maer alleen om
vergevinge te verkrijgen. Daer nae komt

onlust of 5) verontweerdigingh 6) , waer door oniust.

den sondaer inwendigh op hem-selven onge-

rust is , met hem-selven kijft , en op hem-selven

toornigh wordt, wanneer hy sijne verkeertheyt

en ondanckbaerheydt jeghens Godtoverweeght.

Door het woordt vreese verstaet hy dien anghst Vreese.

daer med' onse herten geslaghen worden , so

dickwils als wy gedencken beyde wat wy
verdient hebben , en hoe schrickelick daer zy

de strengigheydt Godts teghen de sondaers.

Want als dan moeten wy noodlwendigh met

een wonderbaer' ongerustigheydt gequelt wor-

den, dewelck' ons onderwijst tot nederigheyt,

en voor het toekomende voorsichtiger maeckt.

Indien uyt de vreese sorghvuldigheyt ont-

staet , van dewelck' hy te voren gesproken

hadde , so sien wy hoe dese dingen aen mal-

kanderen verknocht zijn. De begeerte of het Vd-ianghcn.

verlanr/hen 7) heeft hy na mijn goedt-duncken

gestelt voor vlytigheyt in onsen schuldigen

plicht en veerdigheyt om te gehoorsamen , tot

dewelcke wy door de kennisse van onse mis-

daden aldenneest moeten aengheport worden.

Hier toe dient oock de i/ver of 8) vierigheydt die Yvcr.

hy terstont daer by voeght. Want daer door

wordt beteeckent de brant daer mede wy ont-

sfeecken worden , wanneer wy met dusdanighe

1) aorghvuldigbeyt. 2) [ ]. .3) [ ]. 4) slede

6) (of verbolgenthcyt). 7) [ ]. 8) [ ].

5) []•
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Wraccke.

Doch men
moet mact hou-

den , eude dat

nae den seer

hcyligen raedt

van Bernardus,

op dat wy door

sulckeu droef-

heydt niet en

worden ver-

slonden.

Sermou. II.

in Cant.

Hoedanighe

desc vruchten

der boetveer-

digheydt zijn.

gedachten worden geprickelt: wal hebb' ick ge-

daen ? waer sou ick in blinde verdwaling toe

ghekomen zijn 1), soo mij Godts barmhertig-

heyt niet te hulp ware gekomen 2)? Het

laetst' is xoral-e. Want hoe 3) strenger wy 4)

tegen ons selven zijn , en met een scherper

oordeel onse sonden ondersoecken , soo veel

te meer moeten wy eenen genadigen en barm-

hertighen Godt hopen en verwachten. En

voorwaer 't en is niet moghelick dat de ziele

die door den schrik van Godts oordeel ver-

slaghen is , 't ampt der wrake niet en soud'

aengrijpen om haer selven te straffen. Voor-

waer de Godtsalighe ghevoelen wat een quel-

lingh en pijn de beschaemlheydt . de schand',

het suchten , het mishagen sijns selfs , en

d'andere bewegingen zijn ,
dewelck' uyt d'ern-

stigh' overlegginghe der sonden voort-komen.

Laet ons nochtans gedencken datmen moet

maet houden , op dat ons d'overvloedighe

droefheydt niet en verslinde: want de be-

nauwde conscientien en zijn nergens toe meer

gheneghen dan tot wanhoop en vertwijffelingh.

En door dese vont en listigheydt dompelt de

Sathan allen den genen die hy door de vreese

Godts ter ne'er ghevelt siet, meer en meer

in dien diepen kolck der droefheydt, op datse

nimmermeer en souden opstaen. De vreese en

kan wel niet al te groot zijn die in nederigheyt

en ootmoedigheydt eyndight , en van de hope

der verghevingh niet af' en wijckt. Maer

nochtans moet volghens 't bevel des Apostels

altijdt verhoedt worden, dat desondaer, ter-

wijl hij zich selven tot mishagen aanport , door

al te groeten vrees' overladen zijnde, nieten

beswijcke: want alsoo vliedt men van Godt,

die ons door boetveerdigheyt tot hem roept.

Waer van oock Bernardus een profijtelicke

vermaningh heeft. De droef heyt van wegen

de sonden is nootsakelick , soose niet altijdt

en aen eenen duyrt. Mijnen raedt is dat ghy

somtijdts af treedt van de quellingh en angh-

stighe ghedachtenis uwer weghen , en henen

komt tot dat effene veldt der gheruste be-

denckingh van Godes weldaden. Laet ons

honigh menghen onder den alssem ; op dat

ons de heylsame bitterheydt , wanneerse ghe-

droncken sal worden
,
ghetempert zijnde met

inghemengde soetigheydt
,
gesondtheydt moghe

toebrengen. En als ghy van u selven ghevoeldt

in nederigheydt , soo ghevoeldt oock van den

Heere in goedtheydt.

1 6. Nu kan oock verstaen worden welcke

de vruchten der boetveerdigheyt zijn : te weten,

de plichten der Godtsdienstigheydt jeghens

Godt , en der liefde jegens de menschen , mits'-

1) henen hadd' ick my hals over been geworpen.

2) en quame? 3) (wy). 4) [ ].

gaders oock heyligheyt en suyverheydt door

het gantsche leven. Om kortelick te segghen,

hoe meer 1) een yeder met 2) neerstigheydt

sijn leven aensteldt nae den reghel van Godts

Wet 3) des te sekerder teeckenen sal hy oock

gheven 4) van sijn boetveerdigheydt. Daerom

is 't dat de Gheest , wanneer hy ons tot

penitenty vermaendt, ons dickwils roept nu

eens ö) tot alle de geboden der Wet, dan 6)

wederom tot d'ampten van de tweede tafel:

hoewel in andere plaetsen nae dat hy d'onrey-

nigheydt bestraft heeft in de Fonteyn selfs,

dat is in het herte , soo komt hy daer nae

tot d'uytwendige ghetuyghnissen dewelck' ons

d'opreclite boetveerdigheyt aenprijsen. Waer

van ick terstondt hier nae in de beschrijvingh

des Christelicken levens den Lesers een tafel

sal voor oogen stellen. Ick en sal uyt de Pro-

pheten niet versameien de ghetuyghnissen

,

daer mede sy d'ongeschicklheden der gener,

deweicke den Heere met ceremoniën soecken

te paeyen , ten deele belagchen , aentoonende 7)

dat het enckel beuselpraet 8) is: en ten

deele wederom leeren dat d'uytwendigh' op-

rech
I

tigheydt des levens niet en' is het

hooft-stuck der boetveerdigheyt, dewijl Godt

het hert aensiet. Yeder een die maer redelick

in de Schriftuyr gheoeffent is, sal uyt hem-

selven sonder eens anders vermaning verstaen

,

datmen niet met all' uyt en richt alsmen met

Godt te doen heeft, 't en zy dat wy van

d'inwendige ghesintheyt des herten beginnen.

En de plaets by den Propheet Joel sal niet

weynigh dienen , om oock andere plaetsen te

verstaen : Scheurt uwe herten , en niet uwe

kleederen. Beyde worden oock kortelick uvt-

ghedruckt met dese woorden van Jacobus

,

Reynight de handen, ghy sondaers , ende

suyvert de herten
,
ghy dobbelhertighe. Alwaer

wel in het eerste lidt d'uytwendighe vrucht

ghestelt wordt, maer nochtans wordt daer

nae ghestelt de Fonteyn en oorsprongh , te

weten , dat de verborgen vuyligheden moeten

afghewischt worden , opdat Gode eenen Altaer

in het herte selfs word' op gherecht. Daer

zijn boven dien oock eenigh' uyterlick' oeffe-

ninghen die wy in 't bysonder by ons selven

ghebruycken als remedien en middelen om

ons te vernederen , oft' om ons vleesch te

temmen : en in't openbaer om onse boetveer-

digheyt te betuygen. Ejj^dese komen voort

uyt die wraeck van de welcke Paulus spreeckt.

Want dit zijn d'eyghenschappen van een be-

druckt hert , in oncierlickheyt , in suchten en

tranen te sitten : cieraet te vermijden en allerley

pronckery en alle wellustigheyt te verlaten.

1) []. 2) (meerder). 3) (hoe hy oock). 4) bewijst.

5) als nu. 6) als nu. 7) en betoonen. 8) marckt.

Inwendighe.

1. Godtsdien-

stigheyt jegens

Godt.

2. Liefde je-

ghens de men-

schen.

3. Reynig-

heydfc des le-

vens.

I.ib. 3. cap. 6.

&c.

Hoe vlijtigh-

lick dese vruch-

ten van dePro-
plieten aenge-

prcscn worden.

(p. 240.;

Joel 3. 13.

lacob. 4. 8.

Uytwcndige.

4. De licha-

melicke eefic-

cingen.



III. 3. 17. 18. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONÏFANGEN WORï. 343

Oic vau de

OuJc Schrij-

vers al te scer

aengheprcscn

zijn.

Waut sy ziJQ

twcesins de

maet te bujten

Sict Boeck

4. cap. 12.

Dewijl dces'

oefleniiigen vun

soiumighc giie-

steldt worden

als het voor-

. nacmste deel

der boetveer-

digheydt, soo

wordt sodanig

een dwaling en

misverstandt

wech genomen,

locl 2. 13.

Waerom die

in de Joodsche

Kerck zijnaca-

genomcn.

Voorts, soo wie gevoelt wat een groot quaedt de

wederspanniglieyt des vleesclies zy , die soeckt

alle middelen om deselve te bedwinghen. Soo

wie daar beneflens wel bedenckt hoe swaer

het is Godts gcrechtigheydt te hebben ver-

broken , die en kan niet rusten voor dat hy

in sijne vernederingh Gode d'eere ghegeven

heeft. Van soodanighe oefFeninge maken d'Oude

Schrijvers dickwils ghewagh 1)als sy van de

vruchten der boetveerdigheydt spreken. En al

hoewel sy de kracht der penitenty daer in

niet en stellen , soo sullen nochtans de Lesers

my ten besten afnemen , so 2) ick segghe

't eeen ick denck, nameück 3), datse te seer

'op d'uyterlicke oeffeningen staen. En soo

yemant dit punct voorsichtelick overweeght,

hy sal (soo ick hoop) met my bekennen

,

dat se tweesins de maet te buyten ghegaen

zijn. Want als sy op die lichanielicke disciplijn

en oefTcningh soo seer drongen , en deselvige

met onmatighe lof-tytelen aenpresen , soo ver-

kregen sy dit wel dat het gemeene volck die

met grooter neerstigheydt omhelsden: maer sy

verduysterden eenighsins dat geen 't welck veel

meer was te weerdeeren. Ten anderen zijnse

wat strengher gheweest in het straffen , dan de

Kerckelicke sachtmoedigheydt kan lijden, ghe-

lijck elders sal verhandelt moeten worden.

17. M«er dewijl sommighe wanneers' in

veel plaetsen en bysonderlick by den Propheet

Joel hooren vermanen van weenen, vasten en

asschen, het voornaemste deel der bootveerdig-

heyt stellen in vasten en weenen , so moet

haer misverstandt in desen wech ghenomen

worden, 't Geen daer gesproken wort van

de bekeeringe . des gantschen gemoedts tot

den Heere, en van de scheuringe niet der

kleederen, maer des herten, dat behoort eygent-

lick tot de boetveerdigheydt : het weenen en

het vasten worden daer by gevoegt niet als

wesende gheduyrige en noodtsakelicke wercken

der boetveerdigheydt, maer sy hebben eene by-

sondere gelegentheyt. Aenghesien 4) hy ge-

propheteert hadde dat den Joden een swaer

verderf nakende was, soo raedt hy hen datse

de gramschap Godts sullen voor komen, niet

alleen door het betrachten der boetveerdig-

heyt , maer oock door het betoonen 5) van

teeckenen der droefheydt. Want gelijck als

een misdadiger sich ootmoedelick pleeght te

vernederen met eenen ongheschoren baert

,

met een onghekarrF hooft , en met een droe-

vigh kleedt om des Rechters barmhertigheydt

te verkrijghen ; alsoo betaenid' het oock. hen-

lieden , dewijlse voor Godes vierschaer be-

schuldight en aengheklaeght wierden door

1) verhael. 2) is't dat. 3) ghevoele, te weten.

4) Gemerckt. 5) betoogh.

een erbarmelicke gestaltenis sijne strengig-

heydt af te bidden. En al hoewel d'asschen

en den sack te dier tijdt moghelick meer
pasten: soo is 't nochtans bekendt dat het

ghebruyck van vasten en weenen onder ons

seer bequaem en gheleghen sal wesen , soo

dickwils als ons Godt met eenigh ongeluck

of swarigheyt sal schijnen te dreyghen. Want
als hy eenigh perijckel doet schijnen , dan
verkondight hy dat hy tot wraeck bereydt

en eenighsins gewapent wordt. De Propheet

doet dan wel dat hy de sijne vermaent tot

weenen en vasten , dat is tot die droefheydt

die den misdadighers betaemt , dewijl hy een

weynigh te voren geseyt hadde dat op hare

schelm-stucken ondersoeck en gericht aenge-

stelt was. Gelijck oock de Herders der Kerc-

ken huyden ten dage niet qualick en sullen

doen , soo sy luyd' uyt roepen dat het volck

sich haeste tot het vasten en weenen , alsse

sien dat hen eenigh verderf over 't hooft

hanght : wanneerse maer altijdt met meerder

sorgh en arbeydt dringen en aen houden op

het voornaemste, te weten, dat de herten

ghescheurt moeten worden en niet de klee-

deren. 't Is buyten twijfel, dat het vasten

niet altijdt aen de boetveerdigheyt vast en is,

maer in 't bysonder voor bedroefde tijden

verordineert en gheschickt wordt. Daerom
wordt het door 1) Christus ghevoeght by
rouw en treurigheydt , als hy sijne Apostelen

van de nootwendigheyt des vastens soo langh

vry stelt , tot datse van sijne tegenwoordig-

heyt berooft zijnde , niet groote droefheydt

souden aengedaen worden. Ick spreke van

het vasten dat alsoo gemeenlick genoemt wort.

Want het leven der Godtvruchtigen moet met
matigheyt en soberheydt ghelempert zijn, dat

in den gantschen loop van dien eenighe schijn

en ghedaente van vasten sonder op-houden

ghesien worde. Doch dese gantsche saeck

wort van my nu sparighlicker aengheroert

,

om datse wederom sal moeten worden ver-

handelt , als wy van de Kerckelicke tucht

en disciplijn sullen spreken.

18. Dit sal ick nochtans alhier tusschen

beyden noch in voegen , wanneermen dees'

uytwendighe oelTeningh noemt met den naem

van boetveerdigheyt , dat men als dan on-

eygentlick spreeckt en af wijckt van dat op-

rechte ghevoelen 't welck ick ghesteldt hebbe.

Want die oetTeninghen zijn soo seer niet een

bekeeringhe tot Godt , alsse wel zijn een be-

lijdenisse van schuldt met een af biddinghe

der straffe en der verbintenisse tot deselve.

Also in asschen en hayren kleede boete doen

en is niet anders dan ons mishagen te be-

1) van.

Het oprecht

ghebruyck vau

deus' oefTeuin-

gen indeChris-

telicke Kerck.

Van 't vasten.

In't vierde

Boeck cap. 13.

Maer het

voornaemste

deel der boet-

veerdigheyt be-

staet in de be-

keeringh tot

Godt.

Malth 11.21.

Luc. 10. 13-
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Het gebruyck

dcser oeffenin-

ghen.

(p. 241.)

Hoedanigh

daer ziju moet

de belijdenis

en bekentenis

der aonden.

Psalm 51. 7.

Psalm 25. 7.

Onderscheydt

tusschen de or-

dinaire of ghe-

meone en tus-

schen de byson-

dere boetveer-

digheydt.

tuygen , als Godt van weghen soo sware

sonden op ons vergramt is^ Ende dit is een

opentlick soorie van belijdenis, waer door

wy ons selven voor d'Enghelen en de werelt

veroordeelen , en 1) Godes oordeel voorkomen.

Want Paulus bestraffende d'onachtsaemheyt

der gener die hare sonden toegheven , seght

aldus: Soo wy ons selven oordeelden, soo

en souden wy van Godt niet gheoordeelt

worden. Maer het en is niet allijdt noodt-

wendigh onse boete den menschen open-

baerlick te doen weten en bekent te maken

:

doch voor Godt in 't verborghen be
|

lij-

denis te doen , dat is een deel der oprechte

penitenty die niet en mach nae gelaten wor-

den. Want daer en is gheen dingh min be-

taemlick dan dat Godt de sonden soude ver-

geven , in dewelcke wy ons selven pluym-

strijcken : en dat liy die niet en soud' in 't

licht brenghen, die wy door geveynstheydt

verbergen. Wy en moeten oock niet alleen

belijden de sonden die wy daghelicks bedrij-

ven; maer de swaerder vallen en feylen

moeten ons verder trecken , en in ghedach-

tenis brenghen die sonden die over langh

schijnen begraven te zijn : 't welck ons David

met sijn exempel voorschrijft. Want door de

schaemte van sijn versche misdaedt gheraeckt

zijnde , so ondersoeckt 2) hy hem-selven tot den

buyck sijns moeders toe , en hy bekent dat

hy aireede te dier tijdt verdorven en door

de smette des vleesches verontreynight was.

En dat en doet hy niet om sijn schuldt te

verkleenen : gelijck alsser vele zijn die haer

onder den gheméenen hoop verberghen, en

andere neffens haer beschuldigende , soecken

ongestraft henen te gaen. Neen 3) , heel an-

ders doet David , die ter goeder trouwen sijn

schuldt vergroot , dat hy van sijn eerste

kindtsheydt af, niet en heeft opghehouden

sonden op sonden te hoopen. In een andere

plaets doet hy oock sulck een ondersoeck

van sijn voorgaende leven , dat hy smeeckt

om Godts barmhertigheydt over de sonden

sijner jonckheyt. En voorwaer wy sullen

alsdan eerst bewijsen dat ons de slaperigheyt

uyt gedreven is , indien wy onder den last

suchtende , en onse sonden beschreyende

,

verlichtinge van Godt sullen begeeren. Daer

en boven staet te bemercken , dat de boetveer-

digheydt daer in wy ons selven geduyrigh moe-

ten oclfencn , verschilt van die boete dewelcke

ghelijck als van der doodt opweckt die men-

schen die of schandelicker ghevallen waren

,

of door een onghebondene vryheydt haer selven

wech gheworpen hadden om te sondighen , of

1) []. 2) ondcrtast. 3) [ ].

door eene soorte van afwijckingh Godes jock

hadden af geschudt. Want als de Schriftuyr

vermaendt van boetveerdigheydt, soo beduydt

sy dickwils ghelijck als een doorgangh en op-

standingh van de doodt tot het leven : en als

sy verhaeldt dat het volck boete ghedaen heeft,

soo verstaetse dat het van afgodery en andere

grove sonden bekeert is gheworden. Daerom

verkondight Paulus droefheydt den sondaren

die geen penitentie ghedaen en hebben over

hare wulpsheden , hoerery en onkuysheydt.

Dit onderscheydt moet neerstelick waerghe-

nomen worden , op dat ons, wanneer wy hooren

dalter weynige tot penitenty geroepen worden,

niet 1 ) een luye sorghloosheyt 2) en bekruype

,

even als of de doodinge des vleesches ons niet

met allen meer aen en gmghe : de sorghe waer

van wy nimmermeer en moghen af legghen

van wegen de boose begheerlickheden die ons

altijdt kitlelen , en de sonden die nu en dan

haer hooft opsteken. Soo en neemt dan de

bysondere boetveerdigheydt , die alleen ver-

eyscht wordt van sommighe , dewelcke de

Duyvel van de vreese Godls afgheruckt heb-

bende in verderiïelicke stricken verwerdt heeft

,

d'ordinair' en gewoonlicke boete niet wech

,

daer in wy door de verdorventheydt onser

nature genoodtsaekt worden alle neerstigheydt

te besteden ons gantsche leven langh.

19. Wijders indien 't waerachtigh is, het

welck seer klaerlick blijckt , dat de gantsche

hooft-somme des Euangeliums begrepen wort

in dese twee hooft-stucken , te weten, in de

boetveerdigheyt , en in de vergevinge der

sonden : sien wy dan niet, dat de Heere de sijne

daerom om niet rechtveerdight , op dat hy de

selvighe met eenen door de heylighmakinghe

sijns Geestes , tot ware gerechligheydt weder

oprechten soude ? Joannes , de bode die voor

het aengesicht van Christus gesonden was om
sijne weghen te bereyden

,
predickte ; Be-

keert u , want het Koninckrijcke der Hemelen

is nae by gekomen. Als hy de menschen tot

boetveerdigheydt noodighde , so vermaend' hy

haer dats' haer selven voor sondaers bekennen

souden , en belijden , dat all' hare dingen

voor den Heere verdoemt zijn , op datse met

all' haer verlangen de doodingh van haer

vleesch en de nieuwe weder-gheboorl' in den

Geest souden begeeren. Als hy haer het Ko-

ninckrijcke Godts boodtschapte, soo riep hy

haer tot den gheloove. Want door 't rijcke

Godts 't welck hy leerde voor de deure te

zijn, gaf hy te kennen de vergevinge der

sonden, de saligheyt , het leven, en t'eene-

mael al 't gheen wy in Christus verkrijghen.

't Ghebruyck

van dit onder-

scheydt.

Het cyndc

der boetveer-

digheydt.

Matth. 3. 2.

Uyt loannes,

Christus en der

Apostelen ma-
nier van pre-

diaken wordt

betoont wat

boetveerdig-

heyt zy.

1) []. 2) (niel).
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Uen korteu

iohoud van de-

se predick ingh.

Mare. 1. 15.

Daerom wort by d' ander Euangelisten gelesen

dat Joannes gekomen is predickcnde den Doop

der bekeeringe tol vergevinghe der sonden.

Wat was dat anders dan dat die gene die

door den last der sonde gedruckt en ver-

moeyt zijn , haer tot den Heere bckeeren

,

en uyt 1) de vergevingh en behoudenisse 2)

hoop scheppen souden? Soo heeft Christus

oock sijne Predicatien aengevangen : Het Ko-

ninckrijck Godts is nae by gekomen : Bekeert

u , en gelooft het EuangeHum. Eerstehck

verkkierl hy, dat in hem de schatten van

Godes barmhertigheyt zijn geopent: ten an-

deren eyscht hy boetveerdigheydt; daer nae

ten laetsten een vertrouwen op de beloften

Godts. Als hy derhalven den gantschen in-

houdt des Euangehums kortelick heeft willen

vervatten, soo seyd' hy, dat hy moest lijden,

dat hy van den dooden moest opstaen , en

dat in sljnen naem bekeering en vergevinge

der sonden moest ghepredickt worden. De

Apostelen hebben oock nae sijn weder-op-

standingh dit selvige gepredickt : Dat hy van

Godt verweckt was , om Israël te gheven

penitenty en vergevinge der sonden. De pe-

nitenty of bekeeringh wordt in Christus naem

gepredickt , wanneer de menschen door de

Leere des Euangeliums hooren dat allo hare

gedachten , alle hare genegentheden , en alle

hare betrachtingen verdorven en sondigh zijn :

en dat het oversulcks noodigh is dalse we-

der-gheboren worden, indiens' in 't rijck Godts

willen ingaen. De vergevinge der souden

wordt gepredickt , wanneer de menschen on-

derwesen worden dat Christus haer geworden

is tot verlossinge, tot rechtveerdigheydt, sa-

ligheydt en leven: om wiens wille sy uyt

ghenaden voor Godts aenschijn rechtveerdigh

en onschuldigh gehouden worden. En al hoe-

wel dese twee ghenaden-gaven door het ge-

loof aengegrepen worden (gelijck elders be-

wesen is) dewijl nochtans Gods goedtheydt

waer door de sonden vergheven worden , liet

eyghen wit en en ooghmerck is daer 't gheloof

op siet, soo heeft die ghenade der verghe-

vingh van de penitenty of boetveerdigheydt

neerstelick moeten onderscheyden worden.

20. Voorts ghelijck den haet teghen de

sonden , dewelcke een beginsel is van de

boetveerdigheyt , ons den eersten toegangh

open maeckt tot de kennisse van Christus,

die hem-selven aen geen andere vertoont

,

dan aen den ellendigen en benauwden sonda-

ren , dewelcke suchten , arbeyden , beladen

zijn , hongeren , dorsten , en van droefheydt

en elendigheydt uytdrooghen : also moeten

1) vaa. 2) saliglieyt.

wy nae de boetveerdigheydt staen , ons
|

gantsche leven langh daer in arbeyden , en de

selvighe tot den cynde toe vervolghen, is 't dat

wy in Christus willen bestaen. Want hy is

gekomen om de sondaers te roepen , maer
tot penitenty of bekeering. Hy is gesonden
om d'onweerdige te zegenen : maer op dat

een yeder sich afwende van sijne boosheydt.

De Schriftuyr is vol van sodanighe uytspra-

ken 1). Daerom als Godt de verghevinghe

der sonden aenbiedt , soo pleeght hy oock
ghemeenlick wederom boete en bekeeringh

van ons te vorderen: te kennen ghevende
dat sijne barmhertigheydt den menschen be-

hoordt te zijn een oorsaeck tot boetveerdig-

heyt en bekeeringh. Doet, seghthy, oordeel

en gerechligheyl : want de saligheyt is nae

by gekomen. Item : Ende daer sal een Ver-

losser tot Sion komen , namelick voor die

die sich bekeeren van de overtredinghe in

Jacob. Item: Soeckt den Heere, terwijl hy
te vinden is : roept hem aen terwijl dat hy
nae by is. De godtloose verlate sijnen wegh
en de ongherechtighe man sijne ghedach-
ten: ende hy bekeere sich tot den Heere,
so sal hy sich sijner ontfermen: Item: Be-

keert en betert u-lieden , opdat uwe sonden
mogen uytghewischt worden. In welcke uyt-

spraken 1) nochtans bemerckt moet wor-
den , dat die condity alsoo daer by niet en

wordt gesteldt , als of onse boetveerdigheyt

ware het fondament om verghevinghe te

verkrijgen : maer dewijl de Heere voorgeno-

men heeft den menschen barmhertigheydt te

bewijsen tot desen eynde , te weten, op datse

sich bekeeren souden , soo geeft hy veel eer

te kennen waer henen wij streven moeten

,

indien wy genade verkrijgen willen. Daerom
soo langh als wy in den Kercker onses Li-

chaems sullen wonen , moeten wy tegen de

ghebreken van onse verdorvene natuyr geduy-
righlick strijden, en oversulcks tegen onse

natuyrlicke ziel. Plato seydt somtijdts : Dat

eens wijsen mans leven , is een overdenc-

kinghe des doodts. Met meerder waerhcyt

mogen, wy segghen: Dat het leven eens Chris-

tens is ghestadighe necrstiglieyt en oeffeningh

om het vleesch te dooden tot dat het t'eene-

mael gestorven zijnde , de Gheest Godts het

rijck en d'overhandt in ons behoude. Daerom
dunckt my dat hy 2) seer veel is 3) ghe-

vordert , die gheleerl heeft hem-selven seer

veel te mishagen: niet om daer in ghelijck

als in het slijck te blijven steken , sonder

wijders voort te treden : maer veel meer om
nae Godt te haesten en te verlangen : op dat

hy met de doodt en het leven van Christus

1) spreucken. 2) die. 3) heeft.

(p. 242.)

Actor. 3. 2G.

eu 5. 31.

Op de&e wijse

verkrijghcn wy
d'aeughebodc-

nc vergevinghe

der souden in

Christus, en de

oorsaeck der

boetveerdig-

heydt.

lesai. 56. 1.

en 59. 20.

en 55. 6, 7.

ld cum alibi
j

tum in Ph.Tido-

ne, multis dis-

putat.
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Het ketste

deel, lecrende

van wacr de pe-

niteuty komt,

te weten, vnn

de ghenade

Godts.

2. Tim
26.

Die mede ge-

deeldt is den

Uytverkoreuë

die Guduj'thet

verderf treeken

wil.

Eplies. 2. 10.

Jesai. 63. 17.

Hebr. 0. 6.

ghemeenschap hebbende , sicli sonder op hou-

den in boetveerdigheyt oeffene : ghelijck voor-

waer niet anders en konnen doen die gene

,

dewelcke met eenen oprechten haet teghen

de sonde bevanghen zijn. Want niemandt en

heeft oyt een haet teghen de sonde, 't en

zy dat hy eerst met hefde tot de gherech-

tigheyt zy in ghenomen. Dit ghevoelen, ghe-

lijck het is 't eenvoudighste van allen ,
also

beeft het my ghedacht met de waerheydt der

Schriftuyr alderbest over een te komen.

21. Dat voorts de boetveerdigheyt een by-

sondere gave Godts zy , dat is na mijn ge-

dachten 1) uyt de boven gestelde Leere so

bekent, dat het niet noodigh en is daer van

wederom een langh verhael Ie doen. Daerom

prijst en bewondert de Kercke de weldaet

Godts , Dat hy de Heydenen gegeven heeft pe-

nitentie tot saligheydt. En daer Paulus aen 2)

Timotheus beveelt dat hy lijdtsamigh en sacht-

moedigh zy jeghens d'ongeloovige, daer seydt

hy: Of hen Godt t'eenigher tijdt penitenty

gave waer door sy sich mochten bekee-

ren van de stricken des Duyvels. Godt be-

tuygt wel dat hy wil de bekeeringh van alle

menschen , en hy schickt de vermaninghen

tot allen in 't ghemecn : maer nochtans hanght

de kracht van dien aen den Gheest der weder-

gheboorte. Want het ware lichter ons tot

menschen te scheppen , dan dat wy door

ons eyghen kracht een beter nature souden

aen doen. Daerom worden wy ten aensien

van den gantschen loop der weder-gheboorte

niet sonder oorsaeck ghenaemt Godts maeck-

sel geschapen tot goede wercken die hy te

voren bereydt heeft , op dat wy daer in wande-

len souden. Alle die Godt van het verderf wil

verlossen , die maeckt hy levendigh door den

Geest der weder-gebóorte ; niet dat de boet-

veerdigheydt eyghentlick zy d'oorsaeck der

saligheyt, maer om' dat se gelijck nu ghe-

sien is , van het gheloof en de barmhertig-

heydt Godts niet en kan gesclieyden worden.

Want de Verlosser , soo als lesaia ghetuyght,

komt tot Sion en tot den genen dien in Jacob

weder ghekeert zijn van haer ongerechtigheyt.

Dit is voorwaer vast en seker dat de Gheest

tot saligheydt des menschen ghewrocht heeft

over al daer de vreese Godts krachtigh is.

Daerom als de geloovige bij Jesaia klagen en

kermen datse van Godt verlaten zijn , soo

stellense dit als tot een teecken van hare

verstooting : Dat hare herten van Godt zijn

verhardt geweest. D'Apostel oock willende

de afvallighe sluyten buyten de hope der

saligheydt
,

geeft daer van dese reden : Dat

1) goetduncken. 2) [].

het onmoghelick is datse tot boetveerdigheydt

vernieuwt worden , te weten , om dat Godt

vernieuwende de ghene die hy niet en wil

laten vergaen , een teecken bewijst van sijne

Vaderlicke gunst , en deselve ghelijck als door

de stralen van sijn vriendelick en biy ghesicht

tot hem treckt: en daer en tegen met ver-

hardinghe donderdt op de verworpene, welc-

kers godtloosheydt onvergevelick is. Sooda-

nighen wraeck verkondight d'Apostel dengenen

die moetvvilliglick afvallen , dewelcke wan-

neerse van 't gheloove des Evangeliums af-

wijcken , Godt bespotten , sijn genade ver-

smadelick verstoeten , Christus bloedt onthey-

ligen en met voeten treden : jae soo veel in

hen is hem wederom kruycighen. Want hy

en beneemt allen sonden die met wille ghe-

schieden de hope der vergevinghe niet
,
ghe-

lijck sommige verkeerdelick stuyre menschen

willen seggen : maer hy leerdt dat den afval

gheen vcrontschuldigingh met allen weerdigh

en is , soo dat het niet en is te verwonderen

dat Godt sulck een grouwelicke smaedtheyt

die hem aenghedaen wordt , door een onver-

biddelicke strengigheydt wreeckt en te huys

soeckt. Want hy leert: Dat het is onmoghe-

lick , de ghene die eens verlicht geweest zijn,

ende de Hemelsche gaTC ghesmaeckt hebben

,

ende des Heylighen Gheestes deelachtigh

gheworden zijn , ende ghesmaeckt hebben

hel goede Woordt Godts , ende de krachten

der toekomende eeuwe , ende, af-valligh wor-

den ,
\die , seyge iele ,] wederom te vernieuwen

tot bekeeringe: als welde haer selven den

Sone Godts wederom kruycighen 'ende opent-

lick te schande maken.. Item elders: Indien

wy , seght hy , willens sondighen
,

nae dat

wy de kennisse. der waerheydt ontfangen

hebben, soo en tlrjft daer gheen slacht-offer

meer over voor de sonden : Maer een schric-

kelicke verwachtinge des oordeels , &c. Dit

zijn oock de plaetsen daer uyt de Novatianen

èertijdts door misverstandt stof genomen heb-

ben om te rasen en uytsinnigh te zijn. Som-

mige goede mannen oock sich aen de straf-

heydt en hardigheydt der selver plaetsen

stootende, hebben ghelooft dal desen Sendt-

brief valschelick op den naem des Apostels

was uytgheheven, dewelcke noch
|

lans

lans waerlicks in alle hare deelen rieckt en

smaeckt nae den Apostolischen Geesl; Maer

dewijl wy geenen strijdt en hebben anders

dan met de ghene, die dien Brief voor echt 1)

aennemen , soo konnen wy lichtelick beloonen

dal die uylspraecken 2) hare dwalingh gantsch

niet en helpen. Voor eerst is 't noodigh dal

Maer den

verworpenen is

de verhardingh

en onboctveer-

üigheyt een

verkondigingh

des eeuwigen

verderfs, ghe-

lijck blijckt uyt

lesaia en den

Apostel.

Hebr. 10. 29.

En dese plaet-

se des Apostels

(Hebr. C. 6.)

dewijlse den

moetvyillighen

afwijckers al-

leen de verghe-

vinge der son-

den weygert,

800 en helptse

den Novatia-

nen gantach

niet.

(p. 243.)

1) oprecht. 2) spreucken.
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Bij dese gelc-

genlheyt wordt

alhier ghehan-

dult van de on-

verghevelicke

sonde tegen

den Hej'ligcn

Geest.

Een oprechte

beschrijviugh

van des« sonde,

bewesen enver-

klaert door de

Schriftuyr.

Jlatlh. 12.31.

Mare. 3. 29.

Lucas 12. 10.

d'Apostel accordeere met sijnen Meester, de-

vvelcke verklaert : Dat alle sond' en lasteringh

vergheven sal worden, uyt ghenomen de sond'

teghen I) den Heyliglien Glieest, die noch

in dese, noch in de toekomende werelt en

sal worden vergheven. Het is seker, seggh'

ick, dat de Apostel sich met dese uytsonde-

ringh 2) heeft laten ver 3) ghenoeglien, 't en

zy dat wy hem willen maken tot een weder-

partyder van de ghenade van Christus. Waer

uyt dan besloten wordt , dat daer geen by-

sondere sonden en zijn , den welcken verghe-

vinghe gheweygert wordt, belialven alleen

dese eenighe, die uyt een vertwijlTelde raserny

voort ghekomen zijnde , der swackheyt niet

en kan worden toe-geschreven , en opentlick

betoont dat sulck een mensch van den Duy-

vel beseten is.

22. Op dat nochtans dit kortelick ver-

klaert worde , soo staet ons nu t'ondersoec-

ken welcke daer zy die soo seer schrickelicke

sonde , die gheen verghevingh en sal verkrij-

gen. Dat Augustinus ergens dese sond' aldus

beschrijft : Datse is een hertneckighe weder-

spannigheydt tot der doodt toe, t'samen ge-

voeght met een misvertrouwen van verghe-

vinge , dat en komt niet ghenoeghsaem over

een met dese woorden van Christus, als hy

seydt : Dat die sonde niet en sal vergheven

worden in dese werelt. Want een van tween,

of dese woorden zijn te vergeefs , of die sonde

kan in desen leven begaen worden. Maer soo

Augustinus beschnjvingh waerachtigh is , soo

en wordtse niet bedreven , 't en zy datse vol-

herde tot in den doodt. Ick en sie oock niet

van waer gehaelt mach zijn 't geen andere

segghen , te weten : Dat die tegen den Heyli-

ghen Gheest sondight , die sijnen Broeder de

ghenade die hem ghegheven is , benijdt. Maer

laet ons een echte , suyvere 4) verklaringh

by brengen : dewelck met vaste getuyghnissen

bewesen zijnde , lichtelick door haer selven

air andere beschrijvingen sal om stooten. Ick

segge derhalven dat teghen 5) den Heylighen

Geest sondighen , die ghene , die de Godde-

licke waerheydt, door wiens glanlz en klaer-

heydt sy alsoo beschenen worden datse gheen

onwetenheydt voor wenden en konnen , noch-

tans met voorbedachte boosheydt wederstaen,

alleenlick op dat sy deselve wederstaen sou-

den. 'SYant als Christus wilde verklaren 't geen

hy geseydt hadde , soo voeght hy terstondt

daer op dese woorden : Soo wie \eeni(jlï\

woordt gesproken sal hebben leghen den Sone

des menschen , het sal hem vergeven worden :

maer so wie tegen den Heylighen Geest sal

1) in. 2) uytnemingh. 3) []. 4) oprechte, 5) in.

ghesproken hebben, het en sal hem niet ver-

gheven worden , noch in dese eeuwe , noch

in de toekomende. Ende Mattheus steldt voor

lasteringhe teghen den Geest , den Geest der

lasteringe. Hoe soud' yemandt schandelick

konnen spreken van den Sone sonder met

eenen den Heylighen Gheest smaetheydt aen

te doen? Ie weten, die gene die haer selven

onwetende stooten aen Godts waerheydt die

hen onbekent is , die onwetende Christus ver-

vloecken
, en ondertusschen alsoo gemoedt en

ghesint zijn , datse de waerheydt , soo die

hen-lieden gheopenbaerdt wierdt, niet en sou-

den willen uytblusschen , ofte met een woordt

niet en souden willen te kort doen aen 1)

hem dien sy wisten te zijn den Gesalfden

des Heeren : de soodanige sondigen teghen den

Vader en den Sone. Alsoo zijnder vele hedens-

daeghs , die de Leere des Euangeliums seer

booselick vervloecken : dewelcke sy van gant-

scher herten eeren souden , indiense wisten

dat het de Leere des Euangeliums ware.

Maer die gene die in hare conscienty over- wie die zijn

tuyght zijn , dat het Godts Woordt is het ^'^ *fs'i^° ^^^

"l 1 1 1 •• I Hcvligen Geest
welck sy verwerpen en bestrijden, en even- soajiln.

wel niet op en houden dat selve te bevech-

ten , die worden gheseydt te lasteren teghen

den Gheest : overmits sy worstelen teghen

de verlichtinghe , dewelck' een werck is van

den Heyligen Geest. Soodanighe waren som- Exempelen,

mige Joden , dewelcke doe sy den Geest die
jf^ 'stenhanu"

door Stephanus sprack niet en konden weder- sttenighdcn.

staen , nochtans den selven pooghden te we- ^'^''"^- ^- ^^

derstaen. Daer en is niet aen te twijffelen

dat daer veel Joden zijn geweest die door

vyerigheydt tot de Wet daer toe getrocken

en bewogen wierden : maer het blijckt oock

datter andere waren die door een quaedt-

willige godtloosheydt tegen Godt selve dolden

en raesden , dat is teghen de Leere die sy

wisten van Godt af-komsligh te zijn. Soodanige

waren oock de Phariseen , die de Heere be- 2. Dc i'havi-

straft en bekijft, dewelcke, op datse de kracht X\M\i. u. 34.

des Heylighen Gheestes verstroyen en ver- en 12. 21.

duysteren souden, deselve door den naem

Beëlzebub onteerden. Dit is dan den Geest

der lasteringe , wanneer des menschen ver-

metenheyt opsettelick en moetwillighlick uyt

breeckt tot lasteringh en smaet van Godes

Naem.. Het welck Paulus te kennen gheeft

,

als hy leerdt dat hy barmhertigheydt verkre-

gen heeft , door dien hy die boose stucken

onwetende door ongheloovigheydt hadde ghe-

daen , om weickers wille hy andersins der

ghenade des Heeren onweerdigh soude ghe-

weest zijn. Indien de onwetenheydt met on-

Bewijs der

beschrijviugli

van 't contrary

exempel van

Paulus.

1. Timoth. 1.

13.

1) []•



HET DERDE BOECK III. 3. 23. 24.

Waeroni die

sonde onverge-

velick zy.

Het bedrie-

gelicke voorstel

derNovatianen

deweickc de

plaets des

Apostels ver-

keeren, wordt

ondersocht.

(p. 244.)

Hebr. 6. 4.

Ea twee ge-

tuygnissen des

selvcn Apostels

woi'dea te sa-

men verghele-

ken.

geloovigheydt te samen gevoeght
,
ghemaeckt

heeft dat hy verghevinghe verkreegh , soo

volght hier uyt , dat de verghevinglie gheen

plaets en heeft, wanneer tot d'ongeloovigheyt

kennisse van de waerheydt 1) gekomen is.

23. En is 't dat ghy daer wel op let,

soo sult ghy verstaen dat de Apostel niet

en spreeckt van eenen bysonderen val of

twee , maer van eenen generalen en gantschen

afval daer door de verworpene sich van de

sahgheyt afwenden en uyt siuyten. Oock en

is 't 2) niet wonder dat die ghenen 3) Godt

onversoenlick bevinden en gevoelen , die vol-

ghens het segghen van Joannes in sijnen

eersten Brief niet en behoorden tot het getal

der Uytverkorene van dewelcke sy waren

uytgegaen. Want d'Apostel wendt sijn reden

en aenspraeck tot die gene , dewelcke sich

selfs lieten voorstaen datse de Chrislelicke

Religy wederom konden aennemen , al was

het schoon datse eens van deselve waren

afghevallen : en willende haer van dese val-

sche en verderlTelicke meeningh aftrecken

,

soo seght hy 't gheen seer waerachtigh is,

dat die tot de ghemeenschap van Christus

niet en konnen weder keeren , die deselve

willens en wetens met de voet gestooten heb-

ben. En dese gemeenschap wordt verslooten

niet van die , die alleen door een onghebon-

dene vryheydt des levens des Heeren Woordt
over treden : maer van die , die sijn gantsche

Leer met voordacht en opset verwerpen.

Het bedrogh schuylt derhalven in de woorden

af-vallen en sondighen. Want de Novatianen

houden dit voor af-vallen , te weten : Als

yemandt door de Wet des Heeren onderwe-

sen zijnde datmen niet en moet stelen noch

hoereeren, van dievery en hoerery sich niet

en onthoudt. Maer ick beweere daer teghen

dat onder de woorden des Apostels een liey-

melicke teghenstellingh te verstaen is, in

dewelcke opghenomen 4) moet worden alles

wat daer strijdt met
|

die dingen daer van

hy eerst ghesproken hadde : soo dat alhier

niet eenige bysondere sonde , maer een alge-

meene afkeer , en (op dat ick so spreeck)

een af-val des geheelen niensches uyt-gedruckt

wordt. Als hy dan spreeckt van die ghene,

die af-ghevallen zijn , nae datse eens verlicht

zijn geweest , de Hemelsche gave gesmaeckt

hebben , des Heyligen Geestes deelachtigh

zijn geworden , oock het goede Woordt Godes
hebben geproeft , en de krachten der toeko-

mende werelt : soo moet hy verstaen worden
te spreken van de gene die het licht des

Geestes met opsettelicke 5) godtloosheydt ver-

] ) wetenschap. 2) En 't en is. 3) [ ]. 4) verhacldt.

5) opsette.

slickt, de smaeck der Hemelsche gave ver-

worpen , sich van de heyligh-makingh des

Geestes vervreemt, Godts Woordt en de

krachten van de toekomende werelt met voe-

ten ghetreden hebben. En op dat hy dat

seker en voorbedacht opset der godtloos-

heydt te meer soud' uytdrucken , soo heeft

hy daer nae in de andere plaets , by namen
daer by ghedaen het woordt , willens. Want
als hy seght, dat daer geen offerhande meer

overigh en blijft voor den ghenen die nae

het onlfanghen van de kennisse der waer-

heydt, al willens hebben gesondight, soo en

loochent hy niet dat Christus een eeuwigh

oifer is om de sonden der Heyligen te ver-

soenen : (het welck hy by-nae den gantschen

Brief door duydelick roept , terwijl hy met

het uytleggen van Christus Priesterschap be-

sigh is) maer hy seght dat daer gheen ander

olFer overblijft 1), wanneer men daer van

afgetreden is. Ende men treedt daer van af

als men de Euangelische waerheydt met opset

verloochent.

24. Ende dat het sommighen al te-hardt

en voor Godts goedertierenheyt veel te vreemt

schijnt , dat de vergevingh soude geweygert

worden eenige menschen wie die mochten

zijn , die sich begeven om Godts barmhertig-

heydt te versoecken , dat wordt lichtelick

weder-leydt. Want hy en seght niet dat hen

verghevingh gheweyghert wordt , soose sich

tot den Heere bekeeren : maer hy ontkent

t'eenemael datse tot boetveerdigheydt konnen

opstaen : om datse , namelick , van wegen

hare ondanckbaerheydt door Godts rechtveer-

digh oordeel met een eeuwige blindtheydt

gheslagen zijn. Hier tegen en strijdt niet dat

de selfd' Apostel daer nae op 't voorgaende

past het exempel van Esau, die te vergeefs

met tranen en gehuyl gesocht heeft de ver-

loren eerst-gheboort weder te krijgen. Dese

bedreyginghe des Propheten en is oock daer

teghen niet : Wanneer sy sullen roepen, soo

en sal ick hen niet antwoorden. Want door

soodanige manieren van spreken en wordt

niet 2) de ware bekeeringh, of d'aenroepingh

Godts 3) beteeckent : maer dien anghst der

godtloosen waer mede sy in den uylersten

noodt benauwt zijnde, gedrongen worden te

bemercken 't gheen sy te voren sorghlooslicK

in den windt sloeghen , te weten, dat haer

niet goedts en kan toekomen anders dan van

de hulpe des Heeren. En dese hulp en

soeckense soo seer niet alsse wel daer over

suchten dat die van haer is wech ghenomen.

De Propheet en gesft derhalven door het

gheroep , en d'Aposlel door de tranen niet

1) resteert. 2) []. 3) (niet).

1. Tcghen-

werping tegen

de voorgaende

Leere.

Beantwoor-

ding)! van een

tegen-reden ge-

nomen uyt het

exempel van

Esan, en uyt de

bedreygingh

des Propheten.

Zach. 7. 13.
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2. Teghen-

werpingh.

Ezenh. 18.21

Antwoordt.

3. Teghen

-

werping van de

geveynsde

boetveerdig-

licjdt der godt-

loDsen (als by

exempel van

Achab) die

Godt schijnt

goedt te keu-

ren.

l.Reg cap.21.

VS3. 28, 29.

Bevestiging,

genomen van 't

exempel van

Esan.

anders te kennen , dan dat grouwelicke tor-

ment waer door de godtloose uvt verlwijne-

lingh ghepijnight en gekruycight worden. Dit

moet wel neerstelick waer genomen worden,

want Godt soud' andersins strijden teghen

hem-selven , dewelcke door den Propheet

roept : Dat hy den sondaer soo haest hy

sich sal hebben bekeert, ghenadigh zijn sal.

Ende (gelijck ick aireede gheseydt hebbe)

't is seker dat des menschen hert niet en

wordt verandert tot een beter anders dan door

sijn voorkomende genade. Belangende d'aen-

roepingh en sal de belofte Godts oock nim-

mermeer bedriegen. Maer die blinde knagingh

en quellingh waer mede de verworpene ge-

plaeght worden , wanneerse sien datse Godt

behooren te soecken om een hulp-middel tegen

hare quaden te vinden , en nochtans van hem
vlieden , die wordt oneygentlick bekeeringh

en biddinge genaemt.

25. Nochtans dewijl d'Apostel leerdt, dat

Godt door een geveynsde boetveerdigheyt niet

en wordt te vreden gestelt, soo ontstaet hier

uyt dese vrage : Hoe dat Achab vergevinge

verkregen en de stralFe die hem verkondight

was af-ghekeert heeft , dewelcke nochtans niet

dan door eenen schielicken anghst verslagen

is geweest
,

ghelijck als uyt den verderen

loop sijns levens blijckt. Hy heeft wel eenen

sack aenghetrocken en hem-selven met asschen

besprenght , hy heeft op d'aerde gheleghen

,

ende (ghelijck van hem getuyght wordt) hy
heeft sich voor Godt verootmoedight : doch

't en hadde niet veel om 't lijf dat hy sijn

kleederen scheurde , dewijl sijn hert halster-

righ en in boosheydt opgheblasen bleef. En
nochtans sien wy dat Godt tot goedertieren-

heydt bewogen wordt. Ick antwoorde dat de

geveynsde voor een tijdt alsoo verschoont

worden, dat nochtans Godes gramschap haer

altijdt op den hals leght : en dat sulcks niet

en geschiedt soo seer om haren 't wille , als

wel tot een ghemeen exempel voor andere.

Want wat profijt heeft Achab daer uyt be-

komen dat hem sijn stralFe versacht is ghe-

weest anders dan dat hy die niet en ghe-

voelde terwijl hy op aerden leefde ? Soo heeft

dan Godes vloeck , al hoewel verborgen , haer

vaste sit-plaets gehouden in sijn huys : en op
hem ghereyckt tot sijn eeuwigh verderf. Het

selvighe kan oock in Esau gesien worden.

Want al hoewel hy verstoeten wierdt , soo

is nochtans den tijdtlicken zegben hem op sijn

tranen toe-ghestaen. Maer dewijl het Gheeste-

licke erfdeel uyt kracht van Godes antwoordt
met dan bij den eenen broeder alleen en

mochte blijven, door dien Jacob verkorenen
Esau voor-by ghegaen wierdt , soo heeft die

verstooting en afwijsingh Godts barmhertig-

heyt uyt-ghesloten : en desen troost is hem
als een dierlick 1) mensch alleen gebleven :

Dat hy met de vettigheydt der Aerden en

des Hemels dauw ghemesl soude worden. En

dit is 2) het wat 3) ,
gelijck ick onlanghs

seyde , dienen moet tot een exempel van

andere , op dat wy leeren souden onse ge-

moederen en betrachtinghen veerdigher te kee-

ren en te schicken tot oprechte boetveerdig-

heyt : want het is sonder twijffel dat Godt

hchtelick sal vergheven den ghenen die sich

oprechtelick en van herten bekeeren , dewijl

sijn goedertierenheydt sich oock uyt-streckt

tot de onweerdighe, wanneer sy maer eenigh

mishaghen bewijsen. Wy worden alhier oock

met eenen onderricht wat voor een grouwe-

lick oordeel alle hartneckighe te verwachten

hebben , dien het een kortswijl en gheneuglite

is met een onbeschaemt voor-hooft en een

yseren hert Godts dreygementen te verachten.

In sulcker voeghen heeft hy oock dickwils

den kinderen Israëls de handt toe-gestoken

tot verlichlingh van hare swarigheden , al hoe-

wel hare roepinghen tot hem gheveynst , en

hare herten dubbel en trouwloos waren : ghe-

lijck hy selfs in den Psalm klaeght datse

terstondt tol haren ouden aerdt zijn weder-

ghekeert. En aldus heeft hy door soo een

vriendelicke goedertierenheyt hen 4) willen

brengen tot een ernstighe bekeeringh , of alle

decksel van onschuldt ontnemen 5) En al is 't
|

dat hy voor een lijdt de straffen achter weghe

laet , soo en steldt hy nochtans hem-selven

geen eeuwige Wet: maer veel eer kant hy

sich somtijdts strenghelicker teghen de ghe-

veynsde , en verdubbelt de straffen , op dat

daer uyt blijcke hoe seer hem de gheveynst-

heydl mishaeght. Doch (gelijck ick nu gc-

seydt hebbe) hy bewijst met eenige exempelen

sijne ghenegentheydt om te vergeven, door

dewelcke de Godtsalighe tot beteringh van

haer leven mochten aengheport G) en de hoo-

veerdigheydt der gener die brootdronckent-

lick teghen den prickel stoeten , te swaerder

verdoemt mochten werden.

3ü.

Wacrom Godt

de godtloose

die met een

gheveynst hert

boetvccrdigh

zijn voor een

tijdt ver-

draeght.

Psalm 78. .36,

37.

(p. 245.)

Uytvlucht,

He/ IIIl Capittel.

Hoe verre al dat geen 't weick de Sopliisteti in

haer Scliolen van de Penitenty snateren , ver-

scheyden zy van de suyverheydt de.s Euan-

geliums, alwaer ghehandelt wordt van de

Belijdenisse der sonden of Biechte: en van

de yoldoeningh.

gae ick voort tot d' ondersoeckingh gen ,ier .Schoó"-

van die dinsen , die de School-Sophis- leeraren in lu^t

° ^
verhandelen

1) beestelick. 2) dat, 3) welck. 4) haer. 5) benomen, van
^j'__.j^'|J^j;''

6) aengeherdt.

N
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1. Sy be-

schrijven desel-

ve qualick.

De eerste

beschrijvingh.

PritnaestGre-

gor. & refer.

Libr. 4. sent.

dist.l4.cap. 1.

Sec. Ambros.

refert. illic&in

Deer. dist. ;i. de

poenit. cap. de

poenit. priore.

Tert. August-

refer. ead. dist_

cap. pcenit.

post.

Quart. Ambr.
refer. dist. 1

.

de poenit. cap.

Vera poenit.

De onder-

soeckiogh van

dese besohrij-

viugcn.

ten aengaende de penitenty gelecrt hebben,

weicker meeninghen 1) ick met so weynige

woorden als doenlick is sal door 2) loopen.

Want ick hebbe geenen sin om alles te ver-

handelen , op dat desen Boeck , die ick soecke

te maken tot een kort begrijp der Leere , niet

tot een onmatige grootheydt uyt-ghereckt en

worde. Wat hun belanght sy hebben dese

saeck, die andersins niet seer onklaar en was
,

met soo veel Boecken verwert, dat so 3)

ghy u-selven een weynigh in haren dreck

in-dompelt , het u swaer sal vallen er weder-

om uyt te komen 4). En ten eerste toonen sy

dan 5) in 't beschrijven der penitenty t' eene-

mael 6) , datse noyt en hebben verstaen wat

de boetveerdigheydt zy. Want sy grijpen aen

sommighe uytspraecken 7) uyt de boecken

der Ouden, dewelcke de kracht der boetveer-

dlgheyt niet uyt en drucken : By exempel

:

Dat boete doen so veel is als de vooraf be-

drevene sonden beweenen , en de sonden die

te beweenen zijn , niet bedrijven. Item , dat

boete doen , is over de voorleden sonden

grooten rouw maken , en niet wederom be-

gaen 't weick te berouwen staet. Item , dat

boetveerdigheydt is een smertende wraeck

,

waer door de mensch in hem-selven straft de

bedrevene misdaedt die hem berouwt. Item

,

datse is een droefheydt des herten en een

bitterheydt der ziel van weghen de sonden

die yemandt bedreven, of daer in hy bewil-

light heeft. Want ofschoon wy toestaen dat

dit van de Vaderen wel en te recht glie-

sproken is ('t welck nochtans een twist-gierigh

mensch lichtelick soude kennen loochenen) soo

en hebben sy 't evenwel niet gesproken om
daer mede de boetveerdigheydt te beschrijven

,

niaer alleen om haer volck te vermanen datse

niet wederom en souden vallen in die sonden

daer uyt sy verlost en getrocken waren. In-

dien men van alle soodanighe ghesegden be-

gripsbepalinghen 8) maecken wil, soo hadde

men met geen minder recht oock meer andere

daer by behooren te lappen. Ghclijck daer is

dese betoogwijse 9) van Chrysostomus : De
penitenty is een medicyne die de sond' uyt

doet , een gave van den Hemel gegeven

,

een wonderbaerlicke dcught , een ghenade die

de macht der Wetten overwint. Hier by komt

noch dat de Leere die de Sophisten daer nae

voor-dragen erger is dan de voor-seyde be-

schrijvingen. Want sy staen soo ^bitsig op de

uytwendighe oefFeninghen , dat ghy uyt haer

overgrootc Boecken niet anders en kondt verne-

men, dan dat de penitenty een tucht en strengig-

1) die. 2) over. 3) is't. 4) dat u a'iiytkonist s\v£

il vallen. 5) Eerstelick gevense. C) (te kennen).

7) spreucken. 8) spreucken beschrijfinghen. 9) reden.

2. Sydeelen

die ongeschick-

telick.

heydt zy, dewelcke eensdeels dient om het

vleesch te temmen, en andersdeels om de sonden

te kastijden en te straffen : maer van de inwen-

dige vernieuwingh des gemoedts, die een op-

rechte beteringh des levens met haer brenght 1)

swijgense gantsch stil. Van de vermorselingh

en verslagentheydt des herten makense wel

veel woorden : sy pijnighen de zielen met

veel swarigheden: en brengen veel verdriets

en benauwtlieyts voor den dagh : maer alsse

schijnen de herten gantschelick gewondt te

hebben , soo genesense de geheele bitterheydt

met een lichte besprenginghe der ceremoniën.

De penitenty die soo scherpsinnighlick be- !'•''• *• Sen-

schreven is , wordt van hun in de vermor-
je" cenit!''di8t!

selingh des herten , in de behjdenisse des i.cap.Perfecta

mondts, en in de voldoeningh door de werc- P"'"''-

ken afgedeelt : een indeelinghe immers seer

weinigh in overeenstemminghe met de 2)

konst der Dialectica of reden-kaveling ghelijck

die te voren door hen selven 3) was be-

schreven: al hoewel sy willen schijnen haren

gantschen tijdt in 't maken van besluyt-rede-

nen versleten te hebben. Maar soo yeraant

uyt hare beschrijvingh argumenteerde (en 4)

sulck een wijse van argumenteeren wordt by

den Dlalecticijns en Reden-kavelers voor goedt

gekeurt) dat een mensch sijn voorgaende son-

den kan beweenen , en die te beweenen zijn

niet bedrijven , dat hy over sijn voorledene

sonden grooten rouw kan maken , en 't geen

te berouwen staet niet wederom begaen : dat

hy in hem-selven kan bestraffen de bedrevene

misdaden die hem leedt zijn , &c.; en sulcks 5)

al hoewel hy deselve met den mont niet en

belijdt : hoe soudense doch hare indeelingh

staende houden ? Want indien sulck een op-

recht boetveerdigh mensch niet en biecht of

belijdt : soo kan dan de penitenty zijn sonder

biecht of belijding. Indiense antwoorden dat

dese indeelingh verstaen moet worden van de

penitenty, ten aensien datse een Sacrament

is , of van de gantsche volmaecktheydt der

penitenty , die in hare penitenty niet en is

vervat , so en kan ick evenwel niet beschul-

dight worden: sy moghen 't hen-selven wijten

datse die niet suyverder noch duydelicker en

beschrijven. Wanneer men van eenige saeck

disputeert , soo neem 6) ick voorwaer na mijn

grof verstant alles op in 7) de definity , ver-

klaringh of beschrijvingh , dewelcke het slot

en fondament is van den geheelen handel.

Maer laet ons dit aen 8) hare doctorale 9)

vryheydt toegeven , en de voorseyde deelen

als nu ordentlick doorloopen 10). Dat ick son-

I) sleept. 2) immers so weynigh na. 3) alsse te voren

van hun. 4) want. 5) [ ]. 6) betreck' 7) tot.

8) []. 9) meesterlicke. 10) door-sien.

Weder-leg-

ging van haer

antwoordt.
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3. Sy ïijn

ydel- sprekers

,

en vcrhinderea

de gemoedei'en

van de Lesers

door verwevJe

;. vragen.

4. Sy ver-

werreu en ver-

strickea haer

selven.

(P. 240
)

Hoe noodigh

daer zy de we-

derlegging van

de valsche Lee-

re der School-

Iceraren.

I

der achting als beuselinghen voor-by gae

,

die dingen die sy met grooten hoogli-moet

voor verborgentheden voor-dragen en aeii-

bieden , dat en doe ick niet door onweten-

heydt : (want het en soude my niet seer swaer

vallen om gheheel om 1) te werpen al't geen

van hen scherpsinnighlick en diepsinnigh , ge-

lijckse meenen
,

ghedisputeert en verhandelt

wordt) maer ick en soude de Lesers met

sulck' onnutte en onprofijtelicke dingen niet

durven vermoeyen. Voorwaer 't is lichtelick

te vernemen uyt de vragen die sy op het

tapijt 2) brenghen en verhandelen , en daer

mede sy haer selven elendiglick verstricken ,

datse klappen van saken die hen onbekendt

zijn. Soodanigh als dese is : Of de penitenty

over eene sonde Gode beliaegt , wanneermen

in de andere sonden hartneckigh blijft. Item :

Of de straffen die van Godt opgeleydt worden

yets vermogen tot voldoeningh. Item: Of de

penitenty dickwils vernieuwt kan worden voor

de doodelicke sonden. Als sy schandelick en

godtlooselick verklaren dat men alleenlick van

de vergevelicke sonden dagelicks penitenty

doet. Desgelijcks pijnigense haer selven seer

door een grof misverstandt in de woorden

van Hieronymus , daer hy seydt : Dat de

penitenty is de tweede planck nae de schip-

breuck. Waer in sy
|
betoonen datse noyt

van haer dierlicke 3) ongevoeligheydt ont-

waeckt en zijn gheweest , om het duysendste

deel van hare sonden selfs maer van verre

gewaer te worden.

2. Ick soude wel willen dat de Lesers

meickten dat alhier niet over 4) de schaduw'

eens ezels ghetwist , maer van een saeck die

onder allen de gewichtighste is , gehandelt

wort : te weten , van de Vergevinge der Son-

den. Want als sy drie dingen vereyschen in

de penitenty, de prickelingh of vermorseüngh

des herten , de biecht of de belijdenisse des

mondts , en de voldoeningh door de wercken :

soo leevense te ghelijck datse alle drie noodt-

wendigh zijn om verghevinge der sonden te

verkrijgen- En is daer yets in de gantsche

Religy dat wy weten moeten , soo is gewis-

selick dit alder-meest noodigh, namelick, dat

wy verstaen en ter deghen weten , op wat

manier, bespreek en condity, hoe licht of

beswaerlick de verghevinge der sonden ver-

kreghen wordt. Indien dese wetenschap niet

klaer en seker en is , soo en kan de con-

scienty gantsch geen stilte
,
geen vrede met

Godt, geen vertrouwen of gherustigheydt heb-

ben: maer beeft, wanckelt, woedet , wordt

ghepijnight en gequelt , schrickt , haet , en

1) verre. 2) de baen. 3) becslelicke. 4) va

Haer gcvoe-

Ondersoeck

van dit gevoe-

len.

vliedt Godts aenschijn sonder ophouden. In-

dien de vergevinge der sonden vast is aen

de conditien daer aen sy die vastknoopen

:

soo en isser ter werelt niet dat soo rampsa-

ligh en vertwijlTelt is als wy zijn. De ver-

morseline; des herten stellense voor 't eerste ''" '^ '^^
""'

^ morseliugh.

deel of voor de eerste condity om verge-

vingh te verkrijgen , en eyschen datse zy na

behooren , dat is, oprecht en volmaeckt

:

maer ondertusschen en leerense niet wanneer

yemandt gerust en seker kan zijn , dat hy

dese vermorselingh nae die behoorlicke en

volle maet by hem-selven heeft in 't werck

gestelt. Voorwaer ick bekenne dal men neer-

stelick en heftig daer op aen houden moet

,

dat een yeder sijne sonden bitterlick beschreij-

ende , sich selven tot een mishagen en haet

teghen de sonde te meer opscherpe. Want
dit is die onberouwelicke droefheyt, deweicke

boetveerdigheydt voortbrenght ter saligheydt.

Maer als men sulck een scherpigheydt der

droef heydt 1)eyscht, die met de grootheydt

der sond' over een komt , en die in een

balans wordt opghewoghen , tegen 't vertrou-

wen der verghevinghe: soo worden d'arme

conscientien op wonderbare wijsen gepijnight

en gheratbraeckt 2) , alsse sien dat haer een

verschuldighde vermorselingh van weghen hare

sonden opgheleydt wordt , en datse tot de

maet die zy schuldigh zijn niet en gheraken
,

om by haer selven te mogen besluyten , datse

betaelt hebben 't gheen sy schuldigh waren.

Indien se seggen datmen doen moet so veel

als men kan , soo vervallen wy altijdt we-

derom daer wy te voren waren. Want wan-

neer sal yemant hemselven durven beloven

,

dat hy alle sijne krachten toe-ghebracht heeft

om sijn sonden te beschreijen? Als derhalven

de conscientien langen tijdt met haer selven

gheworstelt hebbende , en door lange strijden

geoeilent zijnde , ten laetsten geen haven en

vinden om daer in te rusten , soo wringense

droefheydt en perssen tranen uyt haer sel-

ven , om daer mede hare vermorselingh te

voibrenghen , op datse immers voor seker 3)

deel haer selven verlichten souden.

3. Indiense seggen dat ick haer valschelick Bmicrrkingh

beschuldighe : soo laet hun doch voor den dagh '"'' '^^

'"'^f'"o .... j o en oprechte

komen, en een ecnigh mensen aenwijsen die door TermorseiiTigh.

dusdanigen Leere der vermorseling niet 4) of tot

wanhoop 5) gedrongen en is geweest of niet 6)

veynsing van 7) droefheyt voor ware droef-

heyt tegen Godts oordeel 8) en heeft gesteldt.

Wy hebben selven 9) oock in een sekere

plaets gheseydt dat de vergevinge der sonden

nimmermeer sonder boetveerdigheyt en wordt

1) (ver-). 2) gheribsackt. 3) in eeuigh. 4) [].

5) (niet). 6) []. 7) der. 8) (niet). 9) []•
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verkreghen , dat geen andere Codes barm-

hertigheyt oprechtelick en konnen begeeren
,

dan die benauwt en door 't gevoelen van

hare sonden ghevvondt zijn: maer wy hebben

met eenen daer by ghevoeght, dat de boet-

veerdigheyt niet en is d'oorsaeck van de ver-

ghevinge der sonden. Ende vvy hebben die

pijn-bancken der ziele, dat, namelick, de

penitenty behoorlick vol moet zijn , wech ghe-

nomen : wy hebben geleert dat een sondaer

niet en moet sien op sijn prickelingen noch

op sijn tranen : maer dat hy beyde sijn ooghen

alleen moet slaen op de barmhertigheydt des

Heeren. Wy hebben alleenlick vermaendt dat

Matth. 11.28. die gene die daer vermoeydt en beladen zijn

van Christus gheroepen worden
,
gemerckt hy

gesonden is , om den armen het Euangelmm

te verkondighen , om die te genesen die ghe-

lesai 61. 1. broken van herten zijn , om te predicken den

ghevanghenen eene verlossingh , om de ge-

bondene uyt te levden en de treurige te ver-

Luc. 4. 18. troosten. Op dat daer door uytgesloten sou-

den worden de Phariseen , die van weghen

haer eyghen gherechtigheyt droncken en sat

zijnde, haer armoede niet en bekennen: als

oock de verachters , die met Codts toorn niet

bekommert wesende
,
gheen Medicijn en soec-

ken teghen haer quaedt. Want de sodanighe

en zijn niet vermoeydt noch beladen , noch

gebroken van herten , noch ghebonden , noch

ghevanghen. En hier in is groot verschil en

onderscheydt, of ghy leert dat een sondaer

door een genoeghsaem' en volle vermorseling

(die hy nimmermeer en kan volbrengen) de

vergevinge der sonden verdient; of dat ghy

hem onderwijst te hongheren en te dorsten

naer Codts barmhertigheydt , op dat ghy hem

door de kennisse sijner elendigheydt , door sijn

hiltige onsteltenis , door sijn vermoeytheyt en

gevanckenis mocht aenwljsen waer hy ver-

koelingh , rust en vryheyt soecken moet : en

eyntlick of ghy hem leert in sijne vernede-

ringh Godt te verheerlicken.

Van d'oor- 4. Van de belijdenis of biecht is altijl

biecht, ofae zy
„j-QQ^gfj ^yjgt, ahewcest tusschcn de Canonisten

afkomstie; van ~ ^ , , mi i i mi i L
hut Goddeiicke en School-lheologanten : de Iheologanten be-
i-echt of niet. vvcrcn dat de biecht door Codts ghebodt

bevolen wordt: de Canonisten daer teghen

roepen dat de selvig' alleen wordt gheboden

door d'insellingen der Kercke. In dien strijdt

en twist hebben de Theologanten hare groote

onbeschaemlheydt laten blijcken , als.dewelcke

soo veel plaetsen der Schrifture vervalscht,

en met gheweldt verdraeyt hebben, als sy

tot voordeel van haer ghcvoelen by brachten.

En dewijl sy saghen dats' haren éysch selfs

oock alsoo niet en konden bekomen, soo zijn

die ghene die meer scherpsinnigh wilden

.schijnen als andere , met dees' uytvlucht ont-

snapt , dat de biechte voortghekomen is uyt

het Goddelicke recht , so veel haer substanty

of wesen belanght : maer datse naderhandt

haer form' en fatsoen ontfanghen heeft uyt

het ingesette recht der menschen. Die onder

dese Wet-gheleerde d'ongeschicktste zijn, bren-

ghen 1) de daghvaerdingh tot het Goddelicke

recht , om datter geseyt en geschreven is

:

Adam waer zijt ghy? Van gelijcken oock het

excipieren of uytvlucht soecken , om dat Adam
als by weghe van exceply of uytvlucht op

de indagingh 2) antwoordede : De vrouwe

die ghy my, ghegeven hebt, &c. En dat

nochtans aon 3) die beyden (de indaginghe 4)

en d'excepty) haer form' of fatsoen gegeven

is door 5) het borgerlicke recht. Maer laet
|

ons sien met hoedanighe bewijs-redenen sy

betoonen dat dese 't zy gefatsoeneerde, 't zy

ongefatsoeneerde biecht een bevel Codts is.

De Heer , segghense , heeft de melaetse ghe-

sonden tot de Priesters. Wat willense daer

mede segghen ? Heeft hy hen daer henen

gesonden te biechten? Wie heeft oyt uyt

eenigen mondt verstaen dat de Levitische

Priesters ghesteldt waren om de biechten te

hooren? Sy nemen derhalven haren toevlucht

tot Allegorien : Door" de Wet van Moses was

verordineert dat de Priesters souden onder-

scheyden tusschen melaetsheyt en melaets-

heyt : de sond' is een geestelicke melaets-

heyt : Soo moeten dan de Priesters daer van

oordeelen. Eer ick antwoorde , so vraegh'

ick als in 't voorby gaen , indien dese plaets

hen \oudtijds] 6) maeckte tot oordeelaers en

richters van de gheestelicke melaetsheydt

,

waerom sy dan de kennisse van de natuyr-

licke en vleeschelicke melaetsheydt tot sich

trocken? Dit is voorwaer mat de Schriftuyr

spelen en spotten, te segghen 7): de Wet gheeft

de kennisse der melaetsheyt over aen den Le-

vitischen Priesteren; laet ons dan de selvigh'

oock tot ons trecken ; de sond' is een geeste-

licke melaetsheyt: laet ons dan oock kennis

nemen van de sonde. Nu antwoorde ick

,

wanneer het Priesterschap verset is, soo moet

oock de Wet verset worden. Alle de Pries-

terschappen zijn op Christus overgheset , in

hem vervult en ghe-eyndight : soo is dan op

hem alleen het gheheele recht en alle de

eere des Priesterschaps over gestelt. Indiense

soo seer versot sijn op 8) Allegoryen, laetse

Christus den eenigen Priester haer selven

voor stellen en sijnen Richter-stoel vermeer-

deren met een vrye jurisdicty en heerschappy

De bewijs-

redenen , der

Canonisten en

School-Ijeera-

ren.

(p. 247.)

1. D'eerste

bewijs - reden

,

dewelcit* alle-

gorisch is, en

het Jodendom
in voerdt.

Matth. 8. 4.

Lnc. 5. 15.

en 17. 14.

Levit. 14. 2.

De eerste

antwoordt.

Hebr. 7. 12.

1) betrekken. 2) het dagement. .3) [].

4) liet dagemeiit. B) van. G) []. 7; [ ]. 8) staen nae.
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De tweede

antwoordt, de-

welcke reden

gheeft waerom
de melaetsche

van Christus

tot de Priesters

gesouden zyu.

Hümil. 12.

de Muliere

Cananaïa,

De ^weede

Allegorisclic

bcwijaredcM.

over alle dingen: wy sullen dat licliteliok

lijden. Daer benelTens is desa liare Allegory

ongheschickt , waer door sy de Wet die

louter politijck en burgerlick is , stellen onder
de ceremoniën. Waerom versent dan Christus

de Melaetsche tot de Priesters? Op dat de
Priesters Christus niet en souden belasteren

dat hy de Wet verbrack , dewelcke ghe-

boodt dal die gliene, die van sijne melaets-

lieydt genesen was, voor den Priester gestelt,

en door het op-offeren van een offerhande

versoent soude worden : hy beveelt den ge-

reynighden Melaetsohen te doen het gheen
de Wet vereyschte. Gaet , seght hy , en

vertoont u-liedèn den Priesteren , en oiïert

de gave die Moses gheboden heeft, hen lot

een gheluygenisse. En dit mirakel soude hen
waerlicks dienen lot een gheluygbnis : sy

hadden verklaert dat dese melaetsch waren

,

en nu verklarense dal deselvige van hare

melaelsheydl waren ghereynighl. Wordense
dan niet gedrongen 'l en zy 1) sy willen of niet,

ghetuygen te zijn van Christus wonder-werc-
ken ? Christus laet hen toe datse dit sijn won-
der-werck sullen ondersoecken %) , sy en kon-

nen 't niet ontkennen: en dewijlse evenwel
sich achter houden en uylvlucht soecken

,

soo is hen dit werck lol een gheluyghnis.

Alsoo seght hy elders: Dit Euangelium des

Koninckrijcks sal in de gheheele werelt ge-

predickt worden lol een geluygenisse allen

volckeren. Item: Ghy suil oock voor Sladt-

houders en Koningen geleydet worden , hen
tot een getuygenisse. Dat is te seggen , op
datse voor Godts oordeel dies te krachtiger

overluyghl mochten worden. Indiense Chry-
sostonuis liever gelooven willen, hy leert

oock dal dit om der Joden wille van Chris-

tus ghedaen is , op dat hy voor een over-

treder der Wet niet en soude gehouden wor-
den. Hoewei ick my schame de toestemmingh
van een mensch by Ie brengen in een soo klaren

saeck : daer in Christus betuyghl, dat hy het

recht der Wel den Priesteren geheel lact be-

houden , als zijnde gesworen en openbare

vyanden des Euangeliums , die altijdl in-ghe-

spannen waren om tegen te spreken , soo hen
den mondt niet en ware toe-gestopt gewor-
den. Sop moeten derhalven de Paepsche Prie-

sters willensc dit punt vasthouden 3), opent-

hek overgaen in de plaets van die gene , die

met gewelt bedwonghen moeten worden datse

Christus niet en lasteren. Want dit en gaet

sijne ware dienaers in het minste niet aen.

• 5. Haer tweede argument wordt uyl de-

s'elve fonleyn voort ghebracht , dat is uyt een

1) weer. 2) or.dcrtasteti. S) iu dit besit blijven.

Allegory. Als of tjuansuys d'Allegoryen veel

vermochten om eenigh leer-stuck te bevesti-

gen. Maer laetse daer toe krachtigh zijn , wat
dan so ick aenloone 1) datse met nog 2)
meerder schijn door 3) my, dan door 4) haer,

konnen voor-gewendl worden. Sy seggen dan :

De Heer heeft sijnen Discipelen bevolen ,
loan. ii. 4i

datse den opgheweckten Lazarus sijne graf-

doecken souden los doen en ontbinden. Dit i. Antwoort

lieghense voor eerst : want men leest nerghens
dat de Heere dit tot sijne Discipelen gespro-

ken heeft, en 't is veel waerschijnlicker dat

hy het geseyt heeft tot den Joden die daer
by stonden: op dat het mirakel buylen eenigh

vermoeden van bedrogh te klaerder worden
en sijne macht te grooter schijnen soude , dat

hy sonder aenraken door sijn stemm' alleen

de dooden opweckte. Ick legge dat voorwaer
alsoo uyl , dat de Heere op dat hy den Joden
allerley quaedt achter-dencken benemen soude

,

ghewilt heeft dat sy den steen af-wentelen,

den stanck vernemen , de sekere leekenen des

doodts aenschouwen , den dooden alleen door
de kracht des woordts sien opslaen , en eerst

den levendigen Lazarus aenraken souden. En
dit is het ghevoelen van Chrysostomus. Maer
ofschoon wy hen toestonden dal dit tot den
Discipelen geseydl is , wat sullense dan daer

mede winnen? Dat de Heere den Apostelen

macht ghegeven heeft om te ontbinden ? Hoe
veel bequanier en behendiger sal dit Allego-

rischer wijse verhandelt konnen worden, is

't dat wy seggen dat de Heere door dit teec-

ken sijne geloovige heeft willen onderwijsen
,

datse souden ontbinden en los laten de ghene
die van hem opgeweckl zijn , dal is , datse

niet wederom in ghcdachtenis en souden bren-

ghen de sonden, die hy selfs vergeten heeft;

datse die gene voor sondaers niet en souden

veroordeelen , die hy los ghemaeckt en vry

ghesproken hadde ; datse niet meer en souden
verwijten 't gheen hy hadde vergheven : datse

niet en souden strengh en eyghensinnigh zijn

om te straffen daer hy selfs barmherligh was
en gewilligh om te verschoonen ? Voorwaer
daer en is niet dat ons meer behoort te be-

weghen om te vergheven dan het exempel

van den Rechter, dewelcke dreyght dat hy

onversoenlick sal wesen leghen dieghene, die ai

te straf en al te onmenschelick zijn. Laetse nu
henen loopen , en met haer Allegoryen pronc-

ken.

G. Nu treden se naerdcr toe , om man
leghen man 5) te strijden , vechtende (ghelijck

se meenen) met klare uytspraecken 6) en ge-

Sermun. con-

tra ludïcos

fientiles &
Hieret.

2. Antwoort.

1) 't en zij dat ick betooue. 2) die met. ."!) vau.

4) van. 5) Nn koniense naerder Iiandt aoit handt.

G) spreucken.

27

De derde be-

wijs-reden, ge-

nomen vau

twceSchriftiiyr

plaetseu.

Mallh. 3. fi.

Jacob. 1«.
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Uyt-legglngli

van de eerste

plaets.

(p. 248.)

Tïyt-leggingh

vau de tweede

plaets.

tuyglinissen : Die tot Joannes Doop quamen
,

segghense , die beleden hare sonden : en Jaco-

bus wil dat wy malkanderen de sonden sullen

belijden, 't En is niet wonder dat die ghene

hare sonden beleden die ghedoopt wilden wor-

den. Want te voren is gheseydt dat Joannes

predickte den Doop der penitenty , en dat hy

met water doopte tot penitenty. Wie sotid'

hy dan ghedoopt hebben anders dan die be-

leden datse sondaers waren ? De Doop is een
[

teecken van de verghevinghe der sonden :
en

wie soude tot dit teecken toeghelaten wor-

den ,
anders dan de sondaers , en die haer

selven voor soodanige bekenden en hielden?

Sy beleden derhalven hare sonden , op datse

ghedoopt souden worden. Jacobus en beveelt

oock niet sonder oorsaeck dat wy malkanderen

souden biechten en belijden. Maer indiense

waer namen 't geen terstondt daer aen volght

,

sv souden verstaen dat oock dese plaeti

weynig doet tot haer voordeel. Belijdt, seght

hy, malkanderen uwe sonden, en bidt voor

malkanderen. D'onderlinghs belijdenis en het

onderlingh gebedt voeght hy te samen. So

men den offer-papen alleen biechten moet:

soo moet men dan oock voor hen alleen bid-

den : jae dat meer is, uyt de woorden van

Jacobus soude volghen, dat alleen d'offer-

papen haer belijdenis en biecht konnen doen.

Want als hy wil dat wy malkanderen de son-

den belijden , soo spreeckt hy alleen tot die

ghene die de biecht en belijdenis van andere

konnen hooren. Malkanderen , seght hy, onder-

linge, by beurten, nu d'een dan 1) d'ander,

of, indien sy 't liever hebben , over en weder 2).

Nu en konnen geen andere over en weder 3)

belijden en biechten , dan die bequaem zijn

om te biechten en belijdenissen te hooren.

En dewijl sy dit privilegy en voorrecht den

Mis-papen alleen toe-eygenen , so legghen wy

oock hen-selven 4) alleen op het ampt om 5)

haer sonden te biechten en te belijden. Laet

derhalven dese beuselpraet 6) varen , en laet

ons de rechte meeningh des Apostels, de-

welck' eenvoudigh en klaer is , vatten en ver-

staen , te weten , dat wy onse swackheden

ten weder-zijden in malkanders schoot sullen

uyt-storten , om onder malkanderen onderlin-

gen raedt, onderlinge mede-doogentheyt , en

onderlinghe vertroostingh t'ontfangen. Dat wy

boven dien onderlingh kennis hebbende van

de swackheden der Broederen , voor haer tot

den Heere sullen bidden. Waer toe brengen

sy dan Jacobus by tegen ons, die soo seer

dringen en aen houden op de belijdenis van

Godts barmhcrtigheyt'? En daer en is niemandt

1) uu. 2) (over). 3) (over). 4) hen-lieden. 5) vau.

6) mavckt.

die Godts barmhertigheydt belijden kan anders

dan die gene die eerst sijn eygen elendigheyt

beleden heeft: Jae wy segghen veel eer dat

vervloeckt is een yeghelick die voor Godt

,

voor sijn Enghelen , voor de Kerk', en eyndt-

lick voor alle Menschen niet en heeft beleden

dat hy een sondaer is. Want de Heere heeft

alles onder de sonde besloten, op dat alle

mondt ghestopt, en alle vleesch voor Godt

vernedert : en hy alleen gherechtveerdight en

verhooght worde.

7. lek ben verwondert met wat aensicht

datse beweeren durven, dat de biecht of be-

lijdenis , daer van sy spreken , voort komt

uyt het Goddelicke recht. Wy bekennen wel

dat het ghebruyck der selver seer oudt is

:

maer wy konnen lichtelick waer maken dat

de biecht in voortijden vry was. Voorwaer

haer eyghen Hisloryen verhalen dat daer van

voor de tijden van Innocentius de derde, geen

gesette Wet of ordonnantie en zy geweest.

Gewisselick soo sy een Ouder Wet ghehadt

hadden, sy souden die veel liever aenghe-

toghen hebben , dan met het besluyt des Late-

raenschen Conciliums te vreden te I ) zijn ,
en 2)

haer selven oock selfs voor de kinderen ten spot

te stellen. Sy en maken geen swarigheyt in
•

andere saken versonnen 3) besluyten en ordon-

nantien te smeden , die sy den alder-oudtsten

Concilien toeschrijven , om door d'eerweerdig

heyt der oudlheydt selfs d'oogen der eenvou-

dighen te begoochelen. Maer haer en is in den

sin niet gekomen in dit stuck sulck een

valsheyt voor te wenden. So en zijnder dan,

nae haer eyghen ghetuyghnis , als noch geen

300 jaren
"

verloopen ,
"zedert dat den strick

en de noodtsakelickheyt om te biechten door 4)

Innocentius den derden is opgeleydt. En op

dat ick swijghe van den tijdt, reeds alleen 5)

I de rouwigheydt en vreemdigheydt der woor-

I den 6) beneemt aen dese 7) Wet alle ghe-

loofweerdigheydt. AVant dat de goede Vaders

ghebieden , dat yeder een van beyderley ghe-

slacht (man en vrouw) des jaers eenmael alle

sijne sonden aen sijn eygen Priester biechten

sal , daer teghcn nemen dese kluchtighe man-

nen desen schoonen uytvlucht , dat door dit ge-

bodt verbonden worden alleen die ghene die

man en vrouw te gclijck (ofte hermaphrody-

ten) 8) zijn. en dat het niemand en.raeckt die

ofte man, ofte vrouw is. Een grover misver-

standt is daer nae in hare discipelen tè voor-

schijn gekomen ,
dewijl sy niet en weten te ver-

klaren wie door den eyghen Priester verstaen

wordt. Wat oock alle de ghehuyrde rabbelaers

Gal. 3. 22.

Rom. 3. 9, 19.

Dat de biecht

niet en is af-

korostigh uyt

het Goddelicke

recht , sulcka

wort bewcseu,

ora dat het ge-

bruyck der sel-

ver vry is ghe-

weest omtrent

twaclf hondert

Jaren nae

Christus.

Tese was do

183. Paus.

Maer hoeda-

nighen, en hoe

ongheschick-

ten wet te dier

tijt gliemacckt

zy, wordt ge-

toonl.

1) L ] "H ]• *') versierde. 4) va

6) (alleen). 7) de. 8) [].

5) []•
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Bewijs (les

voorstels
,

ge-

nomen uj't (Ie

flistory der

Kercke.

Eed. 8iije ïlist.

I.ib. 7.eap. 16.

Die beeltenis

van (1 'oude oor-

biecht ouder de

Papisleo, dient

hen-lieden tot

een oordeel.

In de Kercke

van Constanti-

nopelisditghe-

bruvck van het

biechten wech-

genomen.

en swetsers des Pauses souden nioghen snate-

ren , so weten wy nochtans dat Christus niet

en is d'Autheur en insteller van dese Wet
dewelcke de menschen dwinght hare sonden

te biechten : jae datter zedert d'opstandinge

van Christus 12100 jaren verloopen 1) zijn,

eer eenige sulcke wet wierdt ghemaeckt.

En dat oversulcks dese tyranny aldereerst

inghevoert is gheworden , toen de Godt-

sahgheyt en Goddehcke Leere uytgebluscht

zijnde , de gemaskerde en vermomde Herders

allerley ongebondenheydl en vryheydt sonder

ondersclieyt voor '2) sich selven hadden aen-

ghenomen. Daer benelTens zijnder klare ghe-

tuygbnissen te lesen soo in de Historyen

,

als by andere Oude Schrijvers , dewelcke

leeren dat dese biecht geweest is een poii-

tijcke disciphjn en oeiïeningh van de Bis-

schoppen inghesteldt, ende niet een Wet
door 3) Christus of de Apostelen gegeven.

lek sal alleenlick één ghetuyghnis uyt vele

voortbrengen, 't welck dienen sal tot een

klaer bewijs van dese saeck. Sozomenus ver-

iiaeldt dat dese ordonnantie der Bisschoppen

neerstigh onderhouden wierdt in de Wester-

sche Kercken , en voornementlick binnen

Romen. Waermed' hy te kennen geeft dat

dit niet en is gheweest een algemeen' inset-

tingh van alle Kercken. Hy seght oock dat

een uyt den Herderen bysonderlick veror-

dent wiert om dit ampt te bedienen. Waer
door hy hare leugen ten vollen wederleydt

daer mede sy voor geven , dat de sleutelen

de ganlsch' ordre der Priesteren sonder on-

derscheydt tot desen ghebruycke ghegheven

zijn. Want dese bedieningh en was allen den

Priesteren niet gemeen , maer een bysonder

ampt van eenen alleen , die daer toe van den

Bisschop verkoren was. Soodanigh is noch

huydensdaegs die gene den welcken sy in

alle Hooft-kercken noemden den Penitencier

of Biecht-Vader, die kennis neemt van de

sonden die grof zijn , en wier straffe dient

tot een exempel en spiegel van andere. Daer

nae seght hy dat dit gebruyck oock te Con-

stantinopel geweest is , tot dat een sekere

vrouw, veynsende te biecht te gaen , be-

vonden wierdt onder sulcken schijn de ghe-

meenschap die sy met een Diaken hadde

,

bodeckt .tó hebben. Van wegen dit schelm-

stuck h"è6fl Nectarius Bisschop van die Kerck
en een (Mn vermaerdt door sijn heyligheydt

en geleertheydt , 't ghebruyck van het 4) biech-

ten afgeschaft. Hier , hier moesten 5) die

ezels haer ooren nu eens 6) te luysler leg-

1) ghepasseert. 2) []. 3) van. 4). [ ].

6) [].

5) sonden.

ghen. Indien d'oorbiecht een insettinghe

Godts was , hoe soude Nectarius deselvighe

hebben durven verbreken
|
en te niet doen?

Sullen sy Nectarius een Heyligh man Godts
,

ghepresen door alle de ghetuyghnissen der

Ouden, van kettery en scheurmakingh beschul-

dighen? Maer met het selfde oordeel sullen

sy dan 1) oock moeten verdoemen de Kercke

van Constantinopel , in dewelcke de ghe-

woonte van biechten niet alleen eenen tijdt

langh stil gestaen heeft : maar oock tot de

tijden van Sozomenus toe (gelijck hy selve

getuyght) niet en is ghebruyckt geweest. Jae

dat meer is, laetse niet alleen de Kercke van

Constantinopel maer oock alle de Kercken in't

Oosten van afvallighèydt beschuldighen, de-

welcke, soo sylieden de waerheydt spreken,

veracht en in de windt gheslaghen hebben

een Wet die met en mochte verbrocken wor-

den , en allen Christenen bevolen was.

8. En dees' afschafFinghe der biecht wordt

in so veel plaetsen klaerlick betuyght door 2)

Chrysostomus die oock self een Bisschop van

de Constantinopolitaensche Kercke gheweest

is, dat het wonder is datse daer tegen durven

kicken. Seght uwe sonden , seght hy , op dat

ghy die meugt uyt doen. Indien ghy beschaemt

zijt eenen anderen uwe sonden te seggen

,

seght die daghelicks by u selven in uwe ziele,

lek en segge niet dat ghy uwe sonden belijden

soudt aen uwen mededienstknecht die u de

selve mochte verwijten : segt uwe sonden

Gode, die de selve gheneest. Belijdt uwe
sonden op uwen leger , dat uwe conscienty

hare gebreken aldaer dagelicks overlegghe.

Item : 't En is nu oock niet noo/ligh te be-

lijden in de teghenwoordigheyt van ghetuyghen.

Laet d'ondersoeckingh van uwe misdaden ge-

schieden door uwe ghedachten : laet dit oordeel

zijn sonder ghetuyge : Laet Godt alleen sien

dat ghy u biecht. Item : lek en leyd u niet

tot het ghesicht uwer mede-dienstknechten
,

ick en dwingh' u niet dat ghy uwe sonden

den menschen sult ontdecken : vertelt en opent

uwe conscienty voor den Heere. Toont uwe
wonden den Heere den alder-uytnemensten

Medicijnmeester , en eyscht van hem de salve

der genesingh : toont deselve hem , die niet. en

verwijt , maer seer vriendelick heelt. Item

:

Voorwaer en maecktse geenen mensch bekent,

op dat hy u die niet en verwijte. Want men
moet oock teghen sijnen mede-dienstknecht

niet biechten , die 't in't openbaer soude mogen
voortbrengen : maer toont den Heer uwe won-

den , dewelcke sorge voor.u draeght, die oock

vriendelick is , en een Medicijn-meester. Daer

(p. 249.)

't Welck oock

afghenoicen

kan worden nvt

verscheyden

getuyghnissen

van Chrysosto-

mus, den welc-

ken dese ma-

nier van biech-

ten seer heeft

mishacgt.

Homil. 2. in

Psalm. 50.

Serm. de po'-

nit. & confess.

Homil. 5. de

iricompreheu.

Dei natnra,

contra .Ano-

mceos.

Homil. 4. de

Lazaro.

1) [ ]. 2) van.
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De valsche

biecht wech-

gheruymt zijn-

de, soo wordt

nu vcrhaeldt

liocdaiiigea bc-

lijdcuis ons

door Godts

Woort is voor

gliedraghen.

Eerslelick

wort wederleyt

de dwalingh

van den ouden

Oversettcr die

duurde gelijck-

bejdt des

vvoordfs is be-

drogen.

Psalm 42. 5.

Dacr nae

wordt met ge-

liiygnissea der

Srhrifturc be-

weseu dat de

belijdenisseder

souden tot

Godt alleen

ghericht

wordt.

nae voert hy Godl in aldus sprekende: lek

en dwingh' u niel in't midden van een schouw-

plaets te komen, en veel ghetuyghen by te

halen. Seght uwe sonde my alleen in't ver-

borgen, op dal ick het sweer genesen moghe.

Sullen wy segghen dal Chrysostomus ,
als hy

dees' en diergelicke dingen schrijft, tot sulck

een roeckeloosheyt voort treet , dal hy de

conscienlien der menschen soude los maken

van die banden daer mede sy door Gods Wet

gebonden worden? In't minste niel. Maer 'l

geen hy verslael door Godts Woort geensins

voorgheschreven Ie zijn , dat en durft hij niet

als noodtsakelick af te vorderen.

9. Maer op dat dese ganlsche saeck effen-

der en klaerder worde , soo sullen wy eerst

ter goeder trouwen opgeven 1) hoedanigen

belijding ons door Godts W^oordt gheleert

wordt : en daer nae sullen wy daer naest

plaetsen hare verzinsels %) , niet wel all'

(want wie soude die groote zee kunnen uyt

putten) maer die alleen, in dewelcke zy de

hooft somm' van hare heymelicke biecht

vervatten. Het verdriet my alhier op te

lellen 3) hoe dickwils d'oude Vertaelder en

Oversetler het woort belijden overgeset heeft

voor hel woordl prijsen of loven, ghelijck dit

den alder-ongheleerslen idioten bekent is : al-

leenlick dunckt hel my nut en oorbaer dat hare

vermetenlheydl door ghestreken worde, die sy

daer in betoonen dalse lol verdediginghe 4)

van haer tyrannigh ghebodl trecken hel gheen

van de lof Godls ghesclireven was. Om te

bewijsen dat de biecht macht heeft om de

herten te vervrolicken, soo sleeckens' ons in

de handt dese woorden des Psalms: In de

stemme des juychens en der belijdinge. Maer

indien sulck eene verwisselinge der woorden

gelden moet, soo salmen van alle dingen

maken wat men wil. Doch dewijl sy de

schaeml' aldus hebben afgeleydl, soo sullen

de Godvruchtige Lesers ghedencken datse

door Godts rechtveerdige wraeck in eenen

verkeerden sin overghegeven 5) zijn , op dat

hare stoutigheydt dies Ie verfoeyelicker wesen

soude. Indien wy in 6) d'eeuvoudige Leere

der Schriftuyr berusten willen , soo en sullen

wy gheen perijckel loopen ,
dal ons yemandl

door soüdanighe bedriegerijen bespotten sal.

Want aldaer wordt sulck 7) een wijse van

biechten voor-geschreven, dat wy8), dewijl

het de Heer' is die de sonden vergheeft,

vergheet en uyt wischl: en hem dan oock 9)

onse sonden sullen belijden om verghevingh

te verkrijghen. Hy is de Medicijn-meester

:

laet ons dan onse wonden voor hem open

legghen. Hy is ghequetsl en beleedight : laet

ons den vrede van hem versoecken. Hy is

een kenner der herten , en weel alle de ghe-

dachlen : laet ons ons I )
haesten om voor

hem onse herten uyt Ie storten. Hy is eynt-

lick deghene 2) die de sondaers roept , laet

ons niet vertoeven lol hem te gaen. Mijne Psalm 32. 5.

sonde , seght David , maeckt' ik u bekendl

,

ende mijne ongerechligheydt en bedeckt' ick

niet: Ick seyde; Ick sal belijdenisse van mijne

overtredinghen doen voor den Heere: ende ghy

vergaefl de ongerechligheydt mijner sonde.

Soodanigh is oock de andere biechte Davids. Psalm si. 3.

Zyl my genadigh , O Godt , na uwe goeder-

tierenheydl. Soodanigh is oock de biechte

Daniels, Och Heere, wy hebben ghesondight, i'an- 9 5.

ende hebben onrecht ghedaen , ende godl-

looslick ghehandelt, ende gerebelleert, met af

te wijeken van uwe geboden, ende van uwe

rechten. En andere belijdinghen meer, die

over al in de Schriftuyr ghevonden worden

:

welckers opsomminghe 3) by-na een Boeck

soude vol maken. Indien wy onse sonden

belijden , segt Joannes , de Heere is ghetrouw,

dat hy ons de sonden vergeve. Voor wien

sullen wy belijden? te weten, voor hem:

dat is, indien wy met een beangst en ver-

nedert hert voor hem neder-vallen , indien

wy ons selven van herten by hem beschul-

dighende en veroordeelende , door sijn goedl-

heydt en barmherligheydl versoecken verge-

vinge te bekomen.

10. Soo wie tol sulck eene 4) belijdingh

van herten en voor Godt ghekomen is ö) ,
die

I. Joh. 1. 9.

De wercking

van dese ver-

borghen belij-V UIA »H.yl fcVJl* v^.. ...-W. ^ / . UUlgUCU UCilJ-

sal oock sonder twiilfel een long hebben veer- ding die Gode
... . , I-- 1 _1' 1 :i., alleen ffhedaen

]) verhalen. 2) by voeghen hare ghedichtsels.

3) te verhalen. 4) voorstandt. 5) geworpen. 6) op.

7) []. «) te weten. 9) dat wy hera.

digh en bereyt om te belijden , soo dickw

als Godts barmherligheydl voor den menschen

moet ghepresen worden: en niel alleen om

het gheheym 6) sijns herten aen 7) een per-

soon 8) alleenlick, een enkel 9) mael ,
en

dat wel 10) in d'oore in te blasen; maer om

dickwils in 'topenbaer, en ten aenhoorcn van

de geheele werelt, oprechtelick sijn schand',

en Gods groot- dadigheydt en eere te verkon-

digen. Op dese wijse heeft David ,
doe hy

Nathan beslrafl, en door den prickel sijner

conscienly gesloken wierdt, sijn sqnde beyde

voor Godt en voor de menschen beleden.

Ick hebbe, seght hy, leghen den Heere

ghesondight. Dat is: Ick en onlschuldigo my

nu niel, ick en weygere niet van alle men-

schen voor een sondacr geoordeelt te worden

,

en 't gheen ick voor
|

den Heere wilde ver-

berehen, dat hel oock den menschen selfs

alleen

wordt.

JSam. 12. 13.

(p. 250.)

1) []. 2) die. 3) verhael. 4) dese.

5) heeft aengenomtn. 0) secreet. 7) [ ]. 8) eenen.

9) en een. 10) [].
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EcQ ander

soortederbelij-

dingh die by

dcu inenscbca

geschiedt.

Desc 18 twce-

derley, een

openbare en een

heyraelicke.

De openbare

gbeschiedt of

gewoonlick, of

buyten de ghe-

woonte.

Nchcm. ], 7.

Het gebruyck

van deextraor-

diuaire belij-

diugh.

Het gebruyck

van de ordinai-

re en gewoon-

licke.

geopenbaert worde. Soo volglil ilan op die

verborghene belijdingh, dewelcke Gode ghe-

daen wordt, een ghewillighe belijdenis voor

de menschen , soo dickwils als deeereGodts,

of onse vernederingh dit vereyscht. Daeroni

heeft de Heere oudtijds onder het volck

Israëls verordent dat de Priester de woorden

voor-segghen , en het volck openbaerlick in

den Tempel hare sonden belijden soude.

Want hy voor-sagh dat hun dit hulp-middel

noodigh was , op dat een yeder te beter soude

gebracht worden tot de rechte kennisse sijns

selfs. En 't is billick dat wy door belijdenis

van onse rampsaligheydt, de goedtheydt en

barmhertigheydt onses Godts onder ons en voor

de gantsche werelt verheerlicken.

1 1 . Dese soorte van [openbare en alghe-

meene] 1) belijdinghe behoort vooreerst 2)

ghewoonlick en dagelicks in de Kercke ghe-

daen te worden 3) en voorts ten andere '

4)

buyten ghewoonte op een bysondere manier

ghebruyckt te worden , wanneer 't ghebeurt

dat het volck door eenighe ghemeene sonde

schuldigh wordt. Van dese tweede soort heb-

ben wy een exempel in die openbare belij-

dingh die 't gansche volck doet door ordre en

beleydt van Ezra en Nehemia. Want dewijl

dat de 5) langhduyrighe ballingschap
,
de ver-

nielinghe der Stadt en des Tempels , en de

verstroyingh van den Godsdienst, is geweest

een gemeene straffe toe-ghesonden van weghen

haer-lieder aller afwijckingh, soo en konden

sy de weldaedt der verlossmgh niet naer be-

hooren erkennen , sonder eerst en al-voren

haer selven te beschuldighen. Het en gheldt

oock niet of daer schoon m een Ghemeente

somtijds eenighe weynighe gheen schuit en

hebben , want gemerckt sy Ledematen zijn

van een sieck en qualick ghestelt lichaem

,

soo en mogen sy van geen gesondheydt roe-

men. Jae 't en kan oock niet wesen datse

niet eenighe smette behaeldt, en alsoo oock

selfs aen wat schults part en deel hebben

souden. Daerom soo dickwils als wy of met

pest , of met oorlogh , of met onvruchtbaer-

heydt , of met eenige andere swarigheydt

gheslagen worden, indien in sulcken gheval 6)

onsen schuldighen plicht is tot treuren , tot

vasten , en andere teeckenen van schuldig-

heydt onsen toevlucht te nemen : soo en moet

de belijdenisse selve , daer aen alle andere

stucken vast zijn , niet worden veronacht-

saemt. De andere 7) ghewoonlickc belij-

dingh, behalven datse ons door des Heeren

mondt aenghepresen is , en sal geen verstan-

dige , wanneer hy de nultigheydt der selver

1) []. 2) []. 3) gepleegbt. 4) als dan. 5)[].
6) cas. 7) [].

overwoghen heeft , durven misprijsen. Want
dewijl wy in alle heylige by een komsten ons

selven stellen voor het aenschijn Godts en der

Engelen, waer van sal doch onse handelingh

haer aenvangh nemen anders dan van de

erkentenis onser onweerdigheyt? Maer die

geschiedt, sult ghy seggen , in elcken ghe-

bede. Want soo dickwils als wy om vergiffe-

nisse bidden , soo belijden wy onse sonden.

lok bekenne dat ; Maer soo ghy bemerckt hoe

groot onse sorghloosheydt , of slaperigheydt,

of traegheydt zy , soo sult ghy my toestaen dat

het een heylsame ordonnanty soude wesen

,

indien het Christenvolck met eenigh ghemeyn
en openbaer ghebruyck der belijdingh tot harer

vernederingh geoeffenl werde. Want al hoe-

wel de ceremony die de Heere den [sraëliten

gheboden heeft , tot de kinderlicke onder-

wijsingh der Wet behoorde , soo gaet noch-

tans de saeck selve oock 1) ons eenighsins

aen. En wy sien voorwaer dat dese gewoonte

in wel-ghestelde Kercken met vrucht wordt on-

derhouden , dat de Dienaer op elcken dagh des

Fleeren een Formulier der belijdenis voor hem
en voor het volck ontwerpt en voordraeght

,

waer mede hy hun alle te samen van onge-

rechtigheydt beschuldight, en met eenen by
Godt om vergiffenis aenhoudt. En om kort te

seggen, door desen sleutel wordt de deur

gheopent om te bidden , soo voor yeder een

in't bysonder als voor allen in't openbaer.

12. Daer benefïens prijst de Schriftuyr

twee formen of gestalten van bysonder' of hcy-

melicke belijdinghe aen 2). Eene die om onsen'

t

wille geschiedt , waer toe de vermaninghc van

Jacobus behoordt : Dat wy d'een den anderen

de sonden sullen belijden. Want sijn meening

is dat wy malkanderen onse swackheden ont-

deckende , malkanderen met onderlinglien raedt

en vertroostingh sullen byslaen. Ten tweede,

die om des naesten will' ghedaen moet wor-

den , om hem te bevredigen en wederom met

ons te versoenen , indien hy in eenige saeck

door onse schuit beleedight is geweest. En al

is 't dat Jacobus in de eerste ghestalt der be-

lijdingh niemand by namen aenwijsende , in

wiens schoot wy ons selven ontladen moch-

ten , ons toe laet een vrye verkiesingh , om
voor dien te belijden , die ons uyt den gant-

schen hoop der Gemeente daer toe de be-

quaemste dunckt te wesen , nochtans dewijl

de Herders ten meeren-deel gheoordeelt moe-

ten worden boven andere bequaem te zijn

,

soo sullen wy die oock voornemelick verkie-

sen moeten. lek segge datse daer toe boven

andere geschickt zijn , door dien datse door

Teghenwcr-

pingh tegeu de

openbare belij-

dingheu en ge-

beden.

Antwoordt.

Ue heyine-

licke belijdingh

is twecderky.

1. OmoDscu't
wille.

Incob 5- 16.

2. Om des

naesten wille.

Het gebruyck

van de eerste.

l) [] 2) [].
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Dewelcke

van de getrou-

we Herders der

Kercke seer ge-

vordert CU ge-

holpen wordt.

Matth. 16. 19.

en 18. 18.

loan. 20. 23.

Wat men al-

hier vermijden

en oock waer

nemen moet.

(p. 251.)

de roepinge lot den dienst, ons van den

Heere verordineert worden , op dat vvy uyt

haren mondt souden worden onderricht , aen-

gaende het ten 1 ) onder-brengen en verbeteren

der sonden , en daer benelTens troost uyt het

vertrouwen der verghevingh ontfanghen sou-

den. Want ghelijck het ampt van ondeHinge

vernianingh en bestraffing wel allen Christenen

bevolen , en nochtans den Dienaren bysonder-

lick opgeleydt is , alsoo oock al is 't dat wy
alle te samen malkanderen moeten vertroosten

en in het vertrouwen op Godts barmhertig-

heydt verstercken , soo sien wy nochtans dat

de Dienaren , op datse de conscientien van

de verghevinge der sonden seker maken sou-

den , daer van tot getuygen en borghen ge-

stelt worden. Soo verre oock datse selfs ge-

seydt worden de sonden te vergheven en de

zielen l' ontbinden. Als ghy hoordt dat hen

dit wordt toe-geschreven , soo gedenckt dat

het is tot u profijt. Soo laet dan een yeder

gheloovige ghedachtigh zijn dat dit sijn plicht

is, indien hy voor hem-selven door 't ghe-

voelen sijner sonden alsoo bedroeft en be-

naeuwt wordt dat hy sich selfs sonder eens

anders hulp niet en kan redden , niet te ver-

achten dat middel het welck hem van den

Heere wordt aengeboden : te welen , dat hy

tot sijner verlichtingh de bysondere belijdinghe

by sijnen Herder of Leeraer in 't werck

stelle: en sijn bysondere hulp versoecke om
troost te verkrijghen , dewijl het sijn ampt is

Godes volck in 't openbaer en in 't bysonder

met de Leere des Euangeliums te vertroosten.

Maer men moet altijt die maligheydt ge-

bruycken, dat men den conscientien geen seker

jock op en legge van dingen daer van de

Heere niets sekers voor en schrijft. Hier uyt

volght dat soodanigbe belijdenis vry moet zijn
,

soo dat men die van yeder een niet af en ver-

dere , maer die alleenlick aenprijse aen hen

die 2) verstaen sullen datse deselve van noode

hebben. Dat daer beneffens oock die ghene

die deselvighe voor haren noodt gebruycken

,

door eenigh gebodt niet gedrongen noch door

eenigen
|

list verlockt 3) en worden om all'

hare sonden op te tellen : maer alleen voor

soo veel als sy sullen oordeelen hun-lieden

oorbaerlick te zijn, om een volkomen vrucht

der vertroosting te verkrijgen. Dese vryheyt

moeten de getrouwe' Herders den Kercken

niet alleen laten , maer oock beschermen en

sterckelick verdedigen soo sy de tyranny

van haren dienst en de superstity van het

volck afwceren willen.

1 3. Van de andere forme of ghestalte der

1) [] 2) dewelcke. 3) betrocken.

belijdinghe spreeckt Christus by Matlheus

:

Soo ghy dan uwe gave sult op den Altaer

offeren , ende aldaer gedachtigh wort , dat

uw' Broeder yet tegen u heeft, laet daer

uwe gave voor den Altaer , ende gaet henen,

versoent u eerst met uwen Broeder , ende

komt dan , ende offert uwe gave. Want aldus

moetmen de liefde die door onse schuldt

ghebroken is , wederom te samen hechten

,

door het bekennen en afbidden der misdaet

die wy begaen hebben. Hier onder wordt

begrepen de belijdenisse der gener dewelcke

de gantsche Gemeynte door hare sonden ghe-

ergert hebben. Want indien Christus de by-

sondere ergeringh 1) eenes menschen soo

swaer opneemt 2) , dat hy van den Godts-

dienst weert alle die, die yet teghen hare

Broeders hebben misdaen , tot datse door be-

hoorllcke ghenoeghdoeningh wederom ver-

soent zijn : hoe veel meerder reden is daer

dan dat die ghene, die met eenigh quaedt

exempel de Ghemeynte gheergert 3) heeft

,

deselvige wederom met hem door bekente-

nisse van sijn schuit bevredige ? Aldus is die

Corinthier in de gemeenschap der Ghemeynte

wederom opghenomen , als hy de bestraffingh

ghehoorsaemlick verdraghen en ontfanghen

hadde. Dese wijse van belijden is oock ge-

weest in de Oude Kerck : Gelijck oock Cy-

prianus verhaeldt: Sy doen, seght hy, eenen

ghesetten tijdt langh penitenty : dasr nae

komense tot belijdinghe , en ontfangen het

recht der gemeenschap door de oplegginghe

van de handen des Bisschops en der Prie-

sleren. Van een andere forme of wijse van

belijden weet de Schriftuyr gantsch niet. 't En
komt ons oock niet toe met nieuwe banden

de conscientien te verbinden, dewelck uyt

kracht van Christus strengh verbodt , niet

tot dienstbaerheyt en moeten gebracht wor-

den. Ondertusschen, dat de Schapen haer

selven stellen voor haren Herder, soo dick-

wils als sy 't Heyligh Avondtmael genieten

willen , dat en weder-spreeck ick soo seer

niet, dat ick selfs- seer wel wilde dat sulcks

al-omm' onderhouden wierdt. Want die een

ongheruste conscienty hebben , die konnen

daer uyt een sonderlinghe vruóht trecken

:

en dip vermaent moeten zijn, die gheven

alsoo de vermaninghen ghehoor; alleenlick dat

het altijdt zy sonder tyranny en superstity.

] 4. In dese driederley belijdinghe wordt 4)

de macht der sleutelen gheoefent 5), het zij

wanneer de gantsche Kerck door openbare

bekentenisse van hare sonden om vergevingh

bidt : het zy wanneer yemandt in 't bysonder.

Het gebruyck

van de tweede

heymclicke bc-

lijding die ons

van Christus

bevolen is.

Matth. 5. 23,

24.

Wat die ia

haer begrijpt.

2. Cor. 2. 6.

Van een an-

dere wijsc van

bclijdingh en

weet de Schrif-

tuyr gantsch

niet.

De macht der

sleutelen heeft

in dese drie

soorten van

belijdingen

I) verergeringh. 2) hooge weerdcert,

4) heeft. B) placts.

3) verergert.
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De nuttighcyt

deser macht ten

acnsien vau de

openbare bclij-

diiigh, eiiabso-

Inty.

Mattb. IS. 18.

loan. 20. 23.

Ten aensiin

oock van de

bysondcre of

beymclieke.

die door eenighe merckelicke iiiisdaedt een

algemeene erghernisse 1) gegeven heeft, sijn

leetwesen beluyglit: het zy wanneer die gene

dewelcke van wegen d'ongerustigheydt sijner

conscienty de hulpe des Dienaars van noode

heeft , sijne svvackheydt den selven bekent

maeckt. Maer wat belanght het wech-netBen

der erghernis , dat heefl een ander bescheyt

en aensien : want al is 't dat de vrede der

conscientien daer mede oock ghevordert wordt,

soo is nochtans het voornaemste wil en eynde

daer van , dat , de haet wech genomen zijnde,

de herten door den bandt des vredes onder

malkanderen vereenight mochten worden. Doch
die vrucht daer van ick gesproken hebbe en

moet gheensins veracht worden, op dat wy
te hever onse sonden beüjden souden. Want
als de gantsche Gemeynte slaet ghelijck als

voor den Rechterstoel Godts , haer selven

schuldigh bekent , en tot de barmhertigheyt

Godts haren eenigen toevlucht heeft , soo is't

voor haer geen slechten of kleynen troost ais

dan daer teghenwoordig te hebben den Am-
bassadeur of Bootschapper van Christus,

voorsien met het bevel der versoeningh , en

van hem te hooren dat hy haer de verge-

vinge verkondight en af roept. Hier in is

de nutligheydt der sleutelen met recht te

sien en te prijsen , wanneer dit ambassaet-

schap of dese boodlschap naer behooren, met

sulck een ordre en eerweerdigheydt als 't

betaemt , volbracht wordt. Desgelijcks als die

gene die sich selfs eenighsins van de Kerck

vervreemt hadde , vergeving verkrijght en met

de broeders wederom vereenight wordt, hoe

grooten weldaedt is het dat hy verneemt

,

dat de schuldt hem vergeven wordt van die

ghene tot den welcken Christus geseyt heeft:

So wien ghy de sonden vergeeft op der

Aerden , dien sullense vergheven zijn in den

Hemel? De bysondere vergeving en heeft

oock geen minder kracht of nuttigheydt, wan-

neerse van hen 2) begeert wordt die een

bysonder 3) middel noodigh 4) hebben tot

verlichtingh van hare swackheyt. Want het

en gebeurt niet selden dat die gene die d'al-

gemeene beloften hoort dewelcke de gantsche

vergaderingh der gheloovigen toe-gedient wor-

den , niét te min in eenige twijffelingh blijft

steken , en als of hy de vergheving noch

niet en hadde verkreghen , als noch een on-

gerust ge'moedt heeft. Indien dese de ver-

borgen wonde sijns gemoets sijnen Herder

bekent maeckt , en hoort dat de stemme des

Euangeliums tot hem in 't bysonder gedaen

.en gericht wordt : Wees gherust 5) uwe son-

1) verergering. 2) die. 3) sonderliog

5) Vertrouwt.

4) van doen.

den worden u vergeven, soo sal hy sijn ghe-

moedt verslercken tot geruslighcydt, en hy
sal verlost worden van die benauwtheydt

die te voren hiltigh in hem woelde. Maer
als daer van de sleutelen ghehandelt wordt,

soo moet altijdl worden verboet , dat wy niet

en droomen van eenige macht die van de

Predicaty des Euangeliums is afghesondert.

Dese saeck sal wederom in een andere plaets

volkomelicker moeten worden verklaert , als

van de regeeringhe der Kercke ghehandelt

sal worden : en daer sullen wy sien dat al

het recht om Ie binden of t'ontbinden het

welck Christus sijn Kercke gegeven heeft

,

verbonden is aen het Woordl. Maer dit is

aldermeest waerachtigh van de bedieninge

der sleutelen , welckers geheele kracht daer

in is gheleghen dat de genade des Euange-
liums door de gene die Godt gheordineert

heeft , openbaerlick en in 't bysonder in de

herten der gheloovighen verzegelt worde : 't

welck niet en kan gheschieden anders dan

door de Predicaty alleen.

15. Wat doen nu 1) de Theologanten

des Pausdoms? Sy ordonneeren dat alle per-

soenen van mannelicken of vrouwelicken ge-

slachte , so haest alsse tot de jaren des on-

derscheydts ghekomen zijn , ten minsten een-

mael des jaers alle hare sonden sullen belijden

aen haren eygenen Priester : en dat de sonde

niet vergheven en wordt , 't en zy datmen
een vast voornemen heeft om te biechten:

en dat daer geen ingangh is tot het Paradijs,

't en zy dat sulck voornemen , als men ghe-

leghenheydt daar toe heeft, volbracht worde.

En dat de Priester de macht der sleutelen

heeft om daer door de sondaers te binden of
|

t'ontbinden. Om dat het Woordt van Christus

niet te vergeefs en is , daer hy seght ; Al

wat ghy binden sult , &c. Van dese macht

voerense eenen heftigen krijgh onder malkan-

deren. Sommige segghen, dat daer in der

daedt maer een eenighe sleutel is , te weten,

de macht om te binden en t'ontbinden : dat

de kennisse 2) wel noodigh zy tot het goede

ghebruyck van die macht , doch datse niet en

behoordt tot het wesen der selver , maer alleen

is gelijck een bykomstighe 3) saeck. Andere,

dewijl sy sagen dat dit een al t'onghebondene

vryheydt was , hebben twee sleutels op ghe-

teldt , te weten : het onderscheydend oordeel 4)

en de macht. Andere wederom, als sy*ver-

namen dat door soodanigen matigheyt a'on-

geschicktheyt der Priesteren bedwongen wierdt,

hebben andere sleutels gesmeedt , namelick

,

de authoriteyt om t'onderscheyden , die sy

Een waer-

schouwiogh

waer te nemen.

In't vierde

Bocck cap. 1 1

,

en 12.

De dwalin-

gen der Papis-

ten aengacndc

de belijdingh.

1. De noüdt-

sakelickheydt

die alle mcn-
schen opgelcyt

is om alle de

souden te

biechten.

C. omnis ntri-

usque sexus.

De summa Tri

-

nit et fide ca-

tbol. decrctum

est Inuoc. in

eoncilliaterau.

Et refert Lom-
bard, libr. 4.

sent. dist. 14.

0.2. et dist. 18.

c. 2.

2. De versier-

de sleutelen.

(p. 252.)

Matth. 18. 19.

1) []. 2) wetenschap. 3) toevallige.

4) de onderscheyding'.
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3, Dat onbe-

kent gebod van

binilea en ont-

binden.

Jesa. 43. 11,

25.

4. Wien dit

ampt van bin-

den en ontbin-

den zy bevolen.

Libr. 3. cap. 5.

sect, 2.

Weder-leg-

gingh van de

eerste dwaling.

in't oordeelen en vonnissen souden gebruyc-

ken; en de macht, die sy in't werck leggen

souden om haer-lieder vonnis te executeeren

en uyt te voeren : seggende voorts , dat de

kennisse 1) daer by komt als een raedtsman.

Dit binden en ontbinden en durvense niet

simpclick uytleggen dat het zy de sonden

vergheven en uyt doen : Want sy hooren den

Heere roepen by den Propheet : lek , ick ben

de Heere , ende daer en is geen Heylant

behalven my. Ick , ick ben het , die uwe
overtredinghen uytdelght , ó Israël. Maer sy

segghen dat het den Priester toekomt te oor-

deelen wie ghebonden of ontbonden zijn , en

te verklaren welckers sonden vergheven of

gehouden zijn : en dat hy sulcks verklaert of

door de biecht , als hy de sonden vergheeft,

en behoud : of door het vonnis , wanneer hy

verbant , en tot de ghemeenschap der Sacra-

menten op neemt. Eyntlick als sy verstaen

datse uyt desen strick noch niet en worden

gereddet , dewijl men haer altijdt kan teghen-

werpen , dat dickwils van de Priesters ge-

bonden en ontbonden worden persoenen die

sulcks onweerdigh zijn , en oversulcks niet

en worden gebonden en ontbonden in den

Hemel : soo antwoordense , 't gheen oock haer

laetste toevlucht is , dat"" de ghevinghe der

sleutelen verstaen moet worden met dese

voor-behoudingh en bepalingh : te weten

,

dat Christus belooft heeft , dat het vonnisse

des Priesters , 't welck recliiveerdirjUich ge-

streken en uyt-gesproken sal zijn , na dat de

verdiensten des genen die ghebonden of ont-

bonden is, vereyschten , voor sijn Rechter-

stoel sal goedt ghekeurt worden. Voorts dat

dese sleutels allen den Priesteren van Chris-

tus ghegeven zijn , dewelcke hen-lieden in hare

promoty en bevorderingh tot het Priester-

schap van de Bisschoppen overhandight wor-

den : maer dat het vrye ghebruyck der selver

alleenlick is by de ghene die Kerckelicke

ampten bedienen : dat wel deselve sleutelen

blijven by de ghene die verbannen of van

haren dienst opgeschorst zijn , doch verroest

en vast gehecht. En die dit seggen die moghen

met recht voor matigh en wel gesint ghe-

houden worden , als mense wil vergelijcken

by die gene dewelck' op een nieuw' aen-

beeldt nieuwe sleutelen ghesmeedt hebben

,

daer mede, ghelijck sy leeren, den schat

der Kercke wordt toe ghesloten, die wy hier

nae t'sijner plaets sullen ondersoecken.
1 6. Op yeder van dese puncten sal ick met

weynige woorden antwoorden. Ick verswijge
voor het ooghenblick 2) door wat recht of

1) wetenschap. 2) tegbenwoordelick.

onrecht sy de zielen der gheloovigen met
hare wetten verstricken : dewijl sulcks te sijner

plaets sal opgemerckt 1) worden Maer datse

de selvige een wet oplegghen , aengaende de

optellingh van alle hare sonden : datse seg-

ghen dat de sonde niet en wordt vergheven
dan met dese condity, soo der een vast voor-

nemen ghemaeckt zy om te biechten: datse

snappen dat daer geen toegangh en zy tot

het Paradijs , indien de ghelegentheydt om te

biechten versuymt wordt: sulcks alles en is

gheensins te dulden 2). Moeten alle sonden

opghelelt en verhaalt worden ? 31aer David

,

die by sich selven ter deghen (gelijck ick

meen) de belijdinghe der sonden overleydt

hadde , riep nochtans uyt: Wie soude de af-

dwalinghen verstaen? reynight my van de

verborgene \cifdwalmghen\. En elders: Mijn

sonden zijn over mijn hooft ghegaen , en

als een swaren last zijnse voor mijne krach-

ten te swaer gheworden. Te weten : Hy ver-

stondt hoe groot daer was de afgrondt onser

sonden, hoe menigherley daer zijn de ghe-

daenten der boosheden , hoe veel hoofden dit

Serpent (de sonde) droegh , en wat eenen

langen steert het nae sich sleepte. Hy en

begaf derhalven hem-selven niet om een re-

gister te maken : maer riep uyt de diepte

sijner sonden tot den Heere : Ick ben over-

laden , ick ben begraven en versmoort : de

poorten der Hellen hebben my omvanghen

,

uwe handt trecke my uyt, die in den diepen

put versoncken ben , die vergae en sterve.

Wie sal nu dencken op de tellinge sijner

sonden wanneer hy siet dat David het ghetal

van sijne niet en kan bereeckenen?

17. Door desen pijn-banck zijn meer dan

wreedelick gequelt geworden de zielen der

gener die door 3) eenigh besef 4) van Godt

gheraeckt wierden. Ten eersten daeghden sy

haer selven tot rekenschap, sy kloofden de

sonden in armen, in tacken , in takskens , in

bladeren naer het voorschrift hen-lieden ge-

geven. Daer nae hebbense de hoedanigheden
,

de grootheden en omstandigheden der selver

gewogen. En de saeck hadd' aldus een wey-
nigh voortgangs. Maer doe sy verder voort

gegaen waren , doe saghen sy al-omme He-

mel , al-omm' Zee en Water : gheen haven

,

gheen reed' om te rusten. Hoe meer son-

den sy (in hare overlegginghe) 5) reeds afge-

zeylt 6) hadden, soo veel te grooter hoop

quam hun altijdt voor oogcn: ja sy resen op

gelijck als hooge berghen : en daer en was
geen uytsicht 7) te bespeuren om ten minsten

nae lange omwegen een eynde aen het werck

Ghenomen
van de onrao-

gelickheydt, en

bevestightdoor

het getuygenis-

se Uavids.

Psalm 19. 13.

Psalm 38. 5.

Item: Van 't

gUetnygheuisse

der conscieuty

dewelcke dese

scer strcnghe

verbintenis

gheensins en

kan voldoen.

1) bemerckt. 2) lijden.

6) bezeylt. 7) hoop.

met. 4) ghevoelen. 5) [],
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llaer nae,

datmen nooilt-

sakelick iu ver-

te maken t). Sy bleven derhalven in de be-

nauwlheydt steken: en daer en werdt ten

laetstcn gheen ander uytkonist ghevonden

,

dan wanhoop en vertwijllellngh. Hier hebben

die wreede beulen en pijnigers , op datse de

twijffeiingh of wonden diese gemaeckt hadden , heelen sou-
onghcvoehg- ^^^ ^^^ niediciine toe-ahebracht , te weten

,heydt neder- , '
i i . i 77

storten moet. uBt een yeder doen soude soo veel ky ver-

mocht. Maer daer stonden wederom nieuwe

bekommeringen op. Jae de arme zielen wier-

den door nieuwe smerten gevilt en gestroopt.

lek en hebbe niet ghenoegh tijdts daer toe

besteedt , ick hebbe door onachtsaemheydt

veel sonden overgeslagen , en de verghelingh

die uyt achteloosheydt ontstaet , en is niet te

verontschuldighen. Haer wierden noch andere

pleysters toe-geschickt, waer door soodanighe

smerten mochten versoet worden : doet peni-

tenty van weghen uwe verghetelickheydt

,

en sy sal vergheven worden , soo maer uwe
boete met ernst gheschiedt. Maer alle dese

pleysters en kunnen de wonden niet toe hee-

len : en sy zijn niet soo seer verlichtingen

van het quaedt, alsse wel zijn fenijn met

honigh omstreken, op datse door hare bitter-

, heydt op 't eerste proeven gheen walgingh

maken : maer tot de binnenste leden door

dringhen souden , eerse ghevoelt worden. So

druckt dan dese grouwelicke stemm' allijdt en

(p. 253.) klinckt in de ooren: Biecht alle uwe sonden :

]

en desen grouwel en schrick en kan niet

ghestilt worden , dan door eenen ghewissen

troost. Laet de Lesers alhier gbedencken hoe

onmoghelick het zy alle de daden van een

gheheel jaer te berekenen , en wat op elcken

dagh misdaen is by een te versameien : de-

wijl d'ervaringh eenen yegelicken overtuyght

,

als de sonden alleen van eenen dagh des

avondts t'ondersoecken zijn , dat de memory
en gheheughnis beswijckt : sulck een hoop en

verscheydenheyt der feylen komender alsdan

te voorschijn. Want ick en spreeck' niet van

die grove en botte Hypocryten, dewelck',

wanneerse drie of vier van de swaerste son-

den hebben aengemerckt, meenen datse een

eynde aen't werck ghemaeckt 2) hebben : maer
van Godts oprechte Dienaers , dewelcke , wan-
neers' haer selven hebben ondersocht 3), siende

dats' overladen zijn , daer by noch voegen 't

1. loan. 3. 20. geen Joannes segt : Indien ons herte [o«-$] ver-

oordeelt , Godt is meerder dan ons herte , en

worden oversulcks verbaest op het aenschou-

w^n van dien Rechter, wiens ondersoeck en ken-

nis ons' besef 4) en begrip verre te boven gaet.

18. Ende dat een goedt deel der werelt

te vreden is geweest met suicke versoetingh

,

1) gedaen werck te hebben. 2) ghedaea werck.

3) ondertast. 4) ghevoelen.

daer mede soo een doodelick fenijn getempert

en gemenght wierdt , dat en is niet gheschiedt

door diense geloofden dat Gode daer mede
ghenoegh gedaen was , of om dat het hen

genoegh dede : maer op datse
,

gelijck als

midden in de Zee een ancker uyt geworpen
hebbende , een weynigh van de schip-vaert

rusten : of als een vermoeyden en aemechti-

ghen 1) wandelaer, op den wegh een wey-
nigh neder ligghen soude. Ick en gheef my
gheen moeyte 2) om dit geloofweerdigh te

maken. Want yeder een kan by hem-selven

sijns selfs ghetuyghe wesen. Ick sal met wey-
nigh woorden segghen , wat dit voor een Wet
gheweest zy. Voor eerst isse gantsch en gaer

onmoghelick. Derhalven en kanse niet anders

doen dan verderven , verdoemen , verwarren
,

in vernieling en wanhoop werpen. Ten ande-

ren beneemtse den sondaren het waerachtigh

besef 3) harer sonden , sy maeckt deselve

tot Hypocryten , en maeckt 4) datse Godt
vergeten en haer selven. Want terwijl sy

gheheel besich ghehouden worden in 't op-

tellen der sonden , soo verghetense onder-

tusschen dien heymelicken poel harer ghe-

breken ,
hare verborgen' ongherechtigheden

,

en inwendighe smetten , door welckers kennis

sy aldermeest hare rampsaligheydt behoorden

t'overwegen. Maer d'aldersekcrste reghel der

belijdinghe soude zijn , te bekennen en te be-

lijden dat den afgrondt onser sonden soo groot

is dat die oock ons besef S) te boven gaet.

Nae desen regel sien wy dat de belijdenisse

des Tollenaers gheschickt en gepast is ghe-

weest : Heere weest mijn arm sondaer ghe-

nadigh ! Als of hy seyde : Ick ben gheheel

een sondaer soo groot als ick ben, ick en

kan oock de grootheydt mijner sonden niet

begrijpen noch met ghedachten, noch met de

tonghe : laet den afgrondt van uwe barmher-

tigheydt desen afgrondt der sonde verslinden.

Moeten dan , sult ghy segghen , niet alle de

sonden ghebiecht worden ? Isser dan gheen

belijdinghe Gode behaghelick dan alleen die

die besloten is in dese woorden: Ick ben een

sondaer? Jae men moet veel eer zijn best

doen om soo veel ons doenlick is ons' hert

voor den Heer' uyt te storten : ende niet

alleen met een woordt belijden dat wy son-

daers zijn , maer waerlicks en van herten

ons voor soodanige bekennen : met ons ghe-

heel verstandt overwegen hoe groot en hoe

verscheyden de smette der sonde zy: niet

alleen dat wy onreyn zijn, maer oock hoe-

danig en hoe groot ons' onreynigheyt is, en

in hoe veel deelen die bestaet ; niet alleen

De tweede

wederlegging

van d'cerste

dwalingh, ge-

nomen van

tweedcrley ge-

lijckcnis.

Den korten

Inhoudt van

de gelicele we-

der-leggingh.

De derde we-

derlegging ge-

nenden van het

teghen-deel

,

voor-stellende

den aldersekcr-

sten reghel der

belijdingh.

Lucas 18. 13.

Uyt-Iegging

van desen re-

ghel.

1) flaeuwen. 2) arbeyde niet. 3) ghevoelen. 4) doet.

5) ghevoelen.
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1. Tegheu-

werpingh.

B'jïestigiugh.

Bzechiel 18.

21.

3. Tcghen-

werpingh.

3. Tegheu-

werpiiigh.

dat wy scliuldenaers zijn , macr oock met

hoe groote schulden wy zijn beswaert en

mcnigsins verbonden : niet alleen dat wy ghe-

wondt zijn , maer oock hoe veel' en hoe doode-

hcke wonden wy hebben. Doch als den sondaer

door dees' overvvegingh hem-selven gheheel

voor Godt uyt-ghestort sal hebben, dat hy

als dan ernstelick en oprechlelick bedencke

datter noch meer gebrecks overig is , en dat

de vertrecken sijner sonde dieper zijn, dan

dat hy die t'eenemael soude konnen doorgron-

den en doorsoecken. En dat hy oversuicks met

David uyt-roepe : Wie verstaet sijne feylen

,

reynight my Heere van mijne verborgene

ghebreken. Nu datse voorts seggen, dat de

sonden niet en worden vergheven 't en zy

dat men vastelick voorghenomen heeft te

biechten , en dat de poorte van het Paradijs

ghesloten is voor den ghenen die de ghele-

ghentheydt die hem voor-ghekomen is om te

biechten, veronachtsaemt heeft, het zy verre

daer af dat wy hen dat souden toestaen. Want
daer is nu gheen andere verghevinge der son-

den, dan daer altijdt is gheweest. Van alle die

sondaren daer van men leest datse verghevinge

der sonden van Christus verkreghen hebben,

en wordt niet ghelesen datse in d'oore van

eenigen Priester ghebiecht hebben. Sy en

konden voorwaer oock niet biechten , dewijl

datter gheen Biecht-Papen en waren , noch

biechte selfs. En vee!' eeuwen daer nae en is

van dese biecht niet ghehoort gheweest, doe

de sonden sonder dese condity vergeven wier-

den. Maer om hier van als van een twijfFel-

achtighe saeck niet langher te twisten, t Woordt

Godts 't welck eeuwigh blijft is in desen deele

klaer. Soo dickwils als den sondaer suchtet

,

soo en sal ick aen alle sijne sonden niet meer

ghedencken. Die tot dit woordt yetwes durft

toe doen, die en bindt de sonden niet, maer

hy bint de barmherligheyt Godts. Want datsé

beweeren datnien gheen oordeel en kan strijc-

ken, 't en zy datmen van de saeck kennis

ghenomen heeft. Daer op is d'antwoorde veer-

dig, dat, namelick , die gene die haer selven

op haer eygen handt tot Rechters ghemaeckt

hebben , dit ampt lichtveerdelick tot haer

trecken. En 't is wonder datse soo sorgh-

looslick haer selven grondt-regelen smeden

,

die gheen verstandighe en sal toestaen. Sy
roemen dat het ampt van binden en ontbinden

hun-lieden bevolen is , eveneens als of het een

sekere Jurisdicty en rechtsplegingh ware, die

by forme van een proces of pleydooy moest

verhandelt worden. Maer dat dit recht, 't welck

sy haer selven vermeten , den Apostelen on-

bekent zy gheweest , dat roept en bewijst

haer ganlsche Leere. Ende seker en vast te

weten of den sondaer onlbonden wordt, dat

en komt den Priester niet toe, maer Gode
van den wekken d'absoluty en vergevingh
versocht wordt: dewijl die gene die de biecht

hoort nimmermeer en kan weten , of d'optel-

linge der sonden ter degen en naer behooren
gedaen is. Oversuicks en souder gheen absoluty

zijn dan die bepaelt is tot de woorden des

ghenen die ge-oordeelt moet worden. Hier by
komt noch dat het ontbinden t'eenemael hanght

aen 't gheloof en de boetveerdigheydt, weicke

twee dingen voor den mensch verborghen

zijn , wanneer hy van eenen anderen oordeelen

en vonnis uytspreken moet. Soo volght dan

dat de sekerheyt der bindingh en ontbindingh,

aen 1) het goet-duncken eens aerdtschen Rich-

ters niet en is onderworpen ; dewijl een

Dienaer des Woordts als hy sijn ampt
|
nae

behooren bedient, niet en kan absolveeren of

ontbinden dan voorwaerdelick 2); maer dat dit

,

te weten : Wien ghy die sonden vergeeft, &c.

ghesproken wordt om der sondaren wille , op

datse niet en souden twijffelen dat de ver-

geving , die door Godts bevel en stemme

belooft wordt , in den Hemel vast en bon-

digh zijn sal.

1 9. Daerom en is 't niet wonder dat wy
dees' Oorbiecht, een "saeck die soo pestilen-

tiael en verderflick en de Kercke soo menigh-

sins schadelick is, verdoemen, en wech ghe-

nomen willen hebben. Alwaerse schoon in

haer selven een middelmatighe saeck noch

goedt noch quaedt , nochtans dewijlse gheen

nut noch vrucht en kan doen , en daer toe

tot soo veel godtloosheden
,

grouwelen en

dwalinghen oorsaeck ghegheven heeft: wie en

soude niet oordeelen datmen die terslondt

behoort af te schaffen? Sy sommen 3) wel

sommige nuttigheden op 4) , dewelcke sy als

seer profijtelick roemen en voorstellen : maer

deselve zijn of versonnen 5) , of van gheender

weerden. Een dingh alleen prijsens' aen als

sonderlingh voordeeligh , te weten , dat de

beschaemtheydt die de Belijder en Biechter

ontfangt een sware straffe zy , waer door de

sondaer in den toekomenden tijdt voorsich-

tiger wordt, en Godts wraeck voorkomt midls

sich selven straOende. Even eens als of wy
den mensch door een ghenoeghsame beschaeint-

heyt niet en verdeemoedigden , wanneer wy
hem tot d'opperste vierschaer des Hemels

roepen: Ick segge tot die vierschaer daer

Godt selfs van alles kennis neemt, 't Is voor-

waer fijn ghevordert , als wy ons uyt schaemte

voor een mensch alleen van sonden onthou-

den , en ondertusschen ons niet en schamen

I) []. 3) met condily. 3) verhalen. 4) []. 5) versiert.

Tweede ant-

woordt.

(p. 254.)

4. Teghen-

wcrpingh. Dat

de oorbiecht

een middelma-

tighe CU oock

een profijtelic-

ke saeck zy.

Antwoordt

,

dewelcke de ge-

vtynstheyt, de

leughen , de

Godtloosheydt

en de afgrijse-

licke grouwe-

len van de voor-

standers deser

dwalingh ont-

deckt.
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Godl Ie heliben lol een ghetuyghe van onse

(luade conscienly. Al lioe wel dit is oock

l'eenemael valsch. Want men kan alomm'

bemercken dat door geen saeck ter werelt

meer vermetenheydt of ongcbondenheydt om
te sondigen en onlslaet , dan wanneer de men-

sehen nieenen datse voor den Priester hare

biecht ghedaen hebbende, haren mondt moghen

afwisschen ende segghen : lek en hebbe niet

misdaen. Ende sj en worden niet alleen stouter

om te sondighen 't geheele jaer door : maer

zijnde sonder sorghe van te moeten biechten

,

soo en suchlens' oock in den verderen lijdt

des jaers nimmermeer tot Godt , sy en keeren

nimmermeer weder tot haer selven , maer

hoopen sonden op sonden : tot dat de lijdt

komt, in dewelcke sy, volgens haer meeningh,

alle hare sonden te gelijck sullen uytspouwen.

En als sy de selvighe uyl ghespogen hebben,

soo dunckt hen datse van haer pack onllost

zijn, dalse Gode benomen hebben het oordeel

't welck sy den Priester hebben op ghedra-

gen en over ghelalen : en datse Gode de

gedachtenisse van hare sonden hebben doen

af leggen, wanneerse die den Priester hebben

bekendt ghemaeckt. Voorts wie isser doch

die verblijdt is als hy siet dat den dagh om
te biechten voor de deur slaet ? Wie isser

doch die met een veerdigh gemoedt tot de

biechle toetreedt? en niet veel meer, als of

hy met een styven en ghedraeyden hals in

een ghevangenisse gesleept wierdl , daer toe

onwilligh komt en ghelijck een die teghen

spartelt? Behalven misschien d'Ofïer-paepkens

selfs, dewelcke door hel onderüngh verhael

van hare schelm-slucken , als door boerlighe 1)

fabelen , haer selven wellustighlick vermaken,

lek en sal niet veel papiers bekladden in't

verhalen van d'afgrijselicke grouwelen daer

med' haer-lieder oorbiecht vervult is. lek

seggh' alleen , indien die heylige Man niet

onwijsselick gedaen en heeft, dewelck' op een

ecnigh gherucht van hoerery , de biecht uyt

sijn Kerk', of liever uyt de ghedachtenisse

sijns volcks wech ghenomen heeft : soo worden

wy onderricht wat hedensdaeghs te doen slaet

van weghen on lallicke hoereryen , overspelen,

bloedl-schendinghen , en bordeelschappen.
Weder-ieg- 20. Dat dc Biecht-Papcn alhier de macht

fw'èeJc "dwa- ^cr slcutelcn voorwenden en daer op het voorst'

liogh. en achterste van haer rijck en heerschappy

bouwen , wy moeten besien hoe veel dat ver-

mach en gelden kan. Zijn dan , segghense

,

do sleutelen te_ vergheefs ghegheven? Is dan

dit te vergeefs ghesproken : Al wat ghy ont-

Matth. 18. 18. binden sult op der Aerden dal sal ontbonden

zijn in den Hemel ? Maken wy dan het Woordt

1) booisighe.

Nectarius

,

van dewelcke

siet de sevcnde

secty.

van Christus ydel en onnut? lek antwoorde dat-

ter groote oorsaeck was waerom dc sleutelen

ghegheven wierden : ghelijck ick korts te voren

verklaert hebb', en wederom klaerder leeren

sal , als wy van den Ban handelen sullen.

Maer wat sal 't zijn , indien ick alle soodanighe

hare vraghen met eenen slach 't hooft af-

houwe , seggende : Dat de Mis-papen niet en

zijn Stadl-houders en Naevolgers der Aposte-

len? Doch dit sal oock elders moeten ver-

handelt worden. Nu segg' ick datse door dat

geen daer mede sy haer selven voornement-

lick willen verstercken , eenen muyr-breker

oprechten waer door alle hare sterckten ter

neder geworpen worden. Want Christus en

heeft sijne Apostelen niet eer macht gegeven

om te binden en t'ontbinden dan als hy haer

met den Heyligen Geest begaeft heeft. Ick

segge derhalven dat niemand de macht der

sleutelen toe en komt dan den ghenen die

eerst den Heyligen Geest ontfangen hebben.

Ick seggh' oock dat niemandt de sleutelen

gebruycken kan , 't en zy dal de Heylige

Geest voor gae , leere en seggh' wat men

doen moet. Sy klappen datse den Heylighen

Gheest hebben: maer sy verloochenen sulcks

met der daedt. Soose niet misschien en ver-

dichten en" meenen dat de Heylighe Geest een

ydel dingh zy en van gheender weerden

:

doch men sal hen-lieden niet ghelooven. Ende

met dit stuck wordens' in 't geheel Ier neder

geleydt, te welen, van welcke deur sy oock

souden moghen roemen de sleutel te hebben

,

dat men haer altijdl vrage , of sy hebben den

Heyligen Gheest die de Beleyder en Regeerder

der sleutelen is. Indiens' antwoorden datse

den Heylighen Gheest hebben , soo moet men

van 1 ) haer wederom vernemen , of de Heylighe

Geest kan dwalen? Dit en sullense niet opent-

lick durven seggen , al is 't dals' het door

'haer Leer' bedecktelick te kennen geven. Soo

sal men dan besluylen , dat geen Offer-Papen

de macht der sleutelen hebben , dewijls' al-

omm' sonder onderscheydl ontbinden 't geen

de Heere ghebonden wilde hebben , en bin-

den 't geen hy bevolen hadde t'ontbinden.

21. Wanneerse sien datse door seer klare

bevindingen worden overtuygt dalse beyde

weerdighe en onweerdighe sonder onderscheydl

ontbinden en binden , soo treckense de macht

der sleutelen lol sich sonder de kennisnemingh

der saeck 2). En al hoewel datse niet en

durven loochenen dal de kennisnemingh der

saeck 2) noodigh is tot het rechte ge-

bruyck der sleutelen , soo schrijvense nochtans

dat oock den quaden uytdeelders de macht

der sleutelen ghegheven zy. Maer dewijl

1) uyt. 2) wetenschap.

lu't't.Bocck

cap. 12.

1. Ue Jlia-

papcn en zijn

ghccn naevol-

ghcrsderApoa-

telen.

In't 4. Bocck

cap. 6.

2. Sy en heb-

ben den lleyli-

gcu Geest niet

die alleen is

een regeerder

en beleyder der

sleutelen.

Weder-leg-

gingh van de

derde dwaling.
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1. Sy eu heb-

ben ghcen ken-

nisse van bet

ghebodt en de

belofte vau

Christus,

(p. 255)

Beantwoor-

dingli van een

tegen-werping.

l.Cov.6.9,10.

3. Sy ver-

vallen tot on-

taUiekc oughe-

rijmtheden, af-

wijokende van

het Woordt
Godts, 'twclck

is de sekere re-

gel van binden

en ontbinden.

dit de macht is: Al wat ghy op der aerden

binden of ontbinden sult, dat sal oock in

den Hemel ghebonden of ontbonden wesen

:

soo moet dese belofte van Christus liegen,
|

of sy binden en ontbinden recht, die met dese

macht begaeft zijn. Sy en hebben alhier oock

niet voor te wenden : Dat de woorden van

Christus bepaelt en afgemeten moeten worden

nae de verdiensten van den ghenen die ghe-

bonden of ontbonden wordt. Wy bekennen

dit oock , dat gheen andere moghen worden

ghebonden of ontbonden , dan de gene die

weerdigh zijn gebonden of ontbonden te wor-

den. Maer de Verkondighers des Euangeliums

ende de Kercke hebben het Woordt waer

mede sy de weerdigheydt meten kunnen. In

en na dit Woordt mogen de Boodtschappers

des Euangeliums eenen yegelicken verghe-

vinge der sonden beloven in Christus door

het gheloove , en moghen de verdoemeniss'

uitroepen teghen allen en over allen die

Christus niet en omhelsen. In en na dit Woordt

verklaert de Kercke dat de hoereerders, over-

speelders, dieven, doodtslaghers, gierigaerts

en onrechtveerdighe gheen deel en hebben in

het Rijcke Godts : en sy bindt de soodanighe

met seer sekere banden. Door dat selfste

Woordt ontbindtse , wanneerse vertroost den

genen die sich bekeeren. Maer wat sal dit

doch voor een macht zijn niet te weten wat

men binden of ontbinden moet ? En wederom

niet te konnen binden of ontbinden, het en

zy datmen suicks wele? Waerom segghense

dan dat's ontbinden door een macht die haer

is ghegheven , dewijl d'ontbindingh onseker

is? Waer toe dient ons dees' ingebeelde

macht , indiense geen gebruyck of nuttigheydt

en heeft? So hebb' ick dan aireede dit ghe-

wonnen 1), of datse geen ghebruyck en

heeft , of dat dit ghebruyck so onseker is

dat het voor gheen geacht moet worden.

Want dewijlse bekennen dat een goet deel

der Priesteren de sleutelen niet en gebruyc-

ken naer behooren, en dat de macht sonder

wettigh ghebruyck niets uyt en richt : wie

sal my versekeren dat die ghene die my
ontbindt, de sleutelen wel bedient en aen-

leydl? Indien hy een quade bedienaer is , wat

heeft hy anders van dees' ondeughende be-

dieningh , te weten: Wat in u ghebonden of

ontbonden moet worden en weet ick niet,

dewijl ick het rechte gebruyck der sleutelen

niet en hebbe : maer ick ontbind' u so ghy
suicks verdient. Maer even soo veel soud'

oock, ick en segge niet een Leeck' ofonge-

leert mensch (want dat en souden haer' ooren

1) En ick hebb' aireede dit bekomen.

niet wel verdragen) maer een Turck , of den

Duyvel konnen doen. Want het is so veel

als of'er gheseydt wierdt : Ick en hebbe Godts

Woordt niet het weick een seker regel is

om t'ontbinden : maer my is macht gheghe-

ven om u t'ontbinden : indien uwe verdien-

sten suicks weerdig zijn. Soo sien wy dan

waer op sy toegheleydt hebben , wanneerse

hebben verklaert , dat de sleutelen zijn d'autho-

riteyt om t'onderscheyden , en de macht om
het vonnis uyt te voeren : dat de kennnis-

neminghe 1) daer by komt tot een raedts-

man , en datse ghelijck een raedtsman dient

om de sleutelen wel te gebruycken. Te we-

ten , Sy hebben wulpsch en ongebonden

,

sonder Godt en sijn Woort willen heerschappy

voeren en de meester spelen.

22. Indien yemandt hier teghen seght

:

Dat oock d'oprechte Dienaren van Christus

immers alsoo seer onvast en onseker sullen

gaen in 't stuck van hare bedieningh , dewijl

d'ontbinding die aan 't geloof hanght, altijdt

twijiTelachtigh zijn sal. Ten anderen , dat de

sondaers geenen of kleenen troost sullen heb-

ben
,
gemerckt de Dienaer selfs die niet be-

quaem en is om van haer gheloove t'oordee-

len, van haer ontbindingh niet en is versekert:

Soo hebben wy d'antwoorde daer op ghe-

reedt en veerdigh. Want sy-lieden segghen

dat de Priester gheen andere sonden en ver-

gheeft dan de ghene daer van hy selfs kennis

neemt. En also hangt de vergevingh nae haer

segghen aen het oordeel des Priesters. En
als die niet voorsichtelick en onderscheydet

wie der vergevinghe weerdigh zijn, soo is

sljnen gantschen handel ydel en te vergheefs.

In somma de macht daer van sy spreken

,

is een recht en macht om t'ondersoecken en

t'oordeelen, waer aen de vergevingh en ont-

bindingh bepaelt en verbonden wordt. In dit

deel en wordt geen sekerheydt of vastigheyt

ghevonden : jae 't is eenen diepen afgrondt

:

Want als de biecht niet oprecht en volmaeckt

en is , soo is de hope der vergevingh oock

kreupel en verminckt. Daer en boven moet

oock de Priester selfs in twijffel 2) blijven

,

dewijl hy niet en weet of de sondaer sijne

sonden ter goeder trouwen opsomt 3). En 4)

eyndtlick is d'onwetentheyt en on-ervarent-

heyt der Priesteren soo groot , dat het meer-

derdeel der solver tot de bediening van dit

ampt niet een sier bequamer en is als een

schoen-lapper om het landt te bouwen : en

d'andere moeten by nae alle te samen met

recht hen selven voor verdacht houden. Soo

komt dan d'onsekerheyt en twijfFelachtigheydt

Siet de 15.

sccty.

Uytvlupht

teghen de wc-

der-leggingh

van de derde

dwaliugh.

1. Antwoort,

alwaer die van

het Pausdom

tot verschey-

den onghe-

rij mtheden

ghebrachtwor-

den, het zy dat

ghy den Mis-

Priester, 't zy

dat ghy den

belijder aen-

siet.

1) wetenschap. 3) tvfijffelachtigh. 3) verhaelt. 4) [].
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III. 4. 23. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT.

De tweede

autwoort, Jaer

mede der vour-

sej'der uyt-

vlucht teil vul-

len genoeg ge-

daeu wordt.

Wcder-leg-

gingh van de

vierde dwj-

liiigh, te we-

ten, dut het

recht oui t'unt-

binden den

Priestercn ghe-

gheven is.

(p 250.)

van de Pauselick' onlbindingh hier uyt, te

weten , datse willen dat die haer fondament

en vastigheyt van den persoon des Priesters

liebbe : en dat niet alleen , maer oock van de

kennisse die hy neemt , op dat hy alleen van

aengebrachte , ondersochte en bevondene saken

oordeel slrijcke. Nu soo yemandt dese goede

Leeraers vraeghde , of den sondaer met Godt

versoent wordt , als hem sommige sonden

vergheven zijn , ick en sie niet watse daer op

souden antwoorden : anders dan datse ghe-

dronghen sullen worden te belijden dat al dat

't welck de Priester uytspreeckt , aengaende

't vergeven der sonden die hy heeft hooren

opsegghen , vruchteloos en sonder profijt is

,

so langh als de verdere sonden die hy niet

ghehoort en heeft
,
ghebonden en onvergheven

blijven. En met wat een schadelicke benauwt-

heyt de conscienly van den ghenen die 1)

ghebiecht heeft , bevanghen blijft , dat blijckt

hier uyt , te weten , dat hy uyt Godls Woordt

niet met allen sekers en kan af nemen , ter-

wijl hy sich verlaet en berust op des Prie-

sters discrety, ghelijck als sy spreken. Van

alle dees' ongherijmtheden is daerenteghen 2)

de Leere die wy voorstellen , vry en ont-

slaghen. Want d'ontbindingh gheschiedt met

condity, te weten , dat de sondaer vertrouwe

dat Godt hem genadigh is, indien hy maer

oprechlelick de versoeningh soeckt in d'olTer-

hande van Christus : en gherust is in de ghe-

nade die hem is voor-gesteldt. Aldus en kan

die niet dwalen die volghens 't ampt van een

Uytroeper, verkondight en afroept 'tgeen hem
uyt Godts ^Voordt is aenghedient. De sondaer

kan oock een klare en sekere ontbinding ont-

fangen, als de eenige condity daer by ghe-

steldt wordt , aengaende 't omhelsen van de

genade van Christus , volghens dien alghe-

menen regel onses meesters , dewelck' in het

Pausdom godtlooslick veracht isgheweest: U
gheschiede nae uwen gheloove.

23. Ick hebb' elders belooft te segghen

hoe onwijsselick sy die dinghen onder een

menghen die van de macht der sleutelen in

de Schriftuyr gheleert worden : en hier toe

sal bequamer gheleghentheydt wesen in den

handel van de regeeringhe der Kercke. De
Lesers sullen nochtans gedachtigh zijn dat dat

geen 't welck Christus ghesproken heeft , eens-

deels van de Predicaty
|
des Euangeliums

,

en andersdeels van den Ban , verkeerdelick

verdraeyt wordt tot de heymelicke Oorbiecht.

Wanneerse derhalven voorwerpen , dat het

recht om t'ontbinden den Apostelen gheghe-

ven is , op dat de Priesters dal bedienen sou-

1) (»iel.). 3) [ |.

den , verghevende de sonden die hen-lieden

beleden zijn , soo is 't openbaer dats' eenen

valschcn en onnutten grondt nemen : want de

onlbindingh die op 't geloove volglit , die en

is niet anders dan een ghetuyghnis van de

ghenade
,
ghenomen uyt d'onverdiende belofte

des Euangeliums. Maer d'ander' ontbinding

die in de disciplijn en tucht der Kercke ghe-

legen is , die en gaet de. verborgene sonden

niet aen , maer behoordt meer lot een exempel

van andere , op dat d'openbaere ergernisse

der Gemeynte wech genomen worde. En datse

van hier en van ginder ghetuyghnissen by

een schrappen , om daer door te bewijsen dat

het niet ghenoegh en is dat men de sonden

Gode alleen , of den leecken en ongeleerden

biechlet , 't en zy dat oock de Priester daer

van kennisse neme , daer in pleghen sy een

stinckende ende onbeschaemde neerstigheydt.

Want indien d'Oudt-vaders den sondaers l'eeni-

ger tijdt raden datse sich ontlasten souden by

haren Pastoor, sulcks en kan van het op-

sommen 1) en optellen der sonden niet ver-

staen worden , 't welck te dier tijdt in geen

ghebruyck en was Daer benelfens ghelijck

Lombardus en diergelicke slincks en verkeert

waren , alsoo schijnense met opset vervalschte

Boecken die op de namen van goede Leeraers

uytghegaen waren
,
gebruyckt te hebben , om

onder dien deck- mantel d'eenvoudighe te be-

driegen. Sy bekennen wel te recht dewijl

d'ontbindingh altijdt met de penitenty ver-

gheselschapt is , datter oversulcks eygenllick

geenen bandt en blijft , wanneer yemandt met

boetveerdigheyt geraeckt is , ofschoon hy noch

niet gebiecht en heeft : en dat daerom de

Priester in sulcken gheval 2) de sonden niet

soo seer en vergeeft als hy wel verklaert en

verkondight datse vergeven zijn. Hoewel sy

schuyven onder dal woordt verklaren een

grove dwalingh in , dewijl sy een ceremony

stellen en gebruycken in de plaels van de

Leere. Datse voorts daer by voegen : Dat die

geen die aireede voor Godt vergevingh onl-

fanghen hadde , in het aenschijn der Kercke

wordt gheabsolveert en ontbonden , dal Ircc-

kens' onbeqiiamelick lol hel ghebruyck van

yeder een , 't welck (gelijck wy nu gheseydt

hebben) tot de ghemeene disciplijn der Ge-

meynte verordent is , alsmen d'ergernis die

uyt een swaer' en bekende sond' is ghe-

komen , moet wech nemen. Maer een weynigh

daer nae verkeeren en verderven sy dese

inaligheyt , voegende daer by een andere ma-

nier om te vergeven : te weten , met opleg-

ginge van slralf' en voldoeningh , waer in sy

1) veilmlen. 2) kas.
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1. Sy iicincu

eenen valschen

grondt, en zijn

oiiwetendu

atiigucndü den

slat't des vcr-

schiU.

2. iSv kccreu

de Kerckelicke

tucht eii disci-

plijn om.

Eei-bte ti'gcu-

werpiogh.

2. Teglien-

werpingh.

3. 'IVglien-

wurpingh.
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Besluyt des

gantschen hau-

dcls tegea dese

versonnen

biecht, wiens

oorsprongh,

tyrauny, laster,

lieylighschen-

nisen meniger-

ley Diigodde-

lickheydt al-

liier wordt af-

gheschildert.

De dwalin-

gheii en lenge-

nen van de vol-

doening, die de

Sophiston de

derde plaets ge-

ven in de peni-

tenty.

Tjib. 4. sent.

dist. 10. cap.

4. cap.nonsnf-

lioit; de Pont.

c. med. eadem

dist.; C. nuUns

ead. dist.

haren oiïerhanden toeschrijven een recht om
te hal veeren en in tween te klooven 't geen

ons Godt al-omme in 't gheheel en ten vollen

belooft heeft. Want dewijl hy alleenlick boet-

veerdigheydt en gheloof vereyscht , soo is

dese kloovingh of verdeelinghe 1) t'eenemael

heylighschennend 2) en grouwelick. Want het

gheldt even soo veel als of de Priester, de

persoon eens Overheers of Hooftmans vertoo-

nende 3) , Gode tegenstont en niet en wilde

lijden dat Godt door sijn loutere mildldadig-

heydt yemand tot genaden opnemen soude

,

dan alleen den ghenen die voor deses Over-

heers voetbanck gheleghen heeft en aldaer

ghestraft is gev^orden.

24. De gantsche hooft-somma loopt hier

op uyt. Indiense Godt willen maken tot een

Autheur van dese versonnen 4) biecht, soo

wordt haer ydelheydt gheopenbaert; ghelijck

ick betoont hebbe datse vervalschers zijn in

die weynighe plaetsen die sy by brengen.

En dewijl het openbaer is dat de biecht' een

Wet is van menschen in ghesteldt , soo seggh'

ick datse daer beneffens is een tyrannische

Wet , en ghemaeckt en ghegheven tot ver-

kortinghe Godts , dewelcke de conscienticn

aen sijn Woordt verbindt , en wil dat die

van de heerschappy der menschen vry zijn

sullen. Nu , wanneer dat ghene 't welck Godt

heeft willen vrylaten , voor-gesteldt wort als

noodtsakelick om de vergevinge der sonden

te verkrijghen , soo seggh' ick dat sulcks een

onverdraghelicke heylighschennis 5) is. Want
daer en is niet dat Gode meer eyghen is als

de sonden te vergeven, waer in onse salig-

heydt is ghelegen. Boven dien hebb' ick aen-

ghetoont 6) dat dese tyranny eerst inghevoert

is gheweest , doe de werelt door een schan-

delick' ongeleerlheyt onderdruckt was. Daer

beneffens hebb' ick doen sien 7) dat het is

een pestilentiale Wet die d'arnie zielen in

wanhoop van boven neder werpt , waer gheen

vreese Godts en is : of de selvige noch botter

en stomper maeckt, waer sorgliloosheyt is

die met ydele behagelickheydt en smekinghen

streelt en verlockt. Eyndtlick hebb' ick uyt-

eengheset 8) dat alle de versachlingh die sy

by brenghen nerghens anders toe en dient

dan om de suyvere Leere te verwarren , te

verduysteren en te verderven , en hare godt-

loosheden met valsche verwen te bedecken.

2.5. In de derde plaetse der penitenty

slellense de Voldoeningh , maer alles wat sy

daer van snappen , dat kan met een woordt

wederleydt worden. Sy segghen dat het ghe-

noegh en is dat die ghene die penitenty

1) uytnemiugli. 2) kerck-roovisdi. S) dragende. 4) ver-

sierde. 5) Kerck-roof. G) betoont. 7) geleert. 8) verklaert.

doet , van sijne vorige sonden hem-selven

onthoudt , en sijn leven betert , 't en zv dat

hy oock met eenen Gode voldoe van weghen
de sonden die bedreven zijn. En datter veel

hulp-middelen zijn , door dewelcke men de

sonden kan afkoopen : te weten tranen, vas-

ten , ofTerhanden , en wercken der liefde

:

datmen daer mede den Heere versoenen , de

schulden van Godes gerechtigheydt betalen

,

de sonden verghelden , en de verghevingh

verdienen moet. Want al hoewel hy de schuldt

vergheven heeft door den overvloedt van sijne

barmhertigheyt , dat hy nochtans de straffe

houdt door de disciplijn en oeffeningh van sijne

rechtveerdigheyt. En dat dit de straffe zy

die door voldoeninghen afghekocht moet wor-

den. Nochtans komt dit alles tot dit kort

begrijp, te weten: Dat wy wel van Godes

goederlierentheydt de verghevingh onser mis-

daden ontfanghen , maer dat dit gheschiedt

door het tusschenkomen van de verdienst

onser wercken , door dewelcke de straffe der

sonden gheboet , en alsoo de schuldighe vol-

doeningh van Godts gerechtigheyt betaelt

moet worden. Tegen sulcke leugenen steil'

ick d'onverdiende vergevinge der sonden

,

dewelcke so klaer als eenigh dingh in de

Schriftuyr verkondighL wordt. Voor eerst wat

is vergevingh anders dan een gheschenck van

Godts loutere mildtdadigheydt? Want nieti)

die Schuldt-Heer en wort 2) geseyt quijt te

schelden die u door sijn handtschrift betuyght

dat hem de penningen toegetelt zijn : maer

hy 3) die van selfs sonder eenige betahngh door

sijn goedt-dadigheyt de naem sijns schulde-

naers uytwischt. Daer beneffens waerom wordt

daer by ghevoeght , om 3) nxQi o^ onverdieni

,

't en zy dan om alle waen en meening van

voldoeningh wech te nemen? Met wat ver-

melentheyt rechten sy dan noch op hare vol-

doeninghen, die
I

door sulcken stereken don-

derslagh ter ne'er ghevelt worden? En wat

sullen wy seggen? wanneer de Heere door

Jesaia roept : Ick , Ick ben het , die uwe over-

tredingen uytdelght , om mijnent wille : ende

ick en gedencke uwer sonden niet : betuyght

hy daer mede niet opentlick , dat hy de oor-

saeck en het fondament der vergeving alleen

van sijn goedtheyt neemt? Daer beneffens

als de gantsche Schriftuyr van Christus ghe-

tuyghnis gheeft dat de verghevinghe der son-

den door sijnen naem ontfangen moet worden
,

sluyt hy dan niet all' andere namen daer

buyten? Hoe leerense dan dat de selvighe

door den naem der voldoeninghe verkreghen

wordt? Laet hen niet sesiehen datse dit den

Hier tcghen

wordt gesteldt

dat woordt,

1 . Verghe-

vinghe,

lesai. 52. 3.

Rom. 5. 8.

Coioss. 2. 14.

Tit. 3. 5.

2. Onver-

dient.

(p. 257.)

3. Godt uyt-

wisschende de

ongerechtighe-

den,

lesai. 43. 25.

4. Door en

om Christns.

Actor. 10. 43.

1) []• 2) (niet). 3) []. 4) nyt.
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i Waer nvt

volght dat on-

se voldoeniiigh

niet nuodi^ en

zy.

1. Teghen-

werping, welc-

kc de ghenaeil'

en kracht vnii

Christus seer

naenw bep.^cU.

Iiib. 3. sent.

dist. 9.

1. Petr. 2. 24.

1. Antwoort

nyt den Enan-

gi'list Ioanni'8.

1 Ioan.2. 1,2.

en 12.

voldoeninghen niet toe en sclirijven , ofschoon

die als hulp-middelen daer tusschen komen.

Want als de Schnftuyr seyt : Door den naem
van Christus , soo verstaet sy dat \vy daer

toe niet met all' en brengen , dat wy in desen

niets dat ons eyghen is voorwenden , maer

dat wy door Christus alleen daer toe geraken.

Ghelijckerwijs Paulus wanneer hy beweert:

Dat Godt de werelt in Christus met hem-

selven versoenende was , om sijnen 't wil den

menschen hare sonden niet toe-rekenende

,

soo voeght hy terstondt daer by de wijs' en

manier, te weten , om dat Christus die sonder

sonde was , voor ons tot sonde gheworden is.

26 Doch haer-lieder verkeertheydt is soo-

danigh datse seggen : Dat de vergevinge der

sonden en de versoenmgh eenmaal geschiedt,

wanneer wy in den Doop door Christus tot

de ghenade Godts worden aengenomen : dat

men nae den Doop weder opstaen moet door

voldoeninge , en dat het Bloedt van Christus

daer toe geen voordeel en doet , dan voor

soo veel als het door de sleutelen der Kercke

bedient en uyt-gedeelt wort. lek en spreeck"

niet van een twijiïelachtighe saeck , dewijis'

hare vuyligheydt door seer klare schriften te

voorschijn ghebracht hebben : ende dit hebben

onder hun ghedaen niet een of twee : maer

den gantschen hoop der School-Leeraren. Want
nae dat hunluyder aller Leermeester 1) , eerst

in overeenstemminghe met 2) de Leere van

Petrus, beleden heeft dat Christus aen het

hout de stralFe der sonden heeft betaelt, soo

verbetert hy terstondt dat gevoelen met dees'

uytsonderinghe 3) die hy daer by voeght,

te weten , dat alle de tijtlicke slrallen der

sonden in den Doop vergeven worden : maer

dat de selvighe nae den Doop door middel

van de penitenly worden vermindert : sulcks

dat het Kruys van Christus en onse penilenty

alsoo te samen souden wercken. Maer hoe

heel 4) anders spreeckt Joannes: Soo yeraandt,

segt hy, gesondigt heeft, wy hebben een

Voorspraeck by den Vader, namelick , Jesus

Christus : ende hy is de versoeninge voor

onse sonden. lek schrijve u kinderkens : want

de sonden zijn u vergheven om sijnen Naem.
Voorwaer hy spreeckt tot de gheloovighe

,

en dewijl hy hen Christus voorstelt tot een

Versoecingh der sonden , soo betoont hy datter

gheen andere voldoeningh is waer door de

vergramde Godt versoent of te vreden ghe-

steldt soude kunnen worden. Hy en seght

niet : Godt is eenmael met u-lieden versoent

door Christus , soeckt ghy-lieden nu andere

. middelen : maer hy maeckt hem tot eenen

1) Meester. 2) volghens. ."!) nytneining. 4)

eeuwighen Voorspreker, die ons door sijn voor-

biddingh altijdt in de ghenade des Vaders

herstelt: en tot een eeuwighe Versoeningh

,

daer door de sonden versoent worden. Want
dit is eeuwighlick waerachtigh 't welck die

andere Joannes seyde : Siet het Lam Godts,

dat de sonde der werelt wech neemt. Hy
neemt , seggh' ick , wech en niemandt anders.

Dat is . dewijl hy alleen is het Lam Godts

,

soo is hy oock alleen d'OlTerhande voor de

sonden , hy alleen is de Versoeningh , hy

alleen is de Voldoeningh. Want aengesien het

recht en de macht om te vergheven eygent-

lick den Vader toekomt, als hy van den

Soon wordt onderscheyden
,
ghehjck aireede

gesien is , soo wordt Christus alhier gesleldt

in eenen anderen graedt , te welen , dat hy

de straffe die wy schuldigh waren op sich

nemende , voor Godts oordeel onse schuldt

uytghevaeght heeft. Waer uyt volght, dat

wy aen de versoeningh die door 1 ) Christus

volbracht is niet anders en sullen deel heb-

ben , dan als by hem blijft berustend d'eere

,

dewelcke die ghene die Godt soecken te paeyen

met hare vergeldingen en voldoeningen voor

haer selven rooven.

27. En alhier moeten twee dingen over-

woghen worden : te weten : dat Christus sijn

eere gheheel en ongheschendt behoude : ende

dat de conscientien van de verghevinge. der

sonden versekert zijnde, vrede by Godt heb-

ben. Jesaia seght : Dat de Vader onser aller

ongherechtigheden geleydt heeft op sijnen

Soon , op dat wy door sijn wonden ghenesen

souden worden. Het welck Petrus met andere

woorden herhaeldt, seggende: Dat Christus

onse sonden ghedraghen heeft in sijn Lichaem

op het hout. Paulus .schrijft dat de sonde

verdoemt is in sijn vleesch , doe hy voor ons

sonde gheworden is: dat is, dal de kracht

en vloeck der sonde ghedoodt is in sijn vleesch
,

doe hy tot een oü'erhande wierdt gegeven

,

op dewelck het gantsche pack onser sonden
,

met hare vervloecking en grouwelickheyt

,

met het vreesselick' oordeel Godts , en met

de verdoemenisse des doodts gheworpen wierdt.

In dese uytspraecken 2) en worden geensins

gehoort die beuselingen , dat nae d'eerste

suyveringh , niemant van ons de kracht en

vrucht des lijdens van Christus en verneemt

dan nae de maet van de voldoenende peni-

tenly : maer wy worden so dickwils als wy
ghesondight hebben , tot de eenige voldoe-

ninghe van Christus geroepen en belrocken.

Stelt u nu voor ooghen hare verderllelicke

sufferyen, te weten, dat de genade Godts

2. Antwoort
njt Joannes

den Dooper.

loan. 1.29.;!r,.

't Ghevolgh

van dees' ant-

woorden.

Twee dinssen

die hier moes-

ten wacrgeno-

nien zijn, wor-

den door 't ge-

dichtsel der

voldoeningh

schonden,

lesai. sa. 4, 6.

1. Pelr. 2. 24.

Rom. 8. .?.

Gal. 3. 13.

Het eerste, te

weten, dat de

eere van Chris-

tus onge-

schendt moet

bcwnert wor-

den, wordt in't

hyaondcr bcwe-

1) van. 2) spreueken.
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AriiM liiij.

}ïsatfe

^ 3S&,»

S-Cte. S. M.

Ciuiiis. t.

in d'eeiste To^ni^ der sooil» aBeea

wockt: indieB vy daer ne sowka vaftea,

d»t 'oikse wenrken ie sokken gbenl I) aede

wercfcn oa de tweede Tergeróge te Ter-

k%ecL bd» di pbe^ sdl SV^^ büfTea

Am» & dingen de Wier boren aea Chii^-

tas toe-gjS-eysaM «§, Wm g^ef i) en «-

ghnickaÉt? Hoe boven maten veel i^rscUt

dit i»i aalkandfren. dit obs'_ angkeiech%-

bedea op OnstK sM^ï^ 19* <¥ ^^its' k
beM Tersoent souden wonlen. en datsever-

soent warden door «nsemereken: DuCbns-
tas is de TCroocnii^ twht «mse sonden. en

dat, Godt door de nqcken Tersoent noet

worden. Indkn aen kandek van de cmsdenty

te bena%hen: tni sdi doek & voor een

bevred^nge ifa,indiense boort dat de sonden

door TuMoenJ^Vn belaek en «%EkBckt wor-

den? WaHKCr sdbe ten heksten seker 19*

datse de anet der ToUoening ferrak beeft?

Soo ake dan al^ tw^ièkai of ooek GoA
kaer ^.wA^ k. sr sd ak^lt btnatuni

xgn, sf sdL 'l'i'k Treden en gjnmwelen.

Want die in kleyne ToUkMnin^hdkens genist

xïn, dê gkevvelai lA te verackidkk na
GoJks oof^deel: en sy bedendken«wn^ boe

gjreot daer sy de snaette der sonde, gbdy^
wy elders seg^Kn snAen. En ofei^san «y
b» al 3) toestanden da£ soaaigjbe sonden

door een bcboodidbe raUoeaingjk wgaoent

wofden. wat -inliri^c nockhinr mil rn dsse

et so i«el sonden OTenaflen wnrden, tot

ToUoeniB^be waermor 4; gkeen kon- | dert

lev«^. al wierden de seJtrig^' oock t

nel daer inverakten, en sonde

zjn? msr br biHt nock dal

ale de phetsen wner door de teigkeTM^be
der sonden betvp^ wordt, nietenbdkooren

tot de gbene dié Pfr-faiwl den grandi des

gekofe onderwesen w«rden, Hoer tot de

weder-gdbonn bnderen GoAs_. en dfe in den ;

sekoot der Ken^ Hi^-m t^ o|ig^be««edt
(

nn gke««e^ tte booAscknp db Fiaki- aao 1;

keeikck nakeft, ak ky se^kt: Wy bidden

van Gbhslie v^e. laet n aaet Godt ver-

soenen: en wordl niet anr^estiecit tot die,

& bayten zfo. aaer tot die. die al over

ia^ weder-gbdiwen waren. En de voldoe-

aingen htcnde mren, so vosendl ky ben tot

ket Ennree nn Gbiistns. Tangeiyeken. van-
neer by* tot den Colassensen s^>^ dat Ckrê-
tiK door net bloedt des kiwtves benedi^
beek, wat in den HeiMl «f «p der Aeiden
is, siM en bepaek kv dat aiet tot Aen «ogken-
bfcdk des t^lis op* den wekken wy in de
Kerel ;>ffl|Benotn woeden, oiaer kv breidt

bet im tot den gantseken kop. 't Wekk
Ecktekck bCgekt oyt ket TCm)%k der woor-

den, daer ky seydt dat de gkeloc«%be de

Tetk^^ie bebben door ket Bkedl van Cbrk-

tos, naadUk, de vergefinge do- sonden.

Hoewel 1 is onnoodisb dal idk aeer phet'-yn

op een koope. dewdck' ons

!SS. ffier neaaense baren toie-TkKkt tot

een onnot ondersckeydl. ^^jgglkandii. drtsoB-

^ke sonden tgigbecfliA, en soaaigjbe

dooddkk 1^: dat aen voor de duodekeke

sonden een sware Toldoeningk sckold^k is:

en dal de veigeefli^ door Eckfter bn^-aaid-

dekn g^esannrect worden, te weten, door 1
gkebedt des Heeren, door beprengi^ aet

Wy-water. en door d*aksainty da- Mbse.

AÜns spekn en boerten sy aet GodL En
boewei sy de teigbueflicke en dooAkeke
sonde gkakiji^k in den nMndi keliben. soo

en keWifm^ norfchMi'7 d'cen van d*ander nock

niet h—m ondeisckeyden . bckalucn datse

de Coddooskqfdl ^ onteyni^beydt des kerten

een ta^erdkke sonde

lakfann (kei wekk de Scknftayr^ I) regel

van reekt en omeckl oock leerdl): Dat de

doodt È de besold^jiage der sonden: en dMI

de lid die ^eond^ beeft ^ den doodt weer-

di^ zy. Yoorts éi. de sonden der ^beko-

vigken wjgjbutiick 190, niel ak of deden
doodt niel en andcn verdienen, nner oa
drt door de barakert^ydt Godis g^een

verdoeaenÈ en is voor den gjhenen dfe in

Ckiistas Jeas i§n: oa dal de sonden baer

niel en warden toe-g^rekeal. oadatsedoor

wigkevin^ nytgkedacn worden, fck weel

aoet wat een onredbt sr dees' oue Leere

faebsteien 3). Want sy sJèg^Kn dat bet een

Sloiscke Leer' i& lan de cvian gfdiyfce groot-

keyt der sonden: aoer sy solen door kner

eygken aondt sonder «cni
igkc aoeyt erer-

Vnwm woiden. Want ick na^k' öfee niel

en bedden dat onder, die seh^e sonden die

sv bakcnnpn dooAkrt teqn . d'een sonde ain-

dèr is ak d'^der? Soo en volgbt d» aiel ter-

stondl dn de sonden de al tesnwn 3} doodkkek

agn. daevoai) «yi.van,even-gelyke snaert'

en grootte. Am^ de ^dkiftnyr veiklaert dat

de doodll is kei loon der andk: dat de ge-

ksorsK^evt der Wet . è de w«^ tot bet

leven: dat ^'ovettredingb der sdver de doodt

zv: soo en bnnnmT & oordeel niel onl^aen.

Wal ny^oaisle van voldoen snien sy dan

vinden 'ia soo graolen koop dv sonden^ Of-

sekoonse voor een ecn%e sonde konden vol-

doen op eenen digk. so nlen-g doek in

I I» 2 ^hdknL X



III. i. HOK Dl-: GKNADE VAN CURISÏl'S ONTFANf-EN WOUDT. ;{()'.»

i. Teghea-

werpiugh, eeu

onderschevJt

tusscheu Je

str.ifTe CU de

schuidt iuvoe-

rcude, 0111 liet

ghedichtsel der

voldiicniug

vast te setteu.

2. Aniwoort,

Tcrklaert door

Terscheyden

SchriftuTr-

pluctsen.

lercm. cap. 31.

VS9. 31. 34.

Ezeoh. cap. 18.

Yss. 24, 27.

meer andere sonden terwijl sy met die vul-

doeninghe besigh zijn: want daer en gaet niet

eenen dagh voorby op den Nveicken d'aldcr-

rechtveerdigste niet dickwils en struvckelt.

En als sy sicli tot voldoeningh van d'andere

sonden sullen bere\ den, so sullens' een groot

,

of liever een ontelbaer ghetal van sonden op

een hoopen. Nu is hen 't vertrouwen om te

konnen voldoen af gesneden. Wat vertoevense

noch? hoe durvense noch ghedachten hebben

van de voldoeningh?

29. Sv spannen sich wel in I ' om haer

selven te redden , maer sy blijven
,

ghelijck

men seght , in den dreck steken. Sy ver-

dichten een onderscheydt tussohen de straffe

en de scfiiildf: sy belijden dat de schuldl

door Godts barmhertigheydt vergheven wordt

:

maer dat de schuldt vergheven zijnde de stratïe

noch overigh is , dewelcke Godt . volgens sijn

rechtveerdighevdt betaelt wil hebben. Dat over-

sulcks de voidoeninghen eyghentlick dienen

tot vergevingh van de stralle. Maer O goede

Godt! wat een groote lichtsinnigheydt is dat?

Nu belijdense dat de vergevingh van de

schuldt geschiedt om niet en onverdient , van

dewelcke sv nu en dan leeren dalse door

ghebeden en tranen en door allerlev slach

van voor-bereydingh verdient wordt. Maer als

noch strijdt teghen dit onderschevdt reghel-

recht alles wat m de Schriftuvr van de ver-

ghevinge der sonden gheleerdt wordt. En al

hoewel ick nieene dat dit van mv meer dan

ghenoegh bewesen en bevestight is , soo sal

ick nochtans hier onder by voegen eenige

andere getuvghnissen . waer door dese kromme
slangen alsoo verstrickt en benaut worden

,

datse voortaen selfs haren uvtersten steert

niet en kunnen buygen noch kronkelen 2).

Dit is het Nieuwe Testament of Verbondt het

welck Godt in sijnen Gesalfdon met ons ghe-

maeckt heeft, te weten: Dat hy onse onge-

rechtigheden niet en sal gedencken. Wat hv

hier mede bedu\dt heeft . dat leeren wv uvt

eenen anderen Propheet . alwaer de Heere

aldus spreeckt : Indien de rechtveerdige van

sijn rechtveerdieheydt alwijckt, soo en sal

ick aen alle sijne rechtveerdigheden niet ghe-

dencken. Is "t dal de godtloose van sijn godt-

looshevdt af staet . soo en sal ick aen alle

sijne ongerechtigheden niet gedencken. t Gheen

hy seght van de rechtveerdigheden niet te

sullen gedencken , dat geldt soo veel als of

hy sevde , dat hy daer op glieen acht noch

merck en sal nemen om deselve te beloonen.

Derhalven de sonden niet gedencken is soo

veel te seggen, als deselve niet daghvaerden

noch vorderen om ghcstralt te worden. Dit

selvige wordt in een andere plaets genoemt,

de sonden achter den rugghe werpen , ghe-

lijck een wolcke uytwisschen , in het diepste

der zee versincken , niet toe-rekenende
,
ge-

deckt houden. Door soodanighe manieren van

spreken hadde do Heylige Geest sijn sin en

meyningh ons klaerlick uyt-geleydt , soo wy
maer leersame ooren toebrachten om sijn onder-

wijsingh aen te hooren. Ghewisselick soo Godt

de sonden straft , soo rekent hy die toe : soo

hy deselve wreeckt , soo gedenckt hy daer

aen : soo hy de sonden voor sijn gericht

roept, soo en bedeckt hy die niet: soo hy

daer op ondersoeck doet , soo en heeft hy

die niel gheworpen achter sijnen rugghe : soo

hv de sonden aensiet , soo en heelt hy die

niet uyt gliedaen als eenen nevel : soo hy

deselve wannet en sift, soo en heeft hv die

niet gheworpen in hel diepste van de zee.

En alsoo leydt het Augustinus uyt met klare

woorden : Soo Godt de sonden toe-gedeckt

heeft , soo en heeft hy op de selvige niet

willen mereken : soo hy op deselve niet en

heeft willen mercken , soo en heeft hy die

niet willen gade slaen : soo hv die niel en

heeft willen gade slaen, soo en heeft hv die

niel willen
|
stralFen : soo hy die niet en heeft

w illen kennen , soo heeft hy die liever willen

vergeven. Waerom heeft hy dan geseydt dat

de sonden bedeckt zijn ? op datse niet gesien

en souden worden. Dat Godt de sonden siet

.

wat is dat anders dan dat hy deselve straft ?

Laet ons oock uvt het ghetuyghnis van een

ander Propheet liooren . onder wat bespreek

en condity de Heere de sonden vergeeft. Al

waren uwe sonden als scharlaken , sy sullen

wit worden als sneeuw, al waren sy root als

carmosijn , sy sullen w-orden als \witfe\ wolle.

En by Jereniia wordt aldus ghelesen : In die

daghen en te dier lijdt, spreeckt de Heere.

sal Israëls ongherechtigheydt gesocht worden .

maer sy en salder niet zijn ; ende de sonden

van Juda, maer sy en sullen niet ghevonden

worden : want ick salse den genen vergeven ,

dien ick sal doen overblijven. Wilt ghy met

weynighe woorden verstaen welcke daer zy

de sin van die woorden ? soo overweeght in

't leghen-deel wal dese manieren van spreken

beduvden , te weten : Dat de Heere d'onge-

rechtigheden in eenen sack te samen bindt
,

dal hv die tot een bussel vergadert en wech-

levdt , dat hv die met eenen vseren grilTie I)

schrijft in eenen diamant-steen. Tc weten : In

dien dese woorden te kennen gheven dal de

sonden sullen ghestrafl worden
,

(het welck

lesai. 38, 17.

en -14. 32.

Mich. 7. 19.

l'salm 32. 1.

Door het tret"-

felicke uheliiy-

geuis van Au-

giistiiiiu, in

Psalm 31.

Knarr. 2. 9.

lerem. 50. 2(1.

Ooor andere

tegen-phestel-

de Schriftuyr-

plaetseii.

lob 11. 17.

Hosea 13. 12.

lereni. 17. 1

i) arbejrdcD wel. 2) toevouw 1) priem.

28



370 HET DERDE BOECK III. 4 30. 31.

3. Antwooit,

yhenomen uyt

de bemcrckiiig

Viui de kracht

lies doodts van

Christus.

dr. 3. 24,

Hom. :i. -24.

l.C'ur. 1. .'iO.

Klilics. 1. 7.

Coldss. 1. l-t.

Augustiims

in IValm 120.

c. li.

4. Antwoort,

ghenoincn uyt

de bi'iiiercking

van de üffer-

liauden ouder

de Wet.

biiyten twijffel is) soo en is hier aen oock

niet te twijfï'elen dat de Heere met de uyt-

spraeciien 1) die in het tegen-deel staen , be-

tuyght dat hy alle de vergeldinghe der wrake

vergeeft. Hier moet ick de Lesers met be-

luyginge bidden en versoecken , met datse

luysleren na mijn uytleggingh: maer alleen

datse Godls Woordt eenige plaets laten be-

houden.

30. Ick bidde u, wat soude doch Christus

voor ons gedaen hebben, indien voor onse

sonden als noch straffe ghe-cyscht wierdt?

Want als wy segghen dat hy alle onse son-

den in sijn Lichaem ghedraghen heeft op het

hout . soo en gheven wy niet anders te ken-

nen dan dat hy ghenoegh gedaen heeft voor

de straf en wraeck die door onse sonden ver-

dient was. Dit heeft Jesaia noch duydelicker

te kennen ghegheven , als hy seyde : Dat de

kastijdingh (of straffe) onses vredes op hem
gheweest is. Maer wat is doch de kastijdingh

onses vredes anders dan de straffe die unse

sonden verdient hadden , en van ons betaeldt

moeste worden , eer wy met Godt hadden

konnen versoent worden , soo Christus hem-

selven niet en liadde ghesleldt in onse plaetse?

Hier siet ghy klaerlick dat Christus de straffen

der sonden ghedragen heeft , op dat hy de

sijne daer van verlossen soude. En soo dick-

wils als Paulus vermaen maeckt van de ver-

iossingh die door hem te weghe gebracht is,

is, soo noemt hy die een rantsoen 2), daer

mede hy te kennen gheeft , niet blootelick een

verlossingh
,

ghelijck in het ghemeen verslaen

wordt : maer den prijs selfs en de genoegh-

doeninge der verlossingh. Daerom schrijft hy

oock dat Christus hem-selven voor ons tot

een rantsoen of los-geldt ghegeven heeft.

Welck' is de versoeninge by den Heere (seght

Augustinus) anders dan d'offerhande? En
welck' is de offerhande anders dan t gheen

voor ons op-gheuff'ert is in den doodt van

Christus? Ons wordt insonderheyJt een sterck

wapen en gheweer toe-ghedient door dat

ghene 't welck in Moses Wet voor-geschreven

wordt , belangende 't versoenen van de straffen

der sonden. Want de Heere en heeft aldaer

niet dese of die wijse van voldoen voor-ghe-

steldt : maer hy wil dat de gantsche voldoe-

ningh geschiede door offerhanden. Al waer
hy nochtans andersins ganlsch vlytighlick en

met een seer naeuwe ordeningh opsomt 3)

alle de manieren der versoeningh. En hoe
komt het dat hy gantsch niet en beveelt de
bedrevene misdaden door eenighe wercken te

heelen, maer d'offerhanden alleen tot ver-

1) sjireueken. 3) verrautsoeneringh. 3) verhaelJt.

soeninghe vereyscht , anders dan oin dat hy
daer mede ghetuygen wil dat daer niet meer

en IS als een eenighe wijse van voldoeningh waer

door sijn gerechtigheydt voldaen 1) wordt?
Want de offerhanden die de Israëliten te dier

tijt op-offerden, en wierden niet gehouden
voor wercken der menschen : maer wierden

geweerdeert nae hare waerheydt , dat is nae

d'eenighe offeihande van Christus. En hoe-

danighen vergheldingh de Heere van ons aen-

neemt, dat heeft Hosea met weynighe woor-

den trefïelick uytgedruckt ; Ghy sult, seght

hy, o Godt alle ongerechtigheydt wech nemen

:

siet hier de vergevinge der sonden. En wy
sullen u betalen de varren onser lippen: siet

hier de voldoeningh. lek weet wel datse

noch scherpsinnigher uytvlucht soecken 2),

wanneerse tussclien de tijdelicke en eeuwige

straffen onderscheyt maken. Maer dewijlse

leeren dat de tijdelicke straffe is allerley straf-

fingh die Godt soo wel het lichaem als de

ziel aen doet, d'eeuwige doodt alleen uyt-

gesondert , soo wordense door dese uytson-

deringh 3) en onderscheydingh weynigh ge-

holpen. Want de boven-genoemde plactsen die

wy by gebracht hebben die gheven dit bj'

namen te kennen , dat wy van Godt in ghe-

naden worden onlfanghen op dese condily,

dat hy, nanielick , ons de schuldt verghevende
,

met eenen vergeeft al de straffe die wy ver-

dient hadden. En soo dickwils als David of

d'andere Propheten om verghevinghe der son-

den bidden, soo biddense te ghelijck af de

straffe der selver. Jae sy worden hier toe

door 't besef 4) van Godts oordeel ghedreven.

Wederom als sy van des Heeren weghen

barnihertigheydt toe-seggen , soo predicken sy

by nae altijdt met opset van de straffen en

de vergeving van dien. Voorwaer als de Heere

by Ezechiël bctuyght, dat hy een eynde sal

maken van de Babylonische ghevanckenis , en

dat om sijnen 't , en niet om der Joden wille :

soo bewijst hy ghenoegh dat de vergevingli

beyde van de schuldt en van de straffe on-

verdient zy. Eynd.elick indien wy door Chris-

tus verlost worden van de schuldt , soo moeten

oock de straffen die daer uyt voort komen op

houden.

31 . Maer dewijlse oock haer selven wape-

nen met getuyghnissen der Schriftuere, soo

laet ons sien hoedanige de bewijs-redenen zijn

diese voorwenden. David, segghense , van

overspel en doodtslagh bestraft zijnde door

den Propheet Nathan , verkrijghl verghevinghe

sijner sonde: en nochtans wordt hy nader-

handt ghestraft door de doodt sijns Soons^

1) gepaeyt. 2) ontkomen. .'!) nytucmingh. 4) gevoelen.

5. Antwoort,

ghenomen iiyt

de benierokiug

vau onse waer-

achtige voldoe-

ningli.

Hose. 14. .3

Wederlegging

des onder-

scheyls 't welck

de Sophisten

maken.

Ezech. cap, '10.

vss. 22, .12.

5. Tegheu-

werpiugh, uiis-

bruyckende ses

ghetuyghnis-

seu der Schrif-

turc.

1. Van Da-

vid's straffe.

2. Van de

gerechtigheydt

de sonde af-

koopende.
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3 Vau de

liefde bedec-

keude de sou-

den.

•1. Van de

barn\liertig-

heyt versoe-

nende de on-

gherechtig-

heydt.

5. Van de

aelmoeseii die

alles reyn ma-

ken.

6. Vau veel

sondeu de sou-

daresse verghe-

ven, om datse

veel lief gehadl

haddp.

2.Sara.cai). 12.

vss. 13, 14.

Dan. 4. 24.

Prov. 10. 12.

eu II'.. 6.

1. Petr. 4. 8.

Lucas 7. 47.

lp. 360.)

Om dcse te-

geu-werpingh

te beantwoor-

den, so worden

eenige dinghen

voor af ver-

klaert vau het

tweederley oor-

deel Godts.

1. Der Wra-

ke.

2. DerKaslij-

diuge.

die uyt overspel gheteell en ghcwonnen was.

Waer mede \vy gheleerdt worden , soodanige

straffen , die oock nae de vergevinge der

schuldt mochten op-geleydt worden , door vol-

doeninge af te koopen. Want Daniel ver-

maende den Nebucadnezar dal hy sijne son-

den door aelmoesen 1) afkoopen soude. En
Salomo schrijft dat d'ongerechtigheden om
der gherechlighe3'dts en Godtvruchheyts wille

vergeven worden. Elders oock : Dat de veel-

heydl der sonden door de liefde bedeckt

wordt. Weicke spreuck oock door 2) Petrus

wordt bevestight. Insgelijcks seght oock de

Heere by Lucas van de Sondaresse , dat haer

vele sonden vergheven zijn , o in datse veel en

seer heeft lief ghehadt. Hoe verkeerdelick en

verdraeyt oordeelense altijdt van de wercken

Godts ! maar indiense waergenomen hadden

('t welck niet en hadde moeten over 't hooft

gesien worden) dat daer twee-
|
derley oor-

deel Godts is , soo soudense in dese kastij-

dinghe Davids een heel andere gliedaente van

straffe ghesien hebben , dan die gheoordeelt

moet worden lot wraeck te strecken. En
dewijl ons alle te samen hier aen veel ghe-

legen is, dat wy verslaen waer toe de kastij-

dingen Godts dienen , daer mede hy onse

sonden te huys soeckt : en hoe veel die ver-

schillen van de exemplaire straffen daer door

hy de godtloose en verworpene met verbol-

ghenlheydt vervolght : soo en sal het , mijns

bedanckens ; niet onprofijtelick zijn , siiicks met

weynige woorden nae te ghaen 3) en aen te

wijsen. Laet ons (om des lecrens will') het

eene oordeel noemen een oordeel der wraeck :

on het ander' een oordeel der kaslijdingh.

Voorts moet men verslaen dat Godt door het

oordeel der wrake sijne vyanden alsoo straft,

dat hy sijn gramschap leghen haer bewijst

,

dat hy haer beschaemt, verslroyt, en te niet

maeckt. Dit sal dan eyghentlick Godts wrake

zijn , wanneer de straffe mei sijne verbolghenl-

heydt te samen ghevoeght is. Door het oor-

deel der kaslijdingh en is hy niet alsoo hevigh

dat hy soude toornigh worden : hy en straft

oock daer door niet, op dat hy verderven of

doodt blixemen soude. Daerom en is het oor-

deel der kaslijdingh eyghentlick gheen straffe

of wrake , maer het is een bestraffiugh en

vermaningh. Hel eene oordeel behoort tol het

ampt eens Rechters , hel andere is de plicht

eens Vaders. Want als de Rechter eenen boos-

doender straft, soo straft hy de boosheydt,

en liy neemt straffe van het schelm-stuck

selfs. Als een vader sijne sone wal strenghe-

hck kastijdt , soo en doet hy dal niet om

i) aeluii 2) van. 3) t'overlooi cti.

wraeck en straffe te oeffenen , maer veel meer

om sijnen soon te onderwijsen en voor het

toekomende voorsichtigher te maecken. Chry-

sostomus ghebruyckt ergens een gelijckenis

die een weynigh anders luydt, en nochtans

hier mede over een komt. Een soon , seght

hy, wordt gheslagen : en een dienst-knecht

wordt gheslaghen : Maer dese wordt gheslraft

als een slaef om dal hy misdaen heeft : en

die ander wordt ghekastijdt als een vry man

en als een soon die disciplijn en tucht noo-

digh 1) heeft. Den sone gedyet de berispingh

lot beproevingh en verbeteringh , den dienst-

knecht tot geesselen en straffen.

32. Op dat wy 't geheele stuck kortelick

en klaer verslaen mogen , soo zy van twee

distinclien of onderscheydinghen dit de eerste.

Soo waer straffe is tol wraeck , daer vertoont

sich Godts vloeck en gramschap, dewelcke

hy van den geloovigen altijdt afweert. Daer

en tegen is de kaslijdingh een zegen Godts,

en sy heeft getuyghnis van sijne liefde
,
ge-

lljck de Schriftuyr leerdt. Dit onderscheydl

wordt al-omme door Godes Woordl ghenoegh

aengeteeckent. Want de verdruckingen die de

godtloose dragen in dit tegenwoordige leven

worden ons afgheschildert als een voorhof der

Hellen , van waer sy hare gewisse verdoeme-

nis aireede van verre aenschouwen. En 't is

soo wijdt daer af datse daer door verbetert

souden worden, of eenighe vrucht verkrijghen,

datse veel meer door soodanighe voorspelen

bereydt worden tot de afgrijselicke Helle

,

die haer eyntlick sal ontfanghen en in-nemen.

Maer als de Heere kastijdt, soo kastijdt hy

sijne Dienaers , doch hy en gheefl haer niel

over tol de doodt. Daerom wanneerse met

sijn roede geslagen zijn , soo bekennense dal

hen-lieden suicks goedt is gbeweest tot een op-

recht onderwijs voor haer. Ende ghelijck wy
over al lesen dat de Heylige soodanighe strallen

met een getroost gemoet hebben opgenomen, al-

so hebbense die andere boven-genoemde

straffen altijdt heftelick van hen door bidden

soecken af te keeren. Kastijdt my , Heere,

seght leremia, doch met mate: niet in uwen

toorn , op dat ghy my niet te niele en ma-

kel. Stort uwe grimmigheyt uyt over de

Heydenen , die u niel en kennen, ende over

de gheslachlen , die uwen Name niet aen-

roepen. David seght oock : O Heere, en straft

my niet in uwen toorn , ende en kastijdt

my niet in uwe grimmigheydt. Hier tegen

en doet niet dat de Heere dickmael wordt

gheseydt op sijn Heylighe vergramt te zijn,

wanneer hy hare sonden te huys soeckt.

Gelijck by Fesaia : lek sal u Heere belijden,

1) van doen.

T^yt bemerc-

kiugh vau die

beyde wordt

tweederley ou-

derscheyt voort

ghebracht, vau

dewelcke 't eer-

ste den toorn

Godts (wc-^en-

de de straffe tot

wraeck) aeu-

wijst: waer le-

ghen gliesteUlt

wort de kaslij-

dingh, die een

glietnygbnis is

van sijn Vader-

lickc liefde, het

welck met veel

Schriltiiyr-

|)laetsen beves-

tight wordt.

Job 5. 17.

Prov. 3. 11.

Hebr. 12. 5.

Psalm 118.18.

en 119. 71.

lerem. 10. 24.

Psalm G. 2.

en 38. 2.

Tegeu-wer-

liiugh, Godt is

dickwils op sijn

Uylvcrkoreur

vergramt.

lesa 12. I.
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A iitnoort, be-

tuouejide waev-

OMi Gudt de

sijiie met seer

sware roeden

iii dit leven

slaet.

Alsoo uoch-

taiis dat hy sy-

ue barrahertig-

heydt van hem
uiet af eu

wendt.

Bevestiginji;,

ghenomen van
sijn belofte.

2. Sara. 7. 14.

want ghy zijt op my vertoornt : uwe grim-

migheydt is omghewendt , en ghy hebt my
vertroost. Item , by Habakuk : Als ghy toor-

nigh sult zijn, soo sult ghy ghedencken aen

uwe barmhertigheydt. Micha seght oock : lek

sal des Heeren gramschap draghen, want ick

hebbe teghen hem ghesondight. Daer leerdt

hy dat die ghene die rechtveerdehck ghe-

stratt worden , niet alleen geen voordeel en

doen met tegen-morren , maer dat oock de

gheioovlghe verlichtinghe van pijn ontfangen

uyt het bemercken van Godes raedt en op-

set. Want hy wordt oock op deselve wijse

geseydt sijn erfdeel t'ontheyüghen, het welck

hy nochtans, ghelijck wy weten, nimmer-

meer en sal ontheylighen. Maer dit alles

moet verstaen worden niet van het voor-

nemen of van de ghesintheydt Godts die

straft, maer van het heftigh ghevoel der

smerte, daer mede sy 1)aengedaen worden 2)

die sijne strengigheydt eenighsins draghen

en beproeven. Hy prickelt oock sijne geloo-

vige niet alleen met een middelmatighe stuyrs-

heydt , maer hy verwondt haer oock som-

tijdts alsoo dat haer dunckt dalse niet wijt

en zijn van 't helsche verderf. Hy betuyght

wel alsoo datse sijn gramschap verdient heb-

ben , en het is hun alsoo nut en profijtelick

,

op datse een mishaghen in hare sonden krij-

ghen 3) , met te meerder sorghvuldigheydt

om Godt te versoenen geraeckt worden , en

sorghviildelick om vergevinge te begeeren

,

haesten en spoeden souden : maer onder-

tusschen doet hy daer in blijcken een klaer-

der ghetuyghnis van sijne goedertierenheydt

dan van sijne gramschap. Want het verbondt

dat in onsen waren Salomo met ons ghe-

maeckt is staet vast, en hy die niet bedrie-

gen en kan heeft verklaert dat de ghetrou-

wigheydt desselvigen nimmermeer en sal

verbroken worden. Indien , seght hy , sijne

kinderen mijn Wet verlaten , en in mijne

rechten niet en wandelen ; indicnse mijn or-

dmantien ontheylighen , en mijne gheboden

niet en bewaren : soo sal ick hare misdaden

met de roede te huys soecken , en hare

sonden met plaghen : doch ick en sal mijne

barmhertigheydt van hen niet wech nemen.
En op dat hy ons van dese sijne barmher-

tigheydt te meer versekeren soude, soo seght

hy dat de roede daer mede hy Salomo's

nakomelinghen 4) sal straffen, een roede der
nienschen zijn sal, en de slaghen sullen we-
sen slagen der menschen kinderen. En dewijl
hy door dese woorden matigheydt en sacht-
heyt te kennen geelt, soo wijst hy met eenen
aen dat die gene die de handt Godts tegen

1) []. 2) (die gheue). 3) nemen. 4) naVomers.

haer ghevoelen, door een uyterste en doode-

licke vergrouwingh moeten ontroert worden.

Hoe seer hy op dese sachtigheydt acht neemt

m't kastijden van sijn volck Israël , dat be-

toont hy by den Propheet: Ick hebbe u, seght

hy , in vyer ghesuyvert , doch niet ghelijck

als silver : want alsoo soudt ghy gheheel ver-

teert zijn gheworden. Al hoewel hy aldaer

leerdt dat de kastijdinghen hem zijn in de

plaetse van een suyveringh : soo betuyght hy
i

nochtans oock dat hy de selvighe matiglit in

sulcker voeghen dat sijn volck daer door niet

te seer en wordt afgesleten. Dit is oock t'eene-

mael noodtsakelick. Want hoe meer yemandt

Godt vreest , en tot de Godtsaligheydt sich

overgeeft, hoe teederder 1) hy oock is om
Godts gramschap te draghen. Want al hoewel

de verworpene suchten en stenen onder de

slagen, dewijlse nochtans d'oorsa ck der selver

niet en overweghen , maer veel meer soo wel

haren sonden als den oordeele Godes den

rugghe bieden , soo wordense door die sorgh-

looslieydt verhardt van herten. Ofte dewijl sy

grimmen, achter uytslaen , en oversulcks tegen

haren Rechter woeden en rasen , soo maeckt

dat rasende ghewoel dalse door uytsinnigheydt

en dolheydt gheheel onverstandigh worden.

Maer de gheluovighe -door Godes roeden ver-

maent en op-gheweckt zijnde , vernederen haer

selven terstondt om hare sonden t'overdenc-

ken , en door vreese en schrick verslaghen

wesende, nemen sy ootmoedelick haren toe-

vlucht tot het gebedt* Byaldien 1) Godt dese

smerten , daer mede d'arme zielen haer selven

kruycighen , niet en versachtede, soo souden

de selvighe hondert reysen beswijcken oock

onder de middelmatighe teeckenen van sijne

gramschap.

33. Wijders sal dit het ander onderscheydt

zijn, dat de verworpene wanneerse met Godes

roeden gheslaghen worden , aireede eenighsins

beginnen te dragen de straffen sijner gherech-

tigheydt. En al hoewel het hen sonder straffe

niet en sal afloopen , datse soodanigen bewijsen

van Godes toorn gheen ghehoor ghegheven

en hebben , soo en wordense nochtans daer-

om niet gheslraft , om datse tot een beter

verstandt en ghesintheydt komen souden

,

maer alleenlick op datse tot haer groot onge-

luck souden ghevoelen dat Godt haer Richter

en Wreker is. Maer de kinderen worden met

roeden gheslaghen , met op datse Gode sou-

den betalen dp boete en straffe van hare

sonden , maer op datse daer door tot bekee-

ringhe ghevordert souden worden. Dienvol-

ghens verstaen wy dat sulcke kastijdingen

meer sien op den toekomenden , dan op den

\) t'eerdei'. 2) Waer 't dat.

Item, van een

getnyghuia en

exenipel, ver-

klaert door eeu

geduyrighe bc-

viudinuh van

Godes Kerek.

lesa. 48. 10.

(p. 261.

Onderscheyt

tuascheu de

verworpene en

uytverkorene

terwijlse ghe-

straft worden.

Dat ander

onderscheydt

,

wanneer de

verworpene ge-

slagen worden,

soo beginnende

eenighsins de

eeuwighe straf-

fen te dragen:

maer de kastij-

dinghen der

Godtvrttchti-

gen dienen om
deselve tot het

ombelsen der

boetveerdig-

heydt en der

genade Godts

op te wecken,

het welck door

getnyghnissen

der Ueylighe

Vaderen eu der

Schriftuere be-

vestight wort.
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In Serm
piruit. & CO

E.vpos. in

l's;il. 1U2. circa

voorledenen tijdt. Dit wil ick liever met
"J"^ Clirysostomus woorden iiytdrucken als met de

mijne. Hierom, seglit liy , leydt Godt ons de

stralle op, niet om 1) de tegenwoordige son-

den te 2) straffen , maer om 3) ons tegen de

toekomende te 4) verbeteren. Soo spreeckt

oock Augustinus : Het gheen ghy lijdt en

daer van ghy geklagli maeckt , dat is u een

medicijn, en niet een straffe: het is een

kastijdingh , en niet een verdoemingh. En

wilt de roede niet verwerpen, isï dat ghy

niet en wilt verworpen worden van het erf-

goedt , &c. Weet Broeders dat dese gheheele

rampsaligheydt des menschelicken gheslachts

daer in de werelt sucht en steent , een medi-

cinale sniert is, en niet een straffend' oor-

deel , &c. Dese uytspraecken 5) hebbe ick

daerom willen by brenghen, op dat de wijse

van spreken die ick ghesteldt hebbe niemand

en soude nieuw of ongewoon schijnen. En
hier toe behooren de klachten vol van ver-

ontweerdiging , door deweicke Godt dickwils

klaeght van d'ondanckbaerheydt des voicks,

datse hertneckelick alle straffen veracht heb-

sai. \. 5, 6. ben. By Jesaia seght hy: Waer toe soudt

ghy meer geslagen worden? Van de voet-

sole af tot het hooft toe en isser niet ghe-

heels aen het selve. Maer dewijl de Pro-

pheten vol zijn van soodanighe ghesegden 6)

,

soo sal 't ghenoegh zijn kortelick te kennen

gegeven te hebben, dat Godt met geen ander

voornemen sijn Kercke straft , dan op datse

vernedert zijnde haer bekeeren soude. Als
Sam.15.23. hy derlialven Saul van den Koninckücken

stoel af gheworpen heeft , soo heeft hy hem
Shiu.12. 18. ghestrafl tot wraeck van sijn boosheydt : doe

hy David van sijnen jonghen Soon berooft

heeft , soo heeft hy hem getuchtight tot sij-

ner verbetenngh. In desen sin moeten de

Cor. 11.33. woorden van Paulus genomen worden: Als

wy gheoordeelt worden, soo worden wy van

den Heere getuchtight , op dat wy met de

werelt niet en souden veroordeelt worden.

Dat IS , wanneer wy kmderen Godts door

de hant des Hemelschen Vaders gedruckt

worden, soo en is dit geen straffe daer door

wy ter schanden komen mochten , maer al-

leen een kastijdingh, door deweicke wy wor-

i.ib. dept'cc. dcn gclecrt en onderwesen. Waer in Augus-

^^"'o j*".
!,'f tinus t'eenemael met ons over een stemt.

Want hy leerdt , dat de strallen , daer door

de menschen gelijckelick van Godt worden

te huys gesocht, verscheydcntlick moeten

aengemerckt worden : door dien deselve den

Heyligen , nae dat de sonden haer vergeven

ïijn , zijn tot strijdt en oeffeningh : den ver-

miss.2.cap.33.

& 3-t.

1) []. 2) [1. 3;[.
6) spreucken.

5) spreukü

worpenen die geen vergevingh en ontfan-

ghen, tot straffingh van haer ongcrechlig-

heydt. Als hy verhaelt de stralfen die aen
David en andere Godtsaligen zijn opgheleydl,

soo seght hy datse gedient hebben op dat

hare Godvruchtigheyt door soodanigen ver-

oolmoedigingh soude geoeffent en beproeft

worden. En door 't geen Jesaia seydt, te

weten
: Dat de ongherechtigheydt den Joodt-

schen voicke vergeven zy, door dien sy volle

kastijdingh van de handt des Heeren ont-

fiuighen hadden , en wordt niet bewesen dat

de verghevinge der sonden hanght aen de

betalinghe der straffe : maer 't is even soo

veel als of hy seyde , daer zijn nu straffen

ghenoegh af gevordert : om welckers swaer-

heydt en veelheydt wille, dewijl ghy ai-

reede door langhduyrighe rouw en treurig-

heydt by-nae verteert zijt, het nu tijdt en

stondt is dat uwe herten de boodtschap van

een volkomene barmhertigheydt ontfanghen

hebbende , tot blijdtschap uytbreken en my
tot oenen Vader ghevoelen en ghewaer wor-
den. Want Godt neemt aldaer aen den per-

soon eens Vaders , den welcken oock sijne

rechtveerdighe strengigheydt berouwt, wan-
neer hy gedrongen is geweest sijn kindt

scherpelicker te kastijden.

34. Met dese gedachten moet een ghe-

loovigh mensch in de bitterheydt der ver-

druckingen gesterckt worden. Het is tijdt dat

het oordeel beginne van het huys des Hoe-

ren in het welck sijn Naem is aenglieroepen

Wat souden de kinderen Godts maken, in-

diense gheloofden dat de straffigheydt die sy

ghevoelen, sijn wraeck is? Want die door

Godts handt gheslagen zijnde, denckt dat

Godt als een Rechter hem straft, die en kan

Godt niet anders begrijpen als vergramt en

partydigh teghens hem: en niet anders doen,

als Godes roede selfs
, ghelijck een vloeck

en verdoemenisse , verfoeyen. In somma, die

Godt ghevoelen sal alsoo teghen hem ghe-

sint te zijn , dat hy hem noch meer strallen

wil , dien en salmen nimmermeer konnen

wijs maecken , dat hy van Godt bemindt

wordt. Maer die vorderdt eerst onder de

gheesselen Godts , deweicke by sich selven

overleydt dat Godt toornet op sijne sonden,

maer hem ghenadigh en goedt-gunstigh is.

Want sonder dat moet noodtwendigh ghe-

schieden het gheen de Propheet klaegt selfs

te hebben geproeft en bevonden : Uwe hit-

tige toormgheden gaen over my : uwe ver-

schrickingen doen my vergaen. Item, 't gheen

Moses schrijft : Want wy vergaen door uwen
toorn ; ende door uwe grimmigheyt worden

wy verschrickl. Ghy steldt onse ongerech-

lesui. 40. 2.

Twcedei'ley

nuttigheydt en

ghebruyck van

dese Leere die

in dit ouder*

scheydt vervat

is, teu aensieti

van de ghcluo-

vige ziele.

1. Petr, -i. 17.

leecm. 25. 29.

Uc eerste
,

Dat hy in de

verdruckiughe

sal ghelooveii

dat Godt hem
guustigh is, en

alleen touruet

opsijnusouden.

Psalm SS. 17.

Psalm 90. 7.



37i HET DERDE BOECK III. 4. 35.

(p. 263.)

De aiHlwe,

ilat de tijdtliü-

liü straften deu

verworpenen

zijn een voor-

spel van d'eeu-

wige vervloec-

kini'h.

Het tweedcr-

ley oudersclieyt

van Godts oor-

deel verklaert

/.ijiide, ea wort

liier neder p:he-

btelt d'aiit-

wüürt op 't

eerste lidt van

de vijfde tegen-

werping, aen-

gacnile de be-

stratliu'^h van

David, d'welck

eenkastijdingti

geweest is, ende

niet eenstralTe.

2. Sani. 24. 1 5

ligheden
|
voor u: onse heymelicke [sonden]

in het licht uwes aenschijns. Want alle onse

dagen gaen henen door uwe verbolgentheyt;

wy brengen onse jaren door, als een gedachte.

David daer en tegen willende leeren dat de

geloovighe door de Vaderlicke kastijdinghen

meer gheholpen dan onderdruckt worden

,

singht daer van aldus: Wel ghelucksaligh is

de man, ó Heere, dien ghy tuchtight : ende

dien ghy leert uyt uwe Wet, om hem ruste

te gheven van de quade dagen : tot dat de

kuyl voor den godtloosen gegraven wort.

Het is voorwaer een harde stoot en acn-

vechtingh, wanneer Godt d'ongeloovighe ver-

schooneride en hare schelmstucken ghelijck

als over 't hooft siende , schijnt harder te

wesen teghen de sijne. Daerom steldt hy oock

tot een reden der verlroostingh daer by d'on-

derwijsinge der Wet , door dewelcke sy sou-

den leeren dat haer saligheydt bevordert 1)

wordt onderwijl %) sy tot den rechten wegh

weder gebracht worden, en dat de godtloose

hals over kop 3) worden ghedreven in hare

kromme weghen, wekkers eynde is de kuyl.

En daer en is niet aen gelegen of het eeuwige

dan of hel tijdtlicke straffe zy. Want d'oor-

logen , diere tijden
,

pestilentien en sieckten

zijn so wel vloecken Godts, als het oordeel

der eeuwighe doodt selve : dewijl die tot

dit eynde werden toe-gesonden , te weten

,

op datse souden wesen instrumenten van

Godes wraeck en gramschap tegen de ver-

worpene.

35. Nu siet een yeder (soo ick meen')

waer toe de kastijding des Heeren tegen

David dienstigh is, op datse, namelick, soude

zijn een bewijs en betoogh dat doodtslagh

en overspel Gode swaerlick mishagen, tegen

dewelcke hy soo groot een stoornis op sijnen

beminden en getrouwen knecht betuyght en

bewesen hadde : op dat oock David selfs

soude worden onderwesen en vermaent na-

derhandt niet meer soodanigh een boose

daedt te bestaen : ende niet op da^se soude

wesen een straffe daer door hy eenige boete

en vergheldingh Gode betalen soude. In

sulcker voegen moetmen oock oordeelen van

de andere kastijdingli waer door de Heere

het volck met een heftighc pestilenty ghe-

plaeghl heeft , van weghen Davids onghe-

hoorsaemheydt , tot dewelcke hy in het tel-

len des volcks vervallen was : Want hy heeft

David wel om niet vergeven de wraeck sij-

ner sonde : maer dewijl het tot een ghemeen
exempel in alle tijden, en oock tot verne-

deringhe Davids diende
, dat sulck een mis-

1) gevordert, 2) terwijl, 'i) hooft.

daedt niet ongestraft en bleve : soo heeft hy

hem met sijn roede seer scherpelick ghekas-

tijdt. Dit wit en ooghmerck moetmen oock in

d'alghemeene vervloecking des menschelicken

geslachts voor ooghen hebben. Want dewijl

wy nae de verkregene ghenade , nochtans

noch lijden alle de elendigheden die onsen

Vader Adam tot een straffe sijner sonde wa-

ren opgeleydt: soo gevoelen wy dat wy
door soodanige oeffaningen vermaent en op-

gheweckt worden hoe seer Gode de over-

tredingh sijner Wel mishaeght: op dal wy
door het bekennen van onsen deerlicken slaet

ter neder geworpen en verdeemoedight zijnde
,

te vyeriger nae de ware ghelucksaligheydt

trachten souden. Maer het '1) soude seer

dwaes zijn indien men %) meenen soude dat

de swarigheden des teghenwoordighen levens

ons opgheleydt zijn om de sonde Ie wreken.

Dit dunckt my dal Chrysostomus heeft willen

seggen doe hy aldus schreef: Indien Godl

daerom straffen oplevdl, opdat hy dieghene die

in hare sonden volhorden lot bskoeringhe soude

roeoen, soo sal de straffe, wanneer de bekee •

ringh beloont en bewesen is, overtolligh en

te vergeefs wesen. Daerom handelt Godt den

eenen met meerder scherpigheydl , en den

anderen met een vrfendelicker goedertieren-

heyt , nae dat hy weet dienstigh te zijn voor

eens yeders aerdt en humeur. Als hy der-

halven wil leeren dat hy niet onmatig en is

in het straffen , so verwijl hy den harden en

halstarrighen volcke dat hel gheslageii zijnde
,

nochtans geen eynd' en maeckt van sondigen.

In desen sin klaeght hy dat Ephraim is als

een vlade of koeck op de een zijde verbrandt

,

en op d'ander zijde ongebacken , om dat

,

namelick, de slaghen niet door en drongen

tot in de herten , ten eynde de sonden ver-

koockt en verteert zijnde , het volck selfs tot

de vergevingli bequaem mochte worden. Ge-

wisselick die so spreeckt , die beloont , dat

hy terstont soo haesl als yemandt sich be-

keert, liem-selven versoenlick sal stellen , ende

dat hem door onseeygen herlneckigheydt uyt-

ghepersl wordt de strafheydl die hy oeffent

in de sonden Ie kastijden , welcke strafheydl

door een gewillige beteringh soude kunnen

Avorden verhindert. Maer dewijl onser aller

hardigheydt en ongeschicktheyt so groot is,

dat haer de kaslijdingh gantsch en gaer noo-

digh en dienstigh is, soo heeft hel d'alder-

voorsichligste Vader voor goedt ingesien alle

menschen sonder uytsonderingh 3) door een

ghemeene roede t'oeffenen al haer leven langh.

En het is wonder waerom sy aldus haer

1) hy. 2) die. 3) iiytneuiingh.

Dit selve be-

wijst hy nu in't

gemeyn, beyde

met ghetnygh-

nisseuen esem-

pelcQ.

Hoiail. 3. de

Provid. ad Sta-

girium.

lercni. 5. 8.

Uosea 7. 8.

Waerom alle

nienscheü door

een ghenieene

roede Godts al

haer leven lang

genefTcut wor-

den.
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Lucas IS. ir

(p ;J63.)

oogen slaen op het eenige exempel van Da-

vid , en door soo veel andere exempelen niet

bewoghen en worden , daarin sy de genadige

en onverdiende verghevinghc der sonden had-

den kunnen aenschouvven. Van den Tollenaer

wordt ghelesen dat hy gerechtveerdight ging

uyt den Tempel : doch daer en volglit niet

van de strall'e. Petrus heeft de verghevinghe

sijner sonde verkreghen : Wy iesen , seght

Ambrosius van sijne tranen : doch van sijne

voldoeningh en Iesen wy niet. Ende tot den

Jicht-siecken wordt geseydt : Zijt wel ghe-

mocdt , uwe sonden zijn u vergheven. Doch

hem en wordt geen stralTe opgeleydt. Alle

de vergevingen der sonden die in de Schrif-

tuyr verhaelt worden, worden ons beschreven

onverdient en uyt genaden gegeven te zijn.

Uyt dese veelheyt der exempelen hadde men
veel eer een reghel behooren te nemen

dan uyt het eenigh exempel Davids, het

welcke ick en weet niet wat bysonders in

sich heeft.

36. Daniel en heeft met sijne vermaningh
,

daer mede hy Nebucadnezar vermaend' en

riedt dal hy sijne sonden door gherechtigheydt

süude afkoopen , en sijne misdaden door barm-

hertigheydt aen den armen : niet willen te

kennen geven dat gerechtigheydt en barm-

hertigheyt zijn versoeningen met Godt en af-

koopingen van de stralFen : (want het zy verre

dat daer oyt eenigh ander los-geldt of rant-

soen soude geweest zijn dan het bloedt van

Christus) maer hy heeft aldaer gesproken van

een afkoopingh , die meer by de menschen

,

dan by Godt moest te weegh ghebracht wor-

den. Als of hy geseydt hadde, Ghy hebt,

O Koningh , een onrechtveerdige en overwel-

digende heerschappy gevoert , de nederighe

onderdruckt, d'arme berooft, en u volck hardt

en onrechtveerdigh behandelt : vergelt haer

nu met barmhertigheydt en gherechtigheydt

voor de onrechtveerdige afperssingen , voor

het glieweldt en den overlast. Desgelijcks

seght oock Salomo dat de veelheyt der son-

den door de liefde bedeckt wordt: niet by
Godt, maer onder de menschen selfs. Want
het gheheel vers luydt aldus: Haet verweckt

krackeelen : maer de liefde deckt alle over-

tredingen toe. In welck vers liy
|
nae sijne

wijse van doen , de quaden die uyt den haet

ontstaen door teghen-stellinge vergclijckl met

de vruchten der liefde , en dat in desen sin.

Die malkanderen haten , die bijlen, schelden,

verwijten , verscheuren malkanderen, en nemen
alle dingen ten erghsten : maer die malkan-

deren lief hebben , die sien onder malkanderen
ten weder zijden veel dingen over t hooft,

die sien veel dinghen door de vingheren , en

vergheven malkanderen over en weder j)

veel dinghen: niet dat d'een des anders ge-

breken prijst, maer verdraeght: en door ver-

maningh veel liever geneest , dan door quaet

spreken (juetst en vererghert 2). Daer en is

niet acn te t wij Helen of dese plaets is oock

door 3) Petrus by ghebracht in den selven

sin : 't en zy dat wy hem willen beschuldigen

dal hy de Schriftu3rr verkeert en listelick ver-

draeyt heeft. En als Salomo leerdt dat de

sonde door barmhertigheydt en mildtdadig-

heydt versoent wordt , soo en verstael hy niet

dat de sonde daer door voor het aenschljn

Godts wordt geboetet , op dat Godt met sulck

een voldoeningh bevredighl zijnde vergeve de

straffe , die hy andersins afvorderen soude

,

maer hy gheeft nae de ghewoonlicke wijse

der Schrifluyre te kennen dat die gene die

hare vorighe sonden en boosheden verlatende
,

door Godtvruchtigheyl en oprechtigheydl sich

tot Godt bekeeren, hem eenen ghenadighen

Godt voor haer bevinden sullen. Als of hy
seyde, dat de gramschap des Heeren aflaet,

en sijn oordeel rust , wanneer wy rusten van

onse sonden, Hy en beschrijft oock aldaer

niet d'oorsaeck der verghevingh , maer veel

eer de wijse en manier der oprechte bekee-

ringh. Gelijck de Propheten dickwils betuy-

gen
, dat de Hypocriten te vergheefs hare ver-

sonnen 4) ceremoniën en diensten Gode voor

penitenty of boetveerdigheydt in de handt

steken , dewelcke vermaeck heeft in oprech-

tigheydl te samen ghevocght met de plichten

der liefde. Gelijck oock de Schrijver van den

Brief lol den Hebreen de weldadigheyt en

vriendelickhej^t aenprijsende
, leerdt , dal soo-

danighe offerhanden Gode behaghelick zijn.

Gelijck oock Christus de Phariseen bespottende

datse alleen besigh waren om de schotelen te

reynighen, en de reynigheydt des herten ver-

onachlsaemden , de selvighe beveelt aelmoe-

sen 5) te gheven , op dat hen alle dingh reyn zy,

soo en vermaent hy hen daer mede niet tot

voldoeningh: maer hy leert alleen hoedanigen

reynigheyt Gode beliaeght. Van welcke wijse

van spreken in een andere plaets gehandelt is.

37. Aengaende de plaelse by Lucas
,
geen

niensch , die de gelijckenis aldaer van den

Heere voor-ghesteldl met een ghesonl oordeel

gelesen iieefl , en sal daer uyt tegen ons eenigh

gheschil opnemen. De Phariseer dacht by sich

selven dal de Heere de vrouwe niet en kende

dewelcke hy so lichtelick toegang tot hem
verleent hadde. Want sijn ghevoelen was dat

hy haer niet en soude tot hem hebben laten

komen , indien hy haer voor een sondaresse
,

1. Petr l 8.

Truv. 16. G.

AutwoorJt
oj)'t vierde lidt,

aengaende de

barmheitig-

hcytdiede son-

de versoent.

Lucas 11. 41.

0|) 't vijlde,

vau de Aelinoe-

seu die alles

reyn maken.

Ilem, 0|> 't

seste lidt, vau

veel sonden die

de sondaresse

ver^tieveu zijn,

om datse veel

liel ulicl.adt.

liadde^

Lucas 7. 'i(i.

1) (over). 21 verzeert. 3)

5) aelmissen.

4j versierde
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Du liul'Jc vau

de vrouw eu is

yhceii ooi'saeck

viiii de verghe-

viuglie dersou-

Jt'ii, maer een

bewijs van

dien.

Ue seste te-

gen-wcrpiugh

voorde voldoe-

niugh, uyt de

selirit'ten der

Ouden.

Sonimiglie

van deselvc,

lioewel sy in

desen deck' of

ghedwaelt, of

al tRscliLT|i en

eu hart gespro-

ken hebbei), en

gelijckse was
,

gekent en aenghesien hadde.

En hy heslool daer uyt dat Christus geen

Propheet en was, dewijl hy op sulck' een

wijse bedroghen konde worden. Op dat dan

de Heere Christus betoonen soude datse geen

sondaresse en was, gheraerckt haer de sonden

ah-eede vergeven waren , soo heeft hy dese

ghelijckenisse voor-ghesteldt : ,
Daer was een

Woeckeraer die twee schuldenaers hadde : De

eene was hem vijftigh schuldigh , d'ander vijf

honderdt: de schuldt is hun beyden verge-

ven. Wie van beyden weet het hem meerderen

danck"? De Phariseer antwoordt, voorseker

die ghene dien meest vergheven is. De Heere

seght daer op : Bekent hier uyt dat dese

vrouwe vele sonden vergheven zijn, want sy

heeft seer lief gehadt. Met welcke woorden

,

gelijck ghy siet , hy hare liefde niet en maeckt

tot een oorsaeck van de verghevingh harer

sonden , maer alleen tot een bewijs daer van.

Want dese woorden zijn genomen uyt de ghe-

lijckenis van dien schuldenaer, dien vijf hon-

derdt quijt ghescliolden waren, van den welc-

ken hy niet en heeft gheseydt dat hem daer-

om vergheven was om dat hy seer lief hadde
,

maer dat hy daerom seer lief hadde , om dat

hem vergheven was. En hier nae moet die

ghelijckenisse gepast worden , in deser voe-

ghen. Ghy meent dat dese vrouw een son-

daresse is. Maer datse soodanigh niet en zy

,

hadt ghy behooren te weten , dewijl haer de

sonden vergheven zijn. En van de verghe-

vingh harer sonden hadd' hare liefde u be-

hooren te versekeren , door deweick sy my
danckt voor dë weldaedt Het is een argu-

ment genomen van 't geen dat nae volght,

waer door eenigh ding bewesen wordt uyt

de kenteeckenen die [op de saecke] volghen 1).

jMaer op wat manier sy de verghevingh van

hare sonden ontfanghen heeft, dat betuyght

de Heer opentlick. U gheloove , seght hy,

heeft u behouden 2). Soo verkrijghen wy
dan de vergevingh door het gheloove ; maer

door de liefde segghen wy danck, en ver-

kondighen de goedtdadigheydt des Heeren.

38. De spreucken die in de schriften der

Ouden hier en daer van de Voldoeningh ghe-

Icsen worden beweghen my weynigh. lek sie

wel dat sommighe der selver
,
jae (op dat ick

recht uyt spreke) by nae alle die gene welc-

kers boecken bekent en beschickbaer 3) zijn
,

of in dit stuck gedwaelt, of veel te hart en

scherp gesproken hebben: doch ick en sal

nooyt toegheven 4) dat die selvighe soo on-

verstandigh en on-ervaren zijn gheweest , datse

die uytspraecken 3) in sulcken sin en mee-

1) uyt de volgende teeckeueu. 2) geholjM::!.

•'i) te voorscliiju. 4) uict toestaen. 5) sin-euckeji.

ningh souden hebben gheschreven, als die

van dese nieuwe Leeraers en drijvers der

voldoeninghen ghelesen en verstaen worden.

Chrysosloinus schrijft erghens aldus: Waer
barmhertigheydt begheert wordt , daer heeft

het nasoeckcn der sond' een eynde : waer
barmhertigheydt ghe-eyscht wordt , daer en

is geen strengh oordeel : waer barmhertig-

heydt versocht wordt , daer en is geen plaets

voor de stralFe : waer barmhertigheyt is , daer

en is geen ondervragingh: waer barmhertig-

heyt is , daer en behoeftmen voor de sonde

niet te verantwoorden. Welcke woorden hoes'

oock souden mogen verdraeyt worden , noch-

tans nimmermeer met de leer-slucken der

School-Leeraren en sullen kunnen worden

over een gebracht. Int boeck van de Kerc-

kelicke Leeringen 't welck op Augustinus'

naem gestelt is 1 ) , leestmen aldus : De
voldoenlnge der penitenty bestaet hier in

,

datmen d'oorsaken der sonden uytroeyt , en

der sonden ingevingen gheen toegangh en

verleent. Waer uyt bhjckt dat oock te dier

tijdt al-omm' bespot is geweest de Leere van

de Voldoeningh , deweicke gheseyt wierdt

voor de bedrevene misdaden betaelt te wor-

den, dewijl d'Autheur van 't voorseyde Boeck

de voldoeningh steldt- in de voorsichligheyt

om namaels de sonden te vermijden. Ick en

wil niet voort brengen 'tgeen deselve Chryso-

stomus leert, te welen: Dat Godt van ons

niet meer en vereyscht dan dat wy onse son-

den met tranen voor hem belijden ; dewijl

soodanighe uytspraecken 2) nu en dan in

sijne schriften en in de schriften van andere

te lesen zijn. Augustinus seydt wel ergens

dat de wercken der barmhertigheydt midde-

len zijn om vergevinghe der sonden te ver-

krij
I

gen : maer op dat niemandt sich aen

dat woordeken en soude stoeten , soo leydt

hy dat uyt in een ander plaets, segghende

:

't Vleesch van Christus , is de waerachtigh'

en eenigh' oflerhande voor de sonden , niet

alleen voor die sonden , deweick' alle te sa-

men uyt-gewischt worden in den Doop, maer

oock voor die , die naderhant uyt swackheyt

voortkomen : van weghen deweicke de gant-

sche Kercke daghelicks roept : Vergheeft ons

onse schulden. En sy worden door die eenigh'

Offerhande vergheven.

39. Sy hebben de voldoeningh oock ten

meerendeel ghenoemt , niet een vergeldingh

die Gode ghedaen moeste worden, maer een

openbare betuygingh , waer door die ghene

die met den Ban waren ghestraft gheweest,

de Kercke versekerden van hare boetveer-

komcu noch-

tans met de

Schoul-Lcera-

reu uict over

een, ghelijck

blijekt uyt de

geluyghnlsseu

van Chrysosto-

mus , en An-

gustiuus.

Homil. 2. in

Psalm 50.

Cap. Bi (3i).

Homil. 10.

in Genes,

Euchir. ad

Ijaurcut. -iS

seqq.

([). 2C4.)

1) uyt gaet. 2) spreueken.

Want sy heb-

beu vande vol-

doeniughe also

gesproken, dat

het blijnkt dat

de voldoenin-

gen te dier tijdt

gesieu hebben

op den vrede

der Kercke, eu

niet op den

throou Godts.



IlI. 5. 1. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 377

Ca]! 65. Cita-

tui' in deci'. c.

iu act. pa'iiit.

dist. 1.

't Gliecu vau

suniuiige diiy-

sterlick onbe-

kende Monic-

keu dwaselick

is vourt giie-

bracht,dat heb-

beu de Scliool-

Lceraers seer

qualick ujtge-

Icvdt.

diglieyi en beleringh , als sy wederom in de

ghemeenschap der selver wilden acngheno-

nien worden. Want dien , die sulek een pe-

nitenly of beteringh deden , wierden sekere

vasten-dagen en andere dingen opgeleydt

,

door dewelcke sy 't waeracliligli en hertelick

berouw , 't welck sy hadden van haer vo-

righ' leven, bewijsen, of liever de ghedach-

tenisse der voorleden sonden uytwisschen

souden , en alsoo wierdense ghesoydt niet

Gode, maer de Kercke te voldoen, 't Welck

oork met dese selvige woorden verhaelt en

uytgbedruckt is door 1) Augustinus in sijn

Handt-boeck gheschreven aen Laurentius.

Uyt dit oude ghebruyck hebben de Biechten

en Voldoeningen, die huyden ten daghe ghe-

pleeght worden, haren oorsprongh ghenomen.

Ghewisselick, adderen gebroetsels, waer door

te weegh ghebracht is , datter selfs niet een

schaduwe van de boven-gemelde betere wijs'

en ghestalt en is over gebleven. lek weet

wel dat d'oude Leeraers somtijdts wat hart

spreken : lek en loochen' oock niet (gelijck

ick onlanghs te voren geseyt hebbe) datse

moghelick daer in hebben ghefeylt en ge-

struyckelt. Maer 't gheen met seer weynige

smetten besprenght was , wordt gantsch en

gaer verontreynight , wanneer 't met d'on-

ghewasschen handen van de soodanighe be-

handelt %) en aengetast wordt. En is 't dalmen

in desen strijden moet met de ghetuyghenissen

der Ouden : O goede Godt ! wat voor Oudt-

Vaders stekens' ons doch in de handt? Die

uytspraecken 3) daer mede Lombardus haren

Capitevn en Leydsman sijne gelapte boecken

te samen ghenaeyt heeft, zijn ten meerendeel

ghenomen uyt sommigher Monicken dwase

suH'eryen , deweick' onder de namen van

Ambrosius, Hieronymus, Augustinus en Chry-

sostomus uyt zijn ghegheven i) en ghelesen

worden. Ghelijck hy belanghende dit teghen-

woordighe punct der Voldoeninghe by nae

alles neemt uyt het boeck van Augustinus

over 5) de penitenty , welck boeck zijnde

door eenen sekeren lapper of schrobber

beyd' uyt goed' en quaed' Autheuren onge-

schictelick te samen ghelapt , wel draeght de

naem van Augustinus , maer nochtans soo-

danigh is , dat niemandt , alvvaer hy maer

van middelbare geleertheyt, dat boeck voor

het sijne soude willen erkennen. Dat ick

haer ongeschickte beuselinghen niet seer

scherpsinnighlick en ondersoecke , dat sullen

my de Lesers vergeven , den welcken ick

daer mede gheen moeyt' en wil aendoen.

•Voorwaer het soude my met seer lastig, en

nochtans vermakelick zijn die beuselinghen

die sy voor desen voor Heylige verborgenl-

heden gheroemt en ghepresen hebben , tot

hare seer groote schande door te strijcken

:

maer dewijl mijn voornemen is vrucht te

doen met leeren , so laet ick sulcks blijven.

/tó V. CapUtel.

Van de verviillinghen en by-voeglisels die sy tot

de Voldoeningen toebrengen , te weten , d Af-

laten en 't Vage-vyer.

Uyt dese Leere der Voldoeningen hebben

voorts d'Aflaten haren oorsprong. Want
't gheen wy met machtigh en zijn te voldoen

,

dat wordt , volghens haer beuselachtigh voor-

gheven, voldaen door d'Aflaten : en sy komen
tot sulcken uytsinnigheydt datse verklaren dal

d'Aflaten zijn een uytdeelingh van de verdien-

sten van Christus en der Martelaren , die de

Paus door sijne bullen en brieven uyt-deelt.

En al hoewel sy meer nieskruyt verdienen te

hebben dan bewijsredenen, soo dat het niet

seer de moey te 1 ) weert en is eenighen arbeydt

aen te wenden om suicke beuselachtighe dwa-

linghen te weder-legghen , deweick' aireede

veel stoeten ontfanghen hebbende , van selfs

beginnen te verouden en te hellen nae den

val : dewijl nochtans een korte weder-legginge

der selver aen 2) sommigen on-ervarenen

profijt en voordeel sal doen , soo en sal ick

die niet achter wege laten. En voorwaer dat

d'Aflaten soo langhen tijdt in haer gheheel

gebleven zijn , en in soo een groote en dolle

ongebondenheyt soo langh ongestraft zijn ge-

weest , dat kan dienen tot een bewijs in hoe

diepen nacht der dwalingen de menschen

eenigh' eeuwen langh versmoort gelegen heb-

ben. Sy sagen datse van den Paus en sijn

buldragers opentlick en sonder omwinden van

eenighe doeckskens , bespot wierden : datter

van de saligheyt haerder zielen groote gheldt-

feesten en marckten ghehouden wierden , dat

de prijs der saligheyt op seer weynigh pen-

ningen getaxeert en geschattet wierdt, dat

gheen dingh voor niet en was te bekomen :

dat haer door desen schijn d'oll'er-penninghen

afghetrogchelt 3) wierden, deweick' aen de

hoeren , bordeel-broeken en brasseryen schan-

delick wierden besteedt en verkwist 4) : dat

de hooghste verkondigers der Aflaten , de

hooghste verachters waren : dat dat monster-

dier daghelicks met meerder ongebondenheydt

in gheweldt en overdaet voort ging , datter

geen eynd' afgemaeckt wierdt, datter altijdt

De Lccre der

Vüldoeuingli is

de baermoeder

der Allateii.

De bescbrij-

viughe der sel-

Haer ydelheyt.

Noehtans

hebbeuse lan-

ge tijdt d'uvev-

handt glieno-

nien , en door

wat redeu.

Zy zijn ghc-

tuygea van de

güdtloose gie-

righeydt des

Paus en der

Roonisclier

geestelickheyt

:

mitsgaders vau

de schriclcelic-

ke bliudtheyt

daer mede de

Cliristen-we-

relt vau over

langh gesla-

ghen is ghe-

wcest.

i) ghehundelt. ») siirencken. t) uytguen 5) viiu. i 1) pijne. 2) []. 'A) al'
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Ue beschrij-

vinghe der sel-

vor iiac 't glie-

vuclen dei' So-

iihisteu.

(1). 265
)

Wilt die iudei-

diittzijiijinidts-

gadei's de we-

dcr-leggiüghe

van ecü sü

groote godt-

loosheydtj be-

vestigbt dojr

seveu Schrif-

tuer-plaetseu.

Actur. 10. 4a.

nieuw loot wierdt ghebracht en nieuw geldt

uyt gemolcken : en evenwel ontfinghense d'Af-

laten met seer groot' eerweerdigheyt , sy aen-

baden en kochten deselvige : en die scherper

sagen als andere , die meenden nochtans dat

d'Aflaten een heyligh bedrogh waren , daer

mede sy met eenigh voordeel bedroghen

mochten worden. Eyndelick doe de werelt

een weynigh wijsheydts aenghenomen hadde

,

soo zijn d'Aflaten kout gheworden , en be-

vriesen oock allenghskens tol datse t'eene-

mael verdwijnen.

2. Maer dewijlder vele zijn , dewelcke de

vuyligheden ,
bedriegeryen, dieveryen en roo-

veryen (daer mede d'Aflaet-verkoopers dus

lang gespeelt en ons begoochelt hebben) be-

mercken , en nochtans de Fonteyn der godt-

loosheyt selfs niet ghewaer en worden : soo

is 't noodigh dat wy te kennen geven niet

alleen hoedanigh d'Aflaten zijn , maer oock

wat die enckelick zijn, wanneerse van alle

smette zijn ghesuyvert. Sy noemen die den

schat der Kercke, de Verdiensten van Chris-

tus , der heyligher Apostelen en Martelaren.

En verdichten dat de volle bewaringh van

dese schuyr en schat (ghelijck ick aengeroert

hebbe) den Roomschen bisschop gegeven en

overghelevert zy, en dat by hem is de be-

dieningh en uytdeelingh van soo groote goe-

deren , in sulcker voegen dal hy deselve door

hem-selven wech
j
schencken , of oock anderen

recht om die wech Ie schencken verleenen

mach. Hier uyt komt het dan dat van den

Paus somtijts volkomen Afiaet, somtijts Af-

laet voor sekere jaren : van de Cardinalen

Afiaet voor hondert: en van de Bisschoppen

Aflaet voor veertigh daghen ghegheven wordt.

Maer op dat ick d'Aflaten oprechtelick be-

schrijve : De selvige zijn een onlheyligingh

van Christus Bloedt , en een bespottinge des

Duyvels , om het Christen-volck van de ghe-

nade Godts , en van het leven 't welck in

Christus is , af te leyden , en van den

oprechten wegh der saligheydt af te wen-

den. Want hoe konde doch Christus Bloet

schandelicker ontheylight worden , dan wan-

neer gheloochent wordt dat het genoeghsaem

is tot vergevinghe der sonden , tot versoe-

ningh , en voldoeningh , het en zy dat des

selfs gebreck (als of het verdort en uyt-ge-

leert waer) door andere dingen vervult en

geholpen werde? Petrus seght ; Dat de Wet
en alle de Propheten aen 1) Christus ghe-

tuyghnis gheven dat de Vergevinge der sonden
door hem te verkrijghen is : d'Allaeten schenc-

ken de vergevinge der sonden door Petrus,

1) e:

Paulus en de Martelaren. Joannes seght : Het

bloet van Jesus Christus reynigt ons van de

sonde : d'Aflaten maken het bloedt der Marte-

laren tot I) d'Afwasschinge der sonden. Paulus

seght dat Christus die geen sonde ghekent en

heeft , voor ons tot sonde (dat is tot een vol-

doeninghe voor de sonde) gheworden is , op

dat wy in hem de gerechtigheydt Godts wor-

den souden : d'Aflaten stellen de Voldoeninghe

der sonden in het bloedt der Martelaren.

Paulus riep en betuygde den Corinthiers dat

Christus alleen voor hen gekruyst en ghestor-

ven was: d'Aflaten verkondighen , dat Paulus

en andere meer voor ons ghestorven zijn.

Elders seght hy: Dat Christus sijn Kercke

door sijn bloedt verkreghen heeft : d'Aflaten

stellen eenen anderen prijs der verkrijgingh

in het bloedt der Martelaren. D'Apostel seght

:

Dat Christus door een eenigh' ofFerhande tot

in eeuwigheyl volkomen gemaeckt heeft alle

die , die gheheylight zijn : d'Aflaten roepen

daer tegen , dat de heylighmaking , die ander-

sins gebreckelick zijn soude , door de Marte-

laren volmaeckl wordt. Joannes seght: Dat

alle de Heyügc hare kleederen ghewasschen

hebben in het liloedt des Lams : d'Aflaten

leeren de kleederen wasschen in het bloedt

der Heyligen.

3. Teghen dese Heyhghschennis %) schrijft

Leo , Roomsch Bisschop , seer trefl'ehck aen

de Palestynen : Al hoewel , seght hy, veler

Heyligen doodt dierbaer is gheweest voor

d'oogen Godts, soo en is nochtans niemandt

onder hun , hoe onschuldigh hy oock soude

mogen geweest zijn
,
gedoodet lot versoeninghe

der werelt. De Rechtveerdighe hebben Kroonen

ontfanghen , maer niet ghegeven aen ancfere,

en uyl de 3) kloeckherligheyt der Geloovigen

zijn [gheboren en voortghekomen exempelen

der lijdtsaemheyt , maer niet eenige gaven der

gerechtigheydt. Want hare doodt gingh haer

alleen aen in 'l bysonder, ende sy en hebben

door haer eynd' en uytgangh eens anders

schuldt niet betaeldl: ghemerckt datter maer

een gheweest is , te weten , de Heere Chris-

tus , in den welcken alle Geloovige gekruyst

,

ghestorven , begraven en opgheweckt zijn.

Welcke uytspraeck 4) hy , dewijlse ghedenck-

weerdigh was , oock in een andere plaets weder-

om herhaell heeft. Daer en soude voorwaer

niet klaerders konnen ghesocht of begheert wor-

den om dese goddeloose Leer den doodl-steeck

te geven. Nochtans spreeckt oock Augustinus

even soo gevoeghlick in den selven sin : Al is 't,

seght hy, dat wy Broeders voor de Broeders ster-

ven, so en wort nochtans gcenes Martelaers-

A[iuc. 7. 1-1,

Item , duur

't heerlickc ge-

tviyghuis vau

Leo, Kooiiisch

Bisscbop.

Epist. 81.

I'aalmlie. 15.

Epist. 'Jó.

Met wieu

Augustinus

over eeu stemt.

Tract. ia loau.

84.

1) []. 3) Kerck-ruof. 3) [ ]. 4) spreuck.
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bloedt tot verghevinglic der sonden uytgestort.

Dit heeft Christus gedaen voor ons : en hy heeft

hot daerom ghedaen, niet op dat wy hem
sLilcks nae doen , maer op dat wy hem voor

Lib. 4. ad sulcks danckcn souden. Item in een andere
Bonif. cap. 4.

^\.^^^^^
.

q\^q\ijq\^ jg g^i^g Q^j^^^ j,[|gg„ gewor-

den is een Sone des menschen, op dat hy
ons met hem Sonen Godes maken soude

:

alsoo heeft hy alleen niet quaets verdient

hebbende , de straffe voor ons aenghenomen,

op dat wy sonder goede verdiensten door

hem d'onverdiende genade verkrijgen souden.

Evtiiwci poo- Vüorwaer hoewel hare gantsche Leer uyt
^',"

'^l
''"^i'' grouwelicke hevlighschenderven I) en laste-

(icsu wanseba- rmgen te samen gheraept is , soo is noch-
iiüue lasteriug (ans dit een wanschapene lasteringh boven

verdeJigcn'' en '^"^ andere. Laet hun bemercken of dit niet

dat duoi- Je au- en zijn hare leer-stucken : Dat de Martelaers

'\
"osteis

"^"^ "^°°'' ^^^^ doodt
.
meer ghedaen en verdient

hebben by Godt dan voor haer selven noo-

digh was : ea dat hun sulcken overvloedt

der verdiensten overigh gebleven is , dat die

oock tot andere vloeyen en overgaen konnen.

Op dat derhalven so een groot goedt niet en

zy onnut en te vergheefs , dat haer bloedt

met Christus bloedt vermenght wordt, en dat

uyt dat tweederley bloedt den schat der

Kercke ghemaeckt wordt tot verghevingh en

voldoeningh der sonden. Ende datmen alsoo

Coiuss. 1.21. verstaen moet 't segghen van Paulus: lek

vervuil' in mijn lichaem, 't gheen aen het

lijden van Christus ontbreeckt voor sijn lichaem,

't welck is de Gemeynte. Wat is dit anders

dan aen 21) Christus sijnen naem laten be-

houden, en voor de rest hem voor een kleyn

Heyligsken maken , dewelck' onder den hoop

der 'Sancten naeuwlicks ghekent wordt? Hy
alleen, Hy alleen, seggh' ick, behoorde ghe-

predickt, alleen voorghesteldt, alleen genoemt,

alleen aengemerckt te worden , wanneermen
handelt vaii de Vergevinge der sonden te ver-

krijgen , van de Versoeningh , en Heyligh-

makingh. Maer laet ons doch haer onvol-

maeckte bewijs-redenen aenhooren. Op dat

het bloedt der Martelaren niet te vergheefs

en onnuttelick en zy uytgestort, soo laet

dat ghebracht en besteedt worden tot gemeen
1. Auiwüordt. profijt van de Kerck. Jaesoo? Was dat gheen

vrucht met allen datse Godt door haer doodt

verheerlickten? datse door haer bloet sijn

waerheyt onderteeckenderi ? datse daer door

betuygden dit teghenwoordighe leven te ver-

achten en een beter leven tesoecken? datse

door hare volstandigheydt het geloove der

Kercke bevestighden
, en de hertneckigheydt

'der vyanden braken'? Maer dit is 't quan-

1) kerck-i-uuverijeu. 2) [].

suys, sy en erkennen I) niet, dat er 2)
vrucht is 3) , soo Christus alleen de Ver-

soender , alleen voor onse sonden gestorven,

alleen voor onse verlossingh op-gheo(l'ert is.

Petrus en Paulus, segghense , souden even-

wel de Kroon der overwinningh verkreghen

hebben , ofschoon se op hare bedden ghe-
storven waren. Dewijlse nu tot den bloede

toe hebben gliestreden , soo en soud'et der

gherechtigheydt Godts niet wel passen sulcks

vruchteloos en onnut te laten liggen. Even
eens als of Godt nae de mate van sijne ga-

ven de heerlickheyt in sijne dienstknechten

niet wist te vermeerderen. Ende de Kerck
ontfanght in't ghemeen ghenoeghsame nut-

tigheyt, wanneerse door de triumphc der

Martelaren ontsteken wordt tot vyerigheydt

om te strijden.

4. Maer hoe booselick verdraeyense de

plaelse van Paulus, daer hy seyt: Dat hy
in sijn lichaem vervult die dingen die aen de

verdruckingen van Christus ontbraken ! Want
dat ghebreck en die vervullingh en verstaet

hy niet van het werck der verlossingh, vol-

doeningh en versoeningh , maer van die ver-

druckinghen door dewelcke de lede
|
maten

van Christus, te weten, alle gheloovighe ge-

oeiïent moeten worden, soo langh alss' in dit

vleesch leven sullen. Hy seght dan dat van

het lijden en de verdruckinghe van Christus

dit noch overigh is, te weten, dat hy een-

mael in hem-selven gheleden hebbende, noch

dagelicks lijdt in sijne üdtmaten. Christus

gheweerdight ons dees' eer aen te doen, dat

hy onse verdruckinghen houdt en reeckent

de sijne te zijn. Ende dat Paulus daer by

voeght voor de Gemeynte : daer door en wil

hy niet te verstaen gheven dat hy sulcks

doet voor de verlossingh , of voor de ver-

soeningh , of voor de voldoeningh der Ge-

meynte : maer voor d'opbouwingh en vorde-

ringh der selver. Ghelijck hy elders seght

:

Dat hy alles lijdt om der uytverkorenen

wille , op datse de saligheydt die in Christus

Jesus is , verkrijghen mochten. En hy schreef

aen 4) die van Corinthen dat hy tot haerder

vertroostingh en saligheydt verdroegh alle

de verdruckingen die hy leedt. En terstondt

daer aen verklaert hy aldaer sijn sin en

meening, wanneer hy seght dat hy ghemaeckt

is tot een Dienaer der Gemeynte , niet om
deselve te verlossen , maer nae de bedie-

ningh die hem bevolen was, om te predicken

het Euangclium van Christus. Indien sy noch

eenen anderen uytleggher begeeren , so laet

haer Augustinus hooren : Het lijden van

lieautwoor-

Jlugb van een

tegen-werpiuji.

2. Autwooi't,

op de plaets

des Apostels,

died'Allaelbe-

scherniers ter

quader trouwe

vcrdraeijcn.

(p. 366)

bevestiging

der antwoordt,

door vergelijc-

kingh met an-

dere plaetsen.

2. Tim 2. 10.

3. Cor. 1. 6.

Door het glie-

tujghuis van

Augustiuns,

die Paulus uj't-

leydt.

In Psalro <"•

1) bekenuen. 2) gheeu. 3) [j. 4) [J.
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Christus , seght jiy , is in Christus alleen
,

als in het Hooft : inaer in Christus en in de

Gemeynte, als in het gantsche lichaem. Daerom

sesht Paulus een lidt van dien : lek vervuil'

in mijn Lichaem t geen aen t lijden van

Christus ghebreeckt. Indien ghy dan die dit

hoort , een zijt van de Leden van Christus

,

soo ontbrack aen het lijden van Christus al

dat 't welck ghy lijdt van die ghene die

gheen ledematen van Christus en zijn. Hy
verklaert oock elders waer toe de verdruc-

kingen der Apostelen, die sy voor de Ghe-

meynte opghenomen hadden , dienstigh zijn.

'i'jiict. iii i(.:in. Christus , scght hy , is my een deur en toe-
''^' ^'

8''"S'^ ^^^ u-lieden : want ghy zijt schapen

van Jesus Christus, door sijn bloedt verkre-

gen : bekent uwen prijs , dewelcke van my
niet ghegheven , maer 'door my ghepredickt

wordt. Daer nae seght hy : Ghelijck hy sijn

ziel ghegheven heeft, alsoo moeten wy oock

onse zielen stellen voor de Broeders , om
vrede te stichten , om het gheloove te ver-

stercken. Dit zijn de woorden van Augusti-

Door audere nus. Het zy vcrrc daer af dat Paulus soude

A^ottX die
ghemeynt hebben dat aen het lijden van

ons sijn 'voor- Chrislus yetwos ontbrack , soo veel belanght
uemeueaoogh- Jq gantschc volheydt der gherechliglieydt, der
nierck ontdec- , • , , ,'' r i i_ i i i

ii^„. saligheyt en des levens : oi dat hy daer by

yetwes van het sijne soude hebben willen

toebrenghen , dewijl hy soo duydelick en

voortreffelick verkondight , dat d'overvloedig-

Koin. 5. 15. heydt der ghenade door Christus met soo

groeten mildadigheydt is uytghestort , datse

de gantsche kracht der sonde verre te boven

ghegaen is. Dóór dese ghenaed' alleen zijn

alle Heylige saligh geworden, en niet door de

verdienst hares levens of doodts
,
gehjck Pe-

Aciur. 15. u. li'us uytdruckelick gctuygt : soo dat die ghene 1)

Gode en Christus versmaetheydt aendoen

soude, dewelcke de weerdigheydt van eenen

der 2) Heyligen erghens anders in soude

stellen , dan in de barmhertigheyt Godts al-

leen. Alaer waer toe houd ick my hierby

noch op , als ware het 3) een duystere saeck 4),

dewijl reeds de uyteensettinghe van 5) soo-

danige wanschapene dingen ö) soo veel is als

se 7) overwinnen?

De sohan- 5. Voovts op dat wy sulcke grouwelen voor
deiicke begeer- by gacu : Wic hccft den Paus gheleerdt dat

"iiooinsciien''^ '^Y ^^ ghenade van Jesus Christus, dewelcke de
i'iins tol vnyi Hccre door 't Woordt des Euangeliums heeft

wèXI-iCTd"''''
^^'"'^" uyt-gedeelt hebben, in loodt en perka-

ment besluyten sal? Ghewisselick het Euan-
gelium Godts moet leughenachtigh zijn , of de
Aflaten zijn leughenachtigh. Want dat ons

1) []. 2) yemandt ouder den. 3) blijf idk doch hierop,
als op. 4) (lan.'er stieu), 5) [], Oj (alleeulitk roor
oogen atcUen), 7) [ ].

Christus met allen overvloedt der Hemelscher

goederen , met alle sijne verdiensten , met alle

sijne ghereohtigheydt , wijsheydt en ghenade
,

sonder uylsonderingh 1) van yets, door het

Euangelium wort voor-gedragen , dat getuyght

Paulus als hy seght: Dat het woordt der ver- 2. Coniith. 5.

• . VBS 18 30 21
soeningh den Dienaren toevertrouwt is, op

datse, ghelijck of Christus door hen bade

,

dese wljse van boodlschappen bedienen sou-

den : Wy bidden u , laet u met Godt versoe-

nen. Hem die gheen sonde gckent en heeft

,

heeft hy voor ons sonde gemaeckt , op dat

wy %) gherechligheyt Godts zijn souden in

hem 3). En hoe veel de gemeenschap van

Chrislus vermach , dewelcke (ghelijck deselve

Apostel getuyght) ons in den Euangelie voor- i- <-^or. 1. u.
,,

gesteldt wordt om van ons ghenoten te wor-

den , dat weten de geloovige. De Aflaten daer

en tegen nemen eenigh deel der ghenaden uyt

des Pauses schat-kist voort ghehaelt , scheuren

dat af van Godes Woordt , en hechten 't aen

loot, perkament en oock aen een sekere

plaets. En indien yemandt den oorsprongh ^"' ^""'«1

hier van weten wil, dit misbruyck .schijnt
™'^i"""'5

hier uyt voort ghekomen te zijn: In voor-

tijden doe den ghenen die penitenty deden

straffer voldoeninghen opgheleydt v/ierden , dan

sommighe konden draghen, soo hebben die

gene die sich door d'opgheleyde penitenty

boven de maet beswaert vonden, van de

Kercke versocht verlichtinghe der selver. Dese

verlichtingh , die den soodanighen ghegheven

wierdt, wierdt ghenoemt Aflaet. Maer als sy

dese voldoeningen die de Kercke ghedaen

wierden tot Godt trocken , en seyden datse

waren vergeldingen daer door de menschen

haer selveo vry kochten van Godes oordeel,

soo hebben sy oock met eenen d'Aflaten daer

henen ghevoert en ghetrocken datse souden

zijn middelen van versoeningh , om ons van

de verdiende stralFen te verlossen. Ende sy

hebben die lasteringhen die wy uyteengheset 4)

hebben , met soo grooten onbeschaemtheyt

versonnen 5) , datse geen decksel van on-

schuldt en konnen voorwenden.

6. Datse ons nu oock gheen moeyte en HoeuoodigU

maken met haer Vage-vyer: 't welck door
^^^^.^^.itrèn

desen bijl verbroken , ter neder gheworpen , verhaudeiiugb.

en t'eenemael uyt den grondt af omgekeert 'i>=s Vaghc-

„. • 1 •
,

• L •
..

vyers, t welck
IS. Want ick en stemme met sommiglie met ^^^ j^ pj,^,;^.

over een , dewelcke gevoelen dat men by dese ten verdicbt is.

saeck de vingheren voor de ooghen moet

houden 6) , en van het Vage-vyer liever niet

spreecken 7) , waer uyt (gelijckse seggen)

heftige strijden ontstaen , en weynigh stich-

1) uytnemiugh. , 2) (in hem). 3) de rechtveerdigheyt

Godts werden souden. 4) verhaelt. 5) versiert.

6) in deseii deele behoort over het hooft te zien.

7) niet te melden.
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1. Uedcn,

üjlK'iiüiueu vaii

de bciiierc'kiug

der s!»ke selfs.

2. Van de

iiiilhoriteyt

Godts.

(p. 207.)

Dciit. iS. 11.

3. Van de

bemerckingder

vei'dieusten

van Christus,

dewelcke door

dit gedichtsel te

niet geraaeckt

worden.

Wat het Va-

ge-vyer zy.

ï

tinghs beliaell kan worden, lek soude gcvvisse-

lick oock raden dat men sulcke beuselinghen

behoorde te laten varen, indiense deselve niet

en hielden voor ernst. Maer dewijl het Vage-

vyer uyt veel lasteringen Ie samen gesteldt

is , en noch dagelicks met nieuwe lasteringen

versterckt en geschoorl 1 ) wort , dewijl het

oock veel en sware erghernissen verweckt

:

soo en moet men voorwaer niet door de

vingheren sien. Men luidde misschien eenen

tijdt langh dit als onghemerckt moghen laten

passeeren, te weten, dat het buyten Godts

Woordt door een neuswijse en stoute licht-

veerdigheydt versonnen 2) was : dat men daer

in geloof stelde van weghen ick en weet niet

wat voor openbaringhen door des Duyvels

listigheydt verdicht : dalter tot bevestiging des

selfs eenige Schriftuyr-plaetsen door onverstant

verdraeyt waren. Maer toch 3) de Heere en

duldt 4) niet dat de vermetenheydt der men-

schen alsoo tot de verborghene verlreck-plaet-

sen sijner oordeelen doorbreke : hy heeft oock

strengelick verboden , sijn
|
stemme te ver-

achten , en de waerheydt by de doode te

soecken : hy en gedooght oock niet dat sijn

Woort so on-eerbiedighlick verontreynight

worde. Laet ons nochtans dit toestaen dat alle

het voorseyde voor een tijdt langh hadde

mogen ghedult 5) worden als een saeck die

weynigh om 't lijf heeft. Maer wanneer de

versoeninge der sonden elders dan in het bloet

van Christus gesocht wordt , wanneer de vol-

doeningh op een ander getrocken en over-

geset wordt , dan is het swijgen seer gevaer-

lick. Men moet derhalven roepen niet alleen

met een stercke stemme , maer oock met een

stercke keel en stercke lendenen 6) , dat het

Vage-vyer is een doodelick ghedichtsel des

Satans , waer door Christus Kruys verydelt

,

Godts barmhertigheydt met een ondragelicke

smaedtheyt aengedaen , ên ons geloof verswackt

en omghekeert wordt. Want waer voor houden

sy doch het Vage-vyer anders dan voor een

voldoeningh , dewelcke nae de doodt van de

zielen der afghestorvenen betaelt wordt voor

hare sonden? soo dat het Vage-vyer terstondt

met wortel en all' uytgheroeyt wort , soo haest

als de waen en meyningh om te voldoen ter

neder leydt. Indien door den naest-voorgaen-

den handel meer dan blijckelick is dat het

bloedt van Christus zy de eenighe voldoeningh ,

versoeningh , en suyveringh voor de sonden

der gheloovigen, wat blijft er dan 7) anders

overigh dan dat het Vage-vyer is eenen lou-

teren en grouwelicken laster tegen Christus?

.Ick gae voor by de heylighschenderijen 8)

1) onderset. 2) versiert. 3) Hoewel. 4) lijdt.

B) gheleden. 6) zijden. 7) isser. 81 Kerek-rooveryen.

door dewelcke hel dagelicks wordt verdedight

,

d'erghernissen die het in de Religy verweckt,

en andere ontallicke quaden meer, die wy sien

dat uyt sulcken fonleyn der godtloosheyt zijn

voort gekomen.

7. Het is nochtans noodigh dat men haer

uyt de handen wringe de plaelsen die sy

verkeerlick ter quader trouwen uyt de Schrif-

tuyr hierby 1) plegen aen te grijpen. Wan-
neer de Heere (seggense) betuyght dat de

sonde teghen 2) den Heylighen Geest niet en

sal vergheven worden , noch in dese noch in

de toekomende werell , soo gheeft hy met

eenen daer uyt te verstaen , datter vergevingh

is voor sommige sonden in de toekomende

werelt. Maer wie isser doch die niet en siet

,

dat de Heere aldaer spreeckt van de schuldt

der sonde ? Indien dat alsoo is , wat doet dan

het seggen van Christus voor haer Vage-vyer

als in het welcke . volgens hare meeningh

,

de stratïe der sonde betaelt wordt , zijnde de

schuit der sonde ,
gelijck sy niet en ontken-

nen, vergheven in dit teghenwoordighe leven?

Op datse nochtans ons niet verder teghen en

spreken , soo sal ick hen een klaerder weder-

leggingh doen hebben. Doe de Heere sulcken

schendigen boosheydt alle hope van verghe-

vingh wilde afsnijden , soo en is het hem niet

genoegh geweest te seggen dat die nimmer-

meer vergeven en soude worden : maer om
de saeck noch swaerder te maken , so ge-

bruyckt hy een verdeel ingh , waer onder hy

begrijpt het oordeel 't weick de conscienty

van yeder een ghevoelt in dit leven, en oock

dat laetste oordeel 't welck opentlick in de

Opstandingh gestreken sal worden. Als ofhy

seyde: Wacht u van moetwillige weder-span-

nigheydt, even eens als van een seer seker

verderf. Want wie dat gegeven licht des

Geestes met opset ghepooght heeft uyt te

blusschen , die en sal geen verghevinge ver-

krijghen noch in dit leven , het welck den

sondaren tot bekeeringhe ghegheven is, noch

oock ten jonghsten daghe, wanneer de lam-

meren door d'Engelen Godts van de boeken

gescheyden sullen worden , en het Koninck-

rijcke der Hemelen van all' ergernissen sal

worden gesuyvert. Daer benellens brengen

sy te voorschijn de parabel uyt Mattheus

,

daer Christus seght : Hebt vrede met u weder-

partye : op dat hy u niet t'eeniger tijdt den

Richter over en levere , en de Richter den

Dienaer, en de Dienaer den Kercker : en ghy

daer uyt niet en wcrt verlost , voor dat ghy

den laetsten penningh betaeldt sult hebben.

Indien in dese plaets door den Richter Godt

1) [ ]. 2) in.

4. Reden,

gheuouieu van

de godtlooahe-

deii die uyt die

foiiteyu voort

kuineu.

Ujtleggingh

der Sehrii'tuyr-

plaetseu die

voor het Vage-

vyer by ghe-

bracht worden.

1. Van de

soude die noeh

niet en wordt

vergeven, noch

in dese noch in

de toekomende

wereldt , waer

uyt sy besluy-

ten dat daer in

de toekomende

werelt verghe-

vingh is van

sommighe sou-

den.

Matth.12. 32.

jMarc. 3. 28.

Lucas 12. 10.

2 Van den

laetsten qua-

drant-penning

te betalen.

Malth. 5. 25.
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3. Van de

kuye-buyging

der gheuei' die

ouder dei- aer-

deu zijn.

Phil. 2. 10.

beteeckent worl, en door de Weder-party

den Duyvel , en door den Dienaer een Engel

,

en door den Kercker het Vage-vyer, so sal

ick niy geern gevangen geven. Maer indien

het yeder een bekent is , dat Christus om de

sijne te krachtiger tot goede eendrachtigheydt

op te wecken , aidaer heeft willen betoonen

aen hoe veel ghevaerlickheden en quaden sy

haer selven bloot geven , die liever met 1)

het hooghste recht halstarrigh willen spelen 2)

,

dan billick en goedigh handelen : soo bidd'

ick u, seght my doch waer dan het Vage-

vyer gevonden sal worden?

8. Sy trecken oock een bewijs-reden uyt

de woorden van Paulus, daer hy seght: Dat

de knyen der gener die in den Hemel , op

der Aerden en onder der aerden zijn , voor

Christus gheboghen worden. Want sy houden

voor een bekende saeck dat door dieghene

.

die onder der aerden zijn , niet en konnen ver-

staen • worden die ghene die ter eeuwiger ver-

doemenisse zijn toe-ge-eygent, Soo moeten het

derhalven de zielen zijn die in 't Vage-vyer

gepljnight worden. Sy en souden niet seer

qualick reden-cavelen , indien de Apostel door

het knye-buygen d oprechte betrachting der

Godtsaligheydt beteeckende : maer dewijl hy

alleenlick leert , dat Christus toe-gebracht is

een heerschappy daer onder alle schepselen

sich buyghen en begheven moeten : soo moghen

wy sonder eenigli letsel door de ghene die

onder der aerden zijn verstaen de Duyvelen

,

dewelcke voorwaer voor des Heeren vyer-

schaer ghestelt sullen worden , en met schnck

en beven hem -voor haren Richter bekennen

sullen. Gelijck Paulus selfs de selfde voor-

seggingh uytleydt in een ander plaets, seg-

gende : Wy sullen alle voor den Rechter-stoel

van Christus gestelt worden. Want daer is ge-

lesai. '15. 23. schreven : Ick leve , voor my sal alle knye

ghebogen worden , &c. Maer, seggense , men

mach in sulcker voegen met uyt legghen

't geen in de Openbaringh staet , alwaer Joan-

nes seght : Ende alle schepsel dat in den

Hemel is, ende op de Aerde , ende onderde

aerde , ende die m de Zee zijn , ende alles

wat in deselve is , hoorde ick seggen : Hem
die óp den throon sit, ende den Lamme zy

de dancksegginge , ende de eere , ende de

heerlickheydt , ende de kracht in alle eeuwig-

heydt. Dit stae ick wel lichtelick toe. Maer
van hoedanighe creatuyr'én meenen sy dat hier

ghesproken wordt? Want het is sekerder dan

seker dat daer onder begrepen worden de

creatuyren die gheen reden of verstandt en

hebben , en oock die sonder leven zijn. Waer

Rom. 14. 10

U.

Ap

1) [ ] 2) ver^oecken.

door niet anders en wordt betuyght dan dat

aile de deelen der werelt , van den hooghsten

top der Hemelen af tot het middel-punct der

Aerden toe, na hare wijse des Scheppers

heerlickheydt 'verkondigen. Het geen sy voort

brengen uyt de History der Machabeen en

sal ick gheen beantwoordingh weerdigh ach-

ten , op dat ick niet en schijne dat boeck te

stellen in het register van de heylige Boecken.

Augustinus , seggense , heeft nochtans dat

Boeck voor Canonijck aenghenomen. Maer,

segge ick , met hoedanigen versekertheydt heeft

hy dat ghedaen? De Joden, seght hy, en

hebben de Schriftuyr der Machabeen niet

,

ghelijck sydeWet, de Propheten en Psalmen

hebben, den welcken de Heere als sijne ghe-

tuyghen zijnde
,
getuyghnis gheeft , seggende :

Dat hel alles
|
moest vervult worden , wat

van my gheschreven is in de Wet van Moses

,

ende Propheten , ende Psalmen. Doch deselve

Schriftuyr en is niet onprotijtelick aengenomen

van de Kercke , soo men die matighlick en

soberlick leest of hoort, &c. Maer Hieronymus

leert recht uyt sonder eenige twijffeling , dat

d'authoriteyt of hetghetuyghnis van dat Boeck

niet en deughl om de leer-stucken der Religy

daer door te bevestighen. En uyt dat oude

boeckskcn, 't welck op den naem van Cyprianus

uyt gaet , en d'uytleggingh van de Geloofs-

Artijckelen genaemt wordt, blijckt opentlick

dat dese History der Machabeen gheen ghe-

sach 1) en heeft gehadt in d oude Kerck.

Maer waer toe strijd' ick hier te vergheefs?

Even eens als of de Schrijver selfs niet ghe-

noeghsaem en betoonde hoe veel men van sijn

History behoort te houden , dewijl hy aen het

eynde versoeckt dat men het hem veirgheve,

sooder yetwes in is 't welck hy met reclït

geseydt en heeft. Ghewisselick die bekent dat

sijne schriften vergevingh van noode hebben
,

die seydt luydt uyt datse van den Heylighen

Geest niet en zijn inghegheven. Hier by komt

noch dat de Godtsaligheydt van Judas om
gheen ander oorsaeck ghepresen wordt , dan

om dat hy een vaste hoop hadde van de

laetste weder-opstanding , doe hy te Jerusalem

een offerhande sondt voor de doode. Want
de Schrijver van dese History en seght niet

dat Judas die offerhande sondt tot een prijs

van hare verlossingh , maer op datse met

d'andere gheloovighe die voor haer Vader-

landt en voor de Religy gestorven waren , des

eeuwighen levens souden deelachtigh zijn. Dese

daedt en was wel niet sonder superstity en

verkeerden yver : maer 2) meer dan dwaes

zijn sy 3) een offerhande der Wet trecken

1) plaets. 2) (die zijn). 3) dewelck'.

4. Van het

exempel vaulu-

das de Macha-

beer, sendende

nae Jerusalem

eea offerliar.de

voor de doode.

2. Mach'. 12.

43.

Contra. 2.

Gaadent.

Epist. cap. 23.

Lucas 24-. +4.

(p. 268.)

•2".-Mach.ab. 15.-

VS, 3 8
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. Vau bet

het welck

yegclicks

k be])rocft.

'U1-. 3. 12.

Ht't gevoelen

lier oiitle Theo-

loganlcn.Chiy-

3ost August. &
alii.

Antwoordt,

(lic de wudci'-

partyeii brengt

t'jt ceu onghe-

rijmtheydt.

Bcvcstight

met het getuy-

geuis vau Au-

gust. Enchirid.

ad Laur. cap.

fiS.

Debedoelingh

des .\postels.

lot op onse tijden: daer wy nochtans weten

dal d'oll'erhanden die doe ghebruyckelick wa--

ren, door de komste van (llirislus ge-eyn-

dight zijn.

9. Maer sy hebben een onverwinnehck

wapen in Paulus 'iweick so llchleiick niet en

kan verbroken worden, daer hy seydl: In-

dien yemanl op dit fondament limmerl, gout,

silver, koslehcke steenen , hout, hooy en stop-

pelen : hoedanigh eens yeghch'cks werck zy,

dat sal den da^h des Heeren openbaren : want

hel sa! door 't vyer geopenbaert worden , en

hoedanigh eens yegehcks werck is, sal het

vyer beproeven. Indien yemandls werck ver-

brandt, die sal schade lijden. Doch hy sal

behouden wesen : maer gelijck als door vyer.

AVat voor een vyer, seggense , kan dit anders

zijn dan het Vage-vyer, waer door de vuylig-

heden der sonden worden afghevaeght, op

dat wy suyver en reyn in 't Koninckrijcke

der Hemelen souden ingaen? Maer vele van

de Oude hebben ghevoelt en verslaen dal dit

een ander vyer is, te weten , de verdruckingh

of het kruys , door het welcke de Heere sijne

kinderen ondersoeckl en beproeft, op datse

in d'onreynigheden des vleesches niet en sou-

den blijven berusten : ende dat met meerder

waerschijnlickheydt dan die gene ghevoelen

die hier uyt het Vage-vyer verdichten. Hoe-

wel ick en ben oock met haer niet van een

ghevoelen : want ick laet my duncken dat ick

een veel sekerder en klaerder verstandt van

die plaets hebbe bekomen. Maer eer ick dat

te voorschijn brenge , soo wilde ick wel datse

my hier op anlvvoort gaven , oi'se meenen

dat d'Apostelen en alle de Heylige door dit

Vage-vyer hebben moeten passeeren? Ick

weet wel datse seggcn sullen , neen. Want
het soude al te qualick luyden dat die souden

hebben moeten gereynight worden , van de-

welcke sy droomen dat haer overtolliglie ver-

diensten tol alle de leden der Kerke vloeyen

en afloopen. Maer d'Aposlel seght daer op

van 1) ja: Want hv en seydt niet dat som-

miger , maer dat aller menschen werck be-

proeft sal worden. Dit en is oock niet mijn,

maer Auguslinus' bewijs-reden , dewelcke de

voorseyde uyllegging alsoo daer mede be-

strijdt. Ende ('t welck noch ongerijmder is)

hy en seydt niet datse door het vyer sullen

gaen om allerley wercken : maer soose de

Kercke met seer groote gelrouwigheydt ghe-

slicht hebben, datse loon ontfunghen sullen

als haer werck door het vyer sal beproeft

zqn. Voor eerst, wy sien dat de Apostel

een on-eyghenllicke wijse van spreken ghe-

I) dat.

Wat dom- het

n die

bctee-

.nlt.

bruyckt heeft , wanneer hy de Leeringhen

die de menschen uyt haer hooft versonnen 1)

hebben , hout , "hooy en stoppelen hoeft ghe-

noemt. De reden van dese on-eygenlicke spraeck

is oock licht Ic bemercken , te welen
,
ghe-

lijck het hout terstond t soo haest als hel aen

het vyer gebracht wordt, wordt op ghegeten

en verteert, dat oock die Leeringhen niet en

sullen konnen duyren noch blijven , als sy

ten proeve ghesteit worden. Wijders is yeder

een bekent dat dit beproeven en ondersoec-

ken voort komt van Godes Gheesl. Op dal

derhalven den Apostel den drael en cours van

dese on-eyghenlicke spraeck vervolghen ,
en

de deelen van dien door een rechlmatighe

vergelijckingh op een passen en voegen sou-

de , soo heeft hy dese beproevingh door

den 2) Heyligen Geest Vyer ghenaemt. Want
gelijck als gout en silver, hoe naerder se

^^^^jj'^

aen hel vyer gheleydt worden, oock soo veel kent

te sekerder bewijs geven van haer oprech-

tigheydt en suyverheyt : also oock hoe gron-

digher de waerheyt des Heeren door een

gheestelicke beproevingh wordt overwoghen,

soo veel te meer wordt haer authoriteyt en

geloofweerdigheyt versterckt en bevestight.

Geliick als hooy, hout en stoppelen aen 't vyer Een kime

11. "Il . r I 1 o\ uytk'gging van
geleydt zijnde, haestelick aenghegrepen ,i)

^^ ^,-\i\ekenh.

en verleert worden : alsoo en konnen oock

de vonden der menschen, die door het Woordt

des Heeren niet bevestight en zijn, de proeve

des Heyligen Geestes niet verdragen , maer

vallen en vergaen terstondt. In somma: In-

dien de versonnen 4) Leeringen by hooy

,

hout en stoppelen vergheleken worden , om

dat die ghelijck als hout , hooy en stoppelen

door het vyer worden verbrandt en vernie-

liglit , en dat die niet vernielight noch ver-

stoven en worden anders dan door des Hee-

ren Geest, soo volght daer uyt dat de Geest

is dat vyer waer door die Leeringhen be-

proeft sullen worden. Wiens beproevingh

door 5) Paulus genoemt wordt den dagh des

Heeren , naer 6) een gewoonlick gebruyck »en dagh

der Schrifluere. Want soo dickwils als de '^^' '
"•''"•

Heere sijne teghenwoordigheyl den menschen

eenighsins laet sien , soo wordt geseyt dat

de dagh des Heeren daer is. En alsdan licht

sljn aenghesicht aldermeest , wanneer sijn

waerheyt haren schijn geeft. Nu is ten vollen

bewesen dat Paulus door het Vyer niet an-

ders en verstaet dan de beproevinghe des

Geestes. Maer hoe worden doch die behouden

door dat vyer , die schade lijden aen haer

werck? Dit sal licht wesen om Ie verslaen,

indien wy willen bemercken van hoedanighe

1) versiert. 9) des. 3) bevangen, i) versierde.

5) van. 6) door.
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Hoc die door

het vyer behou-

den wordcü,die

aen haer werck

schade lijden.

(p. 269.)

6. Dit ghe-

voeleu van het

Vaghe-vyer is

wel oudt, maer

wordt nochtans

vau Paulns die

noch ouder is,

wederleyt.

't En is oock

niet onder-

steunt door de

Oude Leeraers

met vaste ge-

tuyghiiissen of

bewijs-redeneu.

menschen hy spreeckt. Want liy beteeckent

alllier sulcke bouw-meesters der Kercke de-

welcke het rechte fondament behoudende,

onghelijcke of onbequame stoffe daer op tim-

meren : dat is, die van de voornaemste en

nocdtsakelicke hooftstucken des gheloofs niet

af en wijeken , maer in mindere stucken en

die soo gevaerlick niet en zijn , haer selven

misgrijpen, haer eygen vonden vermengende

met Godts Woort. Soodanige
, |

segg' ick

,

moeten schade lijden aen haer werck, door

het uytroeyen van hare ghedichtsels : en sy

selfs worden behouden, maer als door vyer,

dat is , niet dat haer feyl en onwetentheyt

voor Godt prijselick is : maer om datse door

de ghenaed' en kracht des Heylighen Ghees-

tes daer van ghesuyvert worden. Derhalven

moeten alle die ghene schade lijden aen haer

werck , dewelcke de guldene suy verheydt

van Godes Woordt met dien dreck des Vaghe-

vyers verontreynight hebben.

10. Maer sy sullen misschien segghen

:

Dit is een seer oudt ghevoelen gheweest in

de Kercke. Dese teghen-werpingh beantwoordt

Paulus , wanneer hy in de voorseyde uyt-

spraeck 1) oock sijnen tijdt vervat, en be-

tuyght dat die alle te samen schade moeten

lijden aen haer werck, dewelck' in d'opbou-

wingh der Kercke gestelt sullen hebben yet

dat met het fondament niet wel over een en

komt. Als derhalven de tegen-partyen my
voorwerpen dat het bidden voor de doode

voor duysent en drie hondert jaren een ghe-

bruyck en ghewoonte gheworden is , soo

vraegh' ick haer wederom, door wat Woordt

Godts , door wat openbaring , en door wat

exempel sulcks is geschiedt? Want in dit

stuck en ontbreken niet alleen getuyghnissen

der Schriftuyre : maer oock alle d'exempelen

der Heylighen die daer in ghelesen worden

en doen geen betoogh van sulcks. Aldaer

wordt veel, en oock somtijts in 't langh ver-

haelt van het leedt dragen en van den plicht

der begraeffenis : maer van het bidden voor

de dooden siet ghy daer soo veel niet als

een sier. En nochtans hoe meer aen dit stuck

gheleghen is , so veel te meer hadde 't be-

hooren beschreven en vertelt te worden.

D Oude selfs die voor de doode baden saghen

oock wel dats' in dese saeck gheen gebodt

Godts , noch behoorlick exempel en hadden.

Waerom hebben sy dan bestaen sulcks te

doen? Ick segghe datse daer in ghestruyc-

kelt en ghedwaelt hebben , en daerom be-

weer' ick datmen haer doen niet en moet
nae volgen. Want dewijl volghens Paulus'

1) spreuck.

bevel de gheloovighe geen werck en moeten

by de handt nemen, anders dan met een ge-

moedt dat in sijn doen seker gaet, soo wordt

dese versekertheydt voornementlick vereyscht

in het ghebedt. 't Is nochtans gelooflick datse

daer toe door eenighe reden bewogen zijn

geweest : te weten , sy sochten troost daer

mede sy hare droefheydt verlichten moch-
ten : ende voor Godt gheen teecken te ghe-

ven 1) van hare liefde tot den afgestorve-

nen, sulcks docht hen te wesen een onmen-

schelicke saeck. Wy bevinden alle te samen

hoe seer des menschen aerdt tot dees' af-

fecty en gesintheydt gheneghen is. Hier toe

heeft oock de ghemeene ghewoonte gheholpen

dewelck' als een fackel den brandt ontsteken

heeft in de herten van vele. Wy weten dat-

men by alle Heydenen , en tol allen tijden

voor de dooden sekeren dienst ghedaen heeft,

en dat hare zielen jaerlicks zijn besocht ghe-

weest. En al hoewel de Satan door dese

guychelrijen de sotte menschen heeft bespot,

soo heeft hy nochtans de geleghentheydt om
te bedrieghen ghenomen uyt eenen rechten

grondt : te weten , dat de doodt niet en is

een ondergangh , maer een doorgangh uyt

dit leven in een ander. Daer en is niet aen

te twijH'elen of dese superslity beschuldigt

oock de Heydenen voor den Richter-stoel

Godts , om datse de sorghe des toekomenden

levens in de windt sloegen , het welck sv

nochtans betuyghden te ghelooven. Op dat

nu de Christenen niet minder braef 2) en

souden schijnen dan d'onheylige menschen
,

soo hebben sy sich geschaemt geenen dienst

den afghestorvenen te bewijsen , als ofse

t'eenemael en al doodt en te niet waren.

Hier uyt heeft dan die onvoorsichtighe vly-

tigheydt haren oorsprongh ghenomen : want

sy lieten sich duncken dat het haer een groote

schande soude gheweest zijn, indiens' inden

dienst der dooden , in de doodt-maeltijden en

offerhanden luy en traegh waren. En 't gheen

uyt een verkeerde naevolgingh ghesproten

was , dat is door nieuwen wasdom nu en dan

also vermeerdert , dat de voornaemste heylig-

heyt des Pausdoms is, den dooden die ghe-

pynight worden , te hulp te komen. Maer de

Schriftuyr geeft ons eenen anderen troost die

veel beter en vaster is , wanneerse betuygt

dat die dooden saligh zijn die in den Heere

sterven. En sy voegt de reden daer bij

:

Want sy rusten van haren arbeydt van dien

tijdt af. Wy en moeten onse liefde tot d'af-

gestorvene den toom soo verre niet los laten
,

dat wy een verkeerde ghewoonte van bidden

Ja het steun-

de DJ) d'aenge-

nomene ghe-

woont', en op

een yver die na

den reghcl van

Godts Woordt
niet CU was ge-

schickt.

Maer het is

ghesproten uyt

een verkeerde

navolging, de-

welcke ten laet-

sten verandert

is iu een on-

goddelicke su-

perslity, die

vau den Heyli-

gen Geest Apo-

cal. 14. 13.

wort weder-

leydt.

l) bewijsen. 2^ oudeughender.
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Eu Jcsiiyvcre

Theologariten
,

gclijck Augus-

tiniis, hebben

ile ghebedcu

voor Jedoüdeii

IwijlTulachtigh

aengopreseu.

lloedattetzy,

300 moetineu

noclitau3 sicli

liouilea aeii de

regel vau Gods

Woordt,- het

welek soudaui-

ge ghedichtseis

verwerpt.

in de Kercke souden in-voeren. Voorwaar die

niaer een weynigli wijsheyts heeft, die be-

merckt lichtelick dat al dat , 't welck van dit

stuck by den Ouden gelesen wordt , der glie-

meener gewoont' en den onverstande des ge-

meenen mans is toeghegheven. Syzijnoock,

ick beken 't , van den rechten wegh wech

geruckt : te weten
,

gelijck d'onvoorsichtige

licht-glieloovigheyt de herten der menschen

pleeght te berooven van verstant en oordeel.

Ondertusschen betoont het lesen van hare

boecken hoe dobberend' en twijH'elachligh sy

het bidden voor de dooden aenprijsen. Augu-

stinus vertelt in sijn boecken van de Belyde-

nissen 1), dat sijn Moeder Monica seer ver-

socht hadde , dat men haerder soude ghedach-

tigh zijn in het bedienen der verborghentheden

aen den Altaer. Dit was de 2) begeerte van

een bedaegde vrouw 3) , dewelcke de Soon

na den regel der Schriftuyr niet en beproefde

:

niaer nae de gheneghentheydt en drift van

sijn natuyr van anderen wilde goedt ghekeurt

hebben. Het boeck 't welck hy gemaeckt heeft

van de sorghe die men voor de dooden dra-

ghen moet , vervat in sich soo veel dobbe-

ringhen en twljllelinghen , dat het door sijn

koudigheydt met recht behoort uyt te blus-

schen de hitte van dese solte vyerigheyt. Soo

yemandt begeerigh waer om der dooden voor-

spraeck en voorstander te zijn , soo soud' hy

voorwaer door de koude sclujn-redenen van

dat boeck gerust maken die gene die te voren

over dit stuck bekommert waren. Want dit

is een van sijn argumenten en steunsels

:

Dewijl het een ghewoonte gheworden is dat

men voor de doode bidt , soo en moet die

dienst niet veracht worden. Maer schoon ge-

nomen dat ick toestae dat den dooden gunst

en bystandt te bewijsen by d Oude Schrijvers

der Kercke voor een Godtvruchtigh werck

ghehouden wierdt , soo moet nochtans desen

regel die niet bedrieghen en kan , altijdt

waergenomen worden , te weten , dat het niet

gheoorlooft en is in onse ghebcden yetwes van

ons eyghen by te brenghen , maer dat wy
onse begheerten den Woorde Godts moeten

onderwerpen : overmidts het in sijn goedt-

duncken staet voor te schrijven wat hy ge-

beden wil hebben. Dewijl nu in de gantsche

Wet en het Euangelium niet een half woordt

en is 't welck ons verlof en vryheydt geeft

om voor de doode te bidden, soo wort d'aen-

roepinge Godts ontheylight , wanneer men
meer bestaet te doen dan iiy ons bevolen

heeft. Doch op dat onse tegen-partyen niet

en souden roemen datse in dees' hare dwa-
lingh d'oude Kerck met sich hebben , soo

1) belijdiugeu. 2) eeuea oiiilt wljl's. .'i) [ ].

segg' ick dat-
|

ter een groot verschil is. d'- -^O-)

D'Oude hielden de gedachtenisse der dooden ,
Vooris daer

op datse niet en souden schijnen alle sorgh-
j^'^hl^Tt'iu's-

vuldigheyt omtrent de selvighe af gheleydt te schen die oude

hebben ; maer sv bekenden met eenen datse ^f
'^''^'^ ""="""

.,, I , •
'

1 1 I j liuuw-meesters
twijlielachtig waren aengaende der dooden desVagc-vyers:

staet en condity. Het was voorwaer so verre giuiijck uyt

daer af datse van het Vage-vyer yets ver-
''!^iijcki,'iX

sekerden , dals' het selfs voor een onseker biyeUt.

stuck hielden. Maer dese willen dat men son-

der tegen-spreken voor een leer-sluck des

geloofs houden sal 't gheen sy van 't Vage-

vyer ghedroomt hebben. D'Oude hebben hare

dooden sparighlick, en alleen op datse deselve

niet en souden schijnen te vergeten , Gode
bevolen doe sy het Nachlmael hielden. Dese

dringen en drijven sonder ophouden de sorghe

voor de doode : en maken door haer gheduy-

righ en ongheschickt aenprijsen dat die boven

alle wercken der liefde verheven wordt. Jae

dat meer is 't en soud' ons niet swaer vallen

sommige getuyghnissen der Ouden voort te

brenghen , waer door alle die ghebeden voor

c'e doode, die te dier tijdt ghebruyckelick

waren, opentlick verworpen worden. Gheliick ,
""""' '"

,
•'

,
1 1 • ' . •

1
1™"- 4'J. rail,

daer is t ghetuygnnis van Augustinus : als vidc cuihI. iib.

hy leerdt dat d'Opstandinghe des vleeschs en 4- 'i»; ''^'t-

d'eeuwighe heerlickheyt van allen verwacht jg'"
'^'''''

wordt : maer dat de ruste die nae de doodt

volght , van yeder een die de selvige weer-

digh is, als dan ontfanghen wordt, wanneer

hy sterft. Hy ghetuyght derhalven dat alle

de Godtsalige soo wel als de Propheten

,

Apostelen en Martelaren terstondt nae hare

doodt de salighe rust genieten. Indien haren

staet soodanigh is : Ick bidd' u , seght my
doch wat profijt sullen hen onse ghebeden

toebrenghen"? lek gae de grofste superstitien
,

daer door sy de herten der eenvoudighen be-

goochelt hebben , voorby : dewelcke nochtans

ontallick zijn : en den meerderendeel van dien

soo wanschapen en seltsaem , datse die met

geenen eerlicken schijn bedecken en konnen.

Ick verswijgh' oock die schandeiicke kramery

en koop-handel die sy in soo grooten onver-

standigheyt der werelt na haren moetwil ghe-

dreven hebben. Want ick en soude nimmer-

meer ghedaen werck hebben , en al is 't dat

ick van deselve gheen verhael en doe , soo

sullen nochtans de Lesers alhier ghenoegh

hebben om hare conscientien vast te setten.

Hel VI. Capitfel.

Van het leven eens Christens, en voor eerst

door lioedanighe bewijs-redeiien de Schrifluyr

ons daer toe vermaent.

y hebben gheseydt dat dit is hei

nd' en ooghmerck der Wedev

29
w eyr
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t' Samen-
knoopiiige van

(litCapittelmet

de Ijeere van

de ^Vcdcr-ge-

booile.

He noodlsa-

kelielihrydtdrr

licere van het

leven eens

riiiistens.

rie kortig-

lieyt van desen

liandel.dewele-

ke nochtans

scliijntscer vol-

komen te zijn.

Ecnou ghe-

Tden «egh

glieboort', Ie weten , dal in hel leven der ghe-

loovigen werde ghesien een gelijck-maligheydl

en over-een-komingh tusschen Godes ghe-

recliligheydt en hare ghehoorsaemheyt : op

dats' alsoo bevesligen souden d'aennemingh

,

waer door sy tot sijne kinderen zijn onlfangen.

En al hoewel die vernieuwingh door dewelcke

het Beeldt Godls in ons weder opgerechl

wordt , in sijn Wet begrepen en vervat is

,

dewijl nochtans onse traegheydl veel prickels

en hulp-middelen van doen heeft , soo sal het

vorderlick zijn dat ick uyt verscheyden plaet-

sen der Schriftuyr versamele een wijs' en

manier om hel leven wel te schicken en aen

te stellen , op dat die gene die de bekeeringh

ter herten nemen, in haer voornemen en

vlytigheydt van den rechten wegh niet af en

dwalen. Voorts terwijl ick op my neem' om
aen 1) het leven van een Christen-mensch sijn

schicking en wijse van zijn voor te leeckenen 2)

soo en is my niet onbekent dal ick een

werck aen gae , daer in menigherley en over-

vloedigh stofF en arbeydt steeckl , en het

welck van weghen sijne grootheyt een dick

boeck souden konnen vervullen , soomen dat

in alle sijne deelen volkomelick af doen wilde.

Want wy sien in hoe grooten lanckheyl de

leeringhen der Ouden die alleen over ééne 3)

deught te samen gesleldl zijn , uylghebreydt

worden. Ende dat niet door al te veel spraecks

en woorden. Want wat voor een deught dat-

men oock soude mogen voornemen met een

Oraty of aenspracck aen te prijsen , so wort

d'aenspraeck en reden van selfs door d'over-

vloedigheyt der matery of stolFe tot sulcken

wijdt-streckelickheydl ghebracht , dal ghy niet

en schijnt daer van nae behooren gereden-

cavell te hebben , het en zy dat ghy veel

woorden gemaeckt hebt. Myn opset en is

niet d'onderwijsingh des levens, dewelck' ick

als nu wil voor-stellen, soo verr' en wijdt

uyt te strecken, dat ick elcke deught int

bysonder verhandelen, en dien aengaende met

vermaningen en opweckingen ruym en breet

omspringhen 4) soude. Laet dit ghenomen en

ghehaell worden uyt de schriften van andere,

maer bysonderlick uyt de Sermoenen van

d Oude Leeraers. 't Sal my ghenoegh zijn

wanneer ick eenen gereeden wegh sal aen-

gewesen hebben, langs den welcken een Godt-

vruchtigh Man gevoerl en gheleydt mach
worden tot het rechte wit en ooghmerck om sijn

leven wel te schicken en aen te legghen

,

en als ick eenen algemeenen regel kortelick

sal hebben beschreven , nae den welcken hy
sijn plichten en wercken bequamelick kan

1) [ ]. 2) srhirk en fatsoen te ^even. 3) van eene.

4) s]>apeereu.

voeghen en afmeten. De lange redenen en

aenspraken sullen mogelick oock by my later

eens aen de beurt komen 1): of ick sal dat

werck , daar toe ick niet seer bequaem en

ben , over laten aen andere. Van naturen

beminn' ick de korligheydt der reden: en soo

ick met meerder vloedl van woorden wilde

spreken , 't en soude misschien niet wel

ghelucken. Ofschoon my een langhsame

wijse van onderwijsen aldermeest aen stondt,

soo en soud' het my nochtans nauwlicks lusten

suicks te beproeven. De gelegentheyl van het

tegenwoordighe werck vereyscht oock dat ick

een eenvoudighe Leere met soo grooten kor-

tiglieydt als het moghelick sal zijn , vervatt'

en af handele. En ghelijck de Philosophen

hebben sekere mereken en eynden der ghe-

rechligheydt en eerbaerheyl, waer uyt syde

bysondere goede plichten en den geheelen

trein der deughden trecken en afleyden 2)

:

alsoo en heeft oock de Schriftuyr in desen

gheen ghebreck van goed' ordeningh : ja sy

houdt hel alderschoonste beleydt , en een be-

leydt dat veel sekerder gael dan al het be-

leydt der Philosophen. Dit onderscheydl isser

alleen dat sy-lieden als eer-gierige menschen,

met alle neerstigheydl stonden nae een uyt-

ghelesene klaerheyt der ordeningh , om daer

door de gaeuwigheydl hares verslandts te

beloonen : maer dewijl de Geest Godls son-

der ydel eer-soecking leerde , soo en heeft

hy niet soo naeuw noch altijt d'ordentlicke

wijse van leeren onderhouden. Dewijl hy

nochtans deselve somtijdts ghebruyckt, soo

geeft hy genoeghsaem te verstaen dal die

van ons niet en moet veracht of veronacht-

saemt worden.

2. Dees' onderwijsingh der Schrifluyre

,

van dewelcke wy spreken , is voornemelick

geleghen in twee slucken. 't Eerst is , dat de

liefde lol de gherechtigheyt daer toe wy an-

dersins van naturen geensins en zijn genegen,

in onse herten in-gedrupt en in-gevoerl worde :

't ander'
|

is , dat ons een reghel voor-ghe-

schreven zy , die^ ons in de loop-baen der

gherechtigheyt niet en late dwalen. Belan-

gend' hel eerste , de Schriftuyr heeft seer

veel en seer goede redenen diensligh om
ons de gherechtigheyt aen te prijsen, van

dewelcke wy niet weynigh hier 3) boven in

verscheyden plaetsen hebben aengeteeckent

,

en alhier noch sommighe kortelick sullen

aenroeren. Van wal grondl-reden soude de

Schriftuyr doch beter konnen beginnen als

van dese , te weten , dat sy ons vermaendt

dat wy heyligh moeten worden, om dat onse

De Heyli-

ghe Schriftnyr

heeft in't fat-

soenereu der

zeden een tref-

felick beleydt.

dat niet ghe-

blancket , maer
oprecht en een-

vondi^h is.

1) eens met my haer benrt en tijdt hebben. 2) beleyden.

3) []•

D'algemeene

deelen van dit

beleytzijn twee

in't ghetal.

(p. 271.)

'tTweede deel

wordt verhan-

delt Cap. 7.

Des eersten

deels tweeder-

ley aenprijsing.

D'ecrst' is ge-

nomen van on-

se heyligh-ma-

kingh.

Eerstelick om
dat onse Godt

heyligh is.
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Levit. ia. 1.

en volgg.

I Petr. 1. IG.

2 . \Vy wor-

den met hem
vereenight, of

ondersijnvolck

gevekent: diier-

ombetaemthet

ons heyligh te

zijn.

Tesai. 3

elders.



388 HET DERDE BOECK ni. 4. 5-

De valsehe

Olirisfencn.vij-

atuleiidusei'lce-

re vari't Chris-

tolickü leven

,

Wüi'ileii be-

slrafl.

1. Om ilatse

Chiistiu niet

recht geleevt en

lii'bben.

Kpbcs. 4. 22.

2. Om dat-

se bet Kuange-

lium niakeu tot

een Leere dur

tonghc, maer
niet des levens.

(1' 272.)

3. Om Jat-

8e den Meester

Christus niet

na en vuli;en.

4. Ojn dat-

se den Geest

tjodts van siju

woovdt willen

afsondeven.

Dit zijn, seggh' ick , de scer gheluckighe

fondamenlen en gronden om het leven wel

aen te stellen, weickers gelijcke ghy geensins

en sult vinden by de Philosophen ; die in het

aenprijsen der deught nimmermeer hoogher

op en klimmen dan tot de naluyrlicke weer-

digheyt des menschen.

i. En hier hebb' ick ghelegenlheyt om
die ghenen 1) aen te spreken devveicke, niet

met allen hebbende dat nae Christus smaeckt,

behalven den tytel en 't ghemeen teecken

,

nochtans voor Christenen willen uytgaen.

Maer met wat aengesicht en onbeschaemt-

iieydt roemense doch van sijnen Heylighen

Naem? Dewijl geen andere met Christus ghe-

meenschap hebben dan die , dewelcke d'op-

rechte kennisse van Christus uyt het woordt

des Euangeliums ontfanghen hebben. En vol-

gens 't seggen des Apostels , en hebben die

alle te samen Christus niet ten rechten ghe-

leert, die niet en zijn onderwesen datinen

den ouden mensch, die nae de begeerten der

dwalinghcn verderft , af legghen en Christus

aen doen moet. Soo worden sy dan bevon-

den ter quader trouwen en oock t'onrecht

de kennisse van Christus voor te wenden, al

hoevvels' ondertusschen schoon en veerdigh

van het Euangelium klappen. Want het Eu-
angelium is een Leer, niet om met de tongh

te spelen , maer om wel te leven : het en

wordt oock niet alleen ghevat door het ver-

standt en de niemory
,

ghelijck als andere

Leeringen, maer het wort als dan eerst aen-

ghenomen wanneer 't de gantsche ziel besit,

en sijn stoel en plaets vindt in de binnenste

ghe
I

negenthevdt des herten. Datse derhal-

ven ophouden tot Godes smaet en on-eer te

roemen van 't gheen sy niet en zijn, ofdats'

haer selven bewijsen te zijn soodanighe Dis-

cipelen als den meester Christus betamen.

Wy hebben de Leere , daer in onse Religy

vervattet is , d'eerste plaets gegeven : door

dien onse saligheydt van die Leere wordt

begonnen. Maer sy moet ons hert door-

dringhen, en haer in onsen handel en wandel

betoonen , en oversulcks ons in haer gestalt

veranderen . op dats' ons niet onvruchlbaer

en zy. Indien de Philosophen met recht op

hen 2) vergramt worden , en desuicken 3)

smadelick uyt haer gheselschap verdrijven,

dewelcke roemende van een konst die de

meesleresse des levens behoort te zijn, de
selvighe verkeeren in een bedrieghlicke kaec-
kelary met hoe veel beter reden sullen
wy dan niet 4) die beuselachtighe Sophisten
en bedriegers verfoeyen , dewelcke sich daer

1) []. 2) die. 3) (die). 4) []

mede vergenoegen dats' op 't uyterste van
hare lippen het Euangelium voeren, weicks 1)

kracht en werckingh hondert-mael meer dan
de koude vermaninghen der Philosophen,

hadde behooren tot de binnenste ghenegent-
heden des herten door te dringhen , in de

ziel te wortelen, en den geheelen mensch te

roeren en in te nemen.

5. Ick en eysch' 2) niet dat in de ze-

den en manieren van een Christen niet anders

en zy dan suyver en volkomen Euangelium.

Dit behooren wy nochtans te wenschen en

't is noodigh dat wy daer nae staen en trach-

ten. Maer ick en eysche 3) dese Euangeli-

sche volmaecktheyt so strengelick niet, dat

ick voor geen Ciiristen en soude houden
den ghenen die daer toe noch niet en is

ghekomen. Want alsoo souden alle menschen
buyten de Kercke ghesloten worden : dewijl-

der niet één en wordt ghevonden die niet

als noch seer wijt daer af en is : dewljlder

oock vele zijn die noch weynigh gevordert

hebben, en evenwel t'onrecht souden verwor-

pen worden. Wat eysch 4) ick dan ? Dat wy
dit wit en ooghmerck der volmaecktheyt al-

tijdt ons selven voor oogen stellen om onsen

vlijt en arbeyt daer nae alleen te stuyren en

te richten 5). Laet dese volmaecktheydt als

een perck voor ons staen , om daer henen

met aller kracht te streven en te loopen.

Want 't en is niet behoorlick alsoo met Godt
te deelen, dat ghy van die dingen die u door

sijn Woort voor-gheschreven worden , een

deel tot u nemen, en een deel nae ugoedt-

duncken voor-by gaen soudt. Want de Heere

prijst ons voor alle dingh al-omm' aen de

oprechtigheydt als het voornaemste deel van

sijnen dienst. Waer door hy verstaat een

oprecht' eenvoudigheydt des gemoedts , die

sonder bedrogh en gheveynstheydt is: teghen

dewelcke gestelt wordt een dubbel hert. Als

of hy seyde dat daer een geestelick begin is

om wel te leven, daer d'inwendige genegent-

heydt des gemoedts sonder geveynstheydt

,

Gode wordt opgedragen om heyligheydt en

gherechtigheydt t'oeifenen. Maer dewijl nie-

mant in desen aerdtschen kercker des lichaems

soo veel sterckte heeft, dat hy met een be-

hoorlicke wackerheydt sijnen loop soude loo-

pen , en dat het grootste getal door soo groeten

swackheydt ghedruckt wordt, datse wancke-

lende en hinckende en oock langhs der aerden

kruypende , weynigh vorderen , soo laet een

yeder van ons nae 't vermoghen van sijne

kleyne kracht voort gaen , en den begonnen

wegh vervolgen : Daer en sal met eene soo on-

Nochtans

en moeten de

Christenen den

nioedt niet ver-

loren geven.

1. Alsse maer
Godts Woordt
tot een wit en

oograerck heb-

ben.

2. d'Oprech-

tigheydt van

herten hetraeh-

3. In de we- i

gen des Ileeren

na haer vermo-

Ken wandelen. <

1) wiens. 2) (vercysche)- 3)

5) beleyden.

'soeeke. 4) versoeek.
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geluckelick voort stappen , dat hy niet alle

dage ten minsten een \ve3fnigl1 weeghs afleg-

gen soude. Daerom laet ons altijdt hier in bcsigli

zijn , dat wy gheduyrigli in den wegh des
4. Ecnigcii Heeren eenighen voortgangh doen : en oock

daer in «locn. "'G'' niismoedigh en worden van weghen de

kleyne winst en vorderingh. ^yant al hoewel

wy soo seer niet en voortspoeden 1), als wy
wel wenschen en begeeren , soo en is noch-

tans den arbeydt niet verloren, wanneer den

dagh van huyden beter is als den dagh van
5. En iu dit eisteren. Laet ons maer door een oprechte

eenvoudigheydt onse ooghen slaen op ons wit

en ooghmerck , en streven naer het perk , ons

selven met pluymstrijckery niet streelende

,

noch onse gebreken toe-ghevende , maer door

een gestadig poogen daer op toe-leggende

,

dat wy beter worden als wy zijn , tot dat wy
tot de goedtheydt selfs sullen zijn ghekomen :

dewelcke wy wel door den gantschen tljt

onses levens soecken en daernae trachten , maer

als dan eerst 2) sullen aen grijpen en verkrij-

ghen , wanneer wy, de swackheydt des vlee-

sches uytgheschudt hebbende, in hare volle

ghemeenschap sullen aengenomen wesen.

voornemen vol

hulden.

Bei VII. Capiftel.

Den korten inhoudt des Christelicken levens:

alwaer gehandeldt wordt van de versakingh

onses selfs.

De bcmerc- ><^fschoon de Wet des Heeren in sich heeft

twc!dViiT-ghe- ^-^ 6611 seer goed' en seer wel-geschickte

meene deel, ordening om het leven te richten 3), so heeft
aengaende het

j^gj nochtans den Hemelschcn Leeraer goedt

Christelicken ghcdacht noch door een uytnpmendcr wijse

levens. dg sijne te fatsoeneeren na dien regel die hy

in sijn Wet hadde voor-gheschreven. En van

dese wijse is dit het begin en fondament , te

weten : Dat het ampt der gheloovigen is hare
Rem. 12. 1. lichamen Gode te gheven tot een levendige

,

heylige en wel-behagelicke olTerhande : en dat
Het beginsel

^^^^ j^ jg TQc\\[e Godtdicust bcstact. Hier
en den inhoudt

van dien. uyt wordt oorsacek ghenomen om haer te

vermanen datse sich niet en sullen voeghen

nae de ghedaente en het wesen deser werelt,

maer datse verandert sullen worden door de

vernieuwingh hares ghemoedts , op datse be-

proeven mochten welcke daer zy de wille

Godts. Nu , dit is een groote saeck , dat wy
Gode toe-gheheylight en toe-ghe-eygent zijn

:

op dat wy voortaen niet en dencken , spre-

ken , voornemen, doen, dan 't gheen tot sijner

eeren dienstigh is. Want 't gheen hem toe-

gheheylight is , dat en wordt niet sonder hem

1) 8i)oeyen. 2) []. 3) beleyden.

grootelicks Ic veronghelijcken , tot een onhcy-

ligh gebruyck ghepast en aen-geleydt. Indien

wy onses selfs niet en zijn, maer des Heeren:

soo is klaer en blijckelick wat dwael-wegh
ghevloden , en waer henen al het doen onses

levens gheschickt en ghestuyrt moet worden.

Wy en zijn onses selfs niet: laet derhalven

ons vernuft, of onse wille gheen heerschappy

voeren over onse raedtslagen en wercken.

Wy en sijn onses selfs niet: laet ons dan
dit wit en eynd' ons selven niet voorstellen

dat wy souden soecken 't geen ons nae den
vleesche nut en oorbaerlick is. Wy en zijn

onses selfs : laet ons dan soo verre het moge-
lick is ons selven en alle het onse vergheten.

Wederom wy zijn Godes eygen : laet ons dan

hem leven en sterven. Wy zijn Godes evgen:

laet dien volgens sijn wijsheydt en wille

't opperste ghesach hebben over alle onse

daden. Wy sijn Godes eyghen : laeL derhal-

ven alle de deelen onses levens streven naer

hem, als naer het eenighe rechte wit en

eynde. O hoe veel heeft die mensche gevor-

dert , dewelcke gheleert hebbende dat hy sijns

selfs niet en is, de heerschappy en het regi-

ment over hem-selven , sijn eyghen vernuft
|

ontrocken heeft , op dat hy 't Gode toebren-

ghen soude! Want ghelijck dit een seer krach-

tigh fenijn is om de menschen te verderven

,

te weten , datse haer selven gehoor gheven

en onderdanigh zijn , alsoo is dit de eenige

haven der saligheydt, datse haer eyghen wijs-

heydt en willen verlaten , om alleen den Heere,

waer hy voor gaet , nae te volghen. Dit zy

dan den eersten trap , dat de mensch af

wijcke van hem-selven, op dat hy de gant-

sche kracht sijns verstants schicke tot des

Heeren gehoorsaemheydt. lek spreke van sulc-

ken ghehoorsaeniheydt , die niet alleen in't

ghehoorsamen des Woordts gelegen is , maer

waer door het herte des menschen ontbloot

van sijn eygen vleeschelick gevoelen , sich

selven gheheel tot het goedt-duncken des

Heylighen Geestes bekeert. Dese veranderingh

(die van Paulus genoemt wordt de ver-

nieuwinghe des ghemoedts) hoewelse den

eersten ingangh tot het leven is , is allen

den Philosophen onbekendt gheweest. Want
sy stellen alleen de Reden tot een Gouver-

nant' en Regeerster over den mensch , sy

meenen dat dese alleen ghehoort moet wor-

den , en om kort te seggen , sy geven en

laten aen 1) haer alleen het ghebiedt over

de zeden en manieren. Maer de Christelicke

Philosophy en wijsheydt ghebiedt dat de Reden

wijcke , en den Heylighen Geest onderworpen

Tweederley

acHsieu.

1 . Wy en zij n

0U8CS selfs niet.

3. Wy zijn

Godes eygen.

Kom. 14 8.

De vrucht en

bet ghebruyck

vau dit twee-

derley aensieu.

(p. 273.)

Ephes. 4. 23.

Dese kennis

is allen Philo-

sophen onbe-

kcut ghiweest,

dewelcke dere*

reden op dea

throon des

Heylighen

Gheestcs ghe-

stelt hebben.

Galat. 3. 20.

1) []•
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Wnliiylile-

M: liKiiM^rükiiiK'!

vol((lit, U; WK-

Icip, cli;v*ljl wy
i/imi'H »idfii iiid

II «Ijii, lint wy
I» i'i:re OoillD

nowkiMi llll «Ij-

lll'll willlt «lllV

lloorallllliMl

IIIOI'llMl.

Dit imlcvrr-

...kiiiKli '.".!«

KItlf. (llMI lli«-

iM|m:Ii:ii vim

(,'hri<tii< iKMi'

WiiMiH vnirlit

.Mi-iiixhcilcy in

il'xir ilrn {{iinf-

Mi'lini luoji ili^n

lltV.Ml»,

ViMi (li-wi:l<!.

kc, l.'M) wil! Itf-

vuil..

^;cvi7M»tlii7ill.,

if lldlM' h.io-

vccnlinhiyl liü-

,ln,Kirn zljnil.^

i„ hot riMmig,,

vi^rdui-f.

(til (iiiili;nJiiiiigh wi^Hcii hiiI : ii|i diiL il<; iikmihcIi

nu (ii(;t, hcICh on lovc, inaor (]liri«lUH in hcm
liiU; lovrin üti n!f5(;(!r(;n.

'2. Ili(!r 11 yl, volglil oork rj;il «mJcrc, dat

wy niot (üi Hullon Kocckcn 't (;(;cn ons oygon

in, niiior die (Jin^^lion i\\i: mcl fiodl.H will' over

r;(!n koiiiun , en (JioriHtigh zijn om Kijn ooro

l,(! vordcirun. Dit iH oock wel voort gliogiicn,

;)Ih wy onH Hoivon [)y-njif; verp^ctcn , iiiimorH

oiiH oygfifi (irolijt l)(;/.ijf|(;n gr-Hlcidt tichlicndc

,

Iniclilcn on ;irhoydon om ormo vlyliglioyt go-

Irouwolick iu;n Oodl on Hijno gliol)odi;n to

liOMtodon. Want aJH do Soliril'tuyr ons glio-

liiodt do Horglio voor on» koIvod to vorlatcn
,

Hoo on Holirapt «y niol alloon uyt oimf; horton

do gioriglioydt , do l»ogli(;orlo tot lioorKoliappy
,

01) d(! giiriHt-Koookingli dor fiioriHolion : inaor

Hy rooyt oook daor uyt d'oorgioriglioydt , on

allo liiHt tol inonHcliolioko glory , rnidtHgadors

aridoro vorhorglioiu! hooHliodon moor. Voor-

waor oon (>liriston-monHoli bolioort üIkoo go-

Holiiokt on glioiiioodt to zijn, dat liy liodoncko

dat liy in nijn gantKi;li lovon mot Oodt to doon

liool't. Ilior door Hal liy liowoglion wordon

,

om allo Hijiio dingon to Holiiokon 11 on to

voogon naor liot lioliovon on goodl-duni;kon

(iodlH, on hot ganlHolic! voornomon HijnH

voiHtantH don Holvon (jodlvrooHontliok too to

hrongon. Want dio goloort hooft o[) (jodt to

wion in al «ijn doon dat hy voor hcoft , dio

wordt to gholij<;k van allorloy yd(!lo gfülaohton

algokoort. Dit m rio vorHaking van odh Holvon,

dio ChriMluK sijno DiHoipolon , hoo liaost aJH

hy haor in nijji Soliool aonnooriit , mot hoo

grootfin tKifirntighoyt hovcifslt: dowfiloko wari-

nooiHO (ionmaol in 't horlc d'ovorhandt gho-

riomon hooft, oorHtoliok voor do grooi,Hlioydl.,

of ydol-roomingh , ton andoroii voor do gio-

righoyt , of oiikuyHohoydt , of ovordadighoydt,

of voor and(!ro iniadon dio uyt oyghori hofdo

gliohoron wordon
,
ghoon plaiitH mot allon on

laot ovorigh hlijvoii. Daor on trighon waor

d(!Ho vofMakingh van oriH soivon iiiot on rogoort,

daor hohhon Holfs do Holiandoliok.sto Kondon

Hoiidor Hohaomto haron loop : of indiondor

ooiiigfüi Hohijn IH van douglit, hoo wordt dio

door (!on Ijooho oorgiorighoydt gosohon-

d(!n. Want toont my oon mcnHoh, soo gliy

iiiaohtigh zijl, ihjwfiloko, hoo hy hom-Holvon na

hot gholiodt dos Hooriiii iikjI on liocilt vorHaookt,

ondor do inonHolion goiulthoydt Houdo willen

plegen en hantoorcn voor met. Want alle de

gene die met dit gevoohui iiiot on zijn ho-

vangen ghcweest, die hohhon ton minsten om
der corcn on des lofs wille , de douglit iiac

ghetraoht. D(! I'hilo.sophcn oook sojfsl sy dio 'ij

J) betruckfii. 2) iliu uyt.

aMor-Hlijft hohhon hovvoorl dat do drjiightom

haor HolfH wille hogoert morjt wordon , dio zijn

tooh ij door hoo groolen hoogrnoodt opgo-

hlasen gewoont , dat hol Ijjijokt (\;i\.h(: (hii ghoon

ander dingli do douglit ghoHoohl en hobhcn
,

dan op datHO mo(;liton hohhon oornaook en

Htof om hooveordigh to zijn. lin hol i» 800

verre daor af dat doih in Huloko ydol ecr-

HOCokorH, of oook in dio lioogli-moediglio her-

ten vermaeok Hohoppon noudo, dat hy oook

HolfH hotiiyght datHO haron loon in doHO weroll

ontfaijglion hohhon , on dat do hoeren en tol-

lenacrH hot Hijoke dor llomolon naerderzijn,

dan ny-lioden. Kvenwol en hehhen wy al»

nooh niet klaor uytgo-loydt door hoo veel en

hoo groot(! liololHolen do menKoli verhindert

wort van d'ooH'oninge dor douglit hoo langli

aln hy hom-Holv(;n mot vorHa(;okt on hooft.

Want men hooit oortijdls wel mot waerhoydt

glioHoydt, dat in doK monHohon ziel een werelt

vol hoonheydt verh(irglien in. Ohy on huIi

oook hio'r leghen ghoon ander hulpmiddel vin-

den , dan dat ghy ii soivon vorHaookt , on de

Horghe voor u hoIIh afgheloydt hohhondo, u

geheel gomoodt inKpant om to soookon die

dinghen dio do llooro van u eynoht, on

daerotn alleen te HOook(;n , om datHf: hom aon-

genaem zijn on wol gevallen.

.'}. PauluH verhandelt oook allo de do(;loii

van oon wel-ghoHohiokt loven hoHolioydolioker,

al hoewel mot woynigli woorden m oon andfTO

plael» , HOg^hendo: Do salighmakondo glionado

(iodlH , is verHohenen allon iiionHohen ; linde

oiidorwijst ouH , dat wy do godllooshoydt onde

do wereltHohe hogoerliokhodon vorHakonde

,

malighliok , endo roolitveordeliok , onde (iodt-

Halighliek leven Houden in doHo toglienwoordige

werelt: Vorwaohtonde do saligo hope, ende

voiHohijninghe dor heerliokheydt doH groolen

(«odtH onde onsen SaligluiiakorH .losus ChriH-

tuH : Dio hem hoIvoii voor ons gliogevon hooft

,

0[) dat hy ons soude verlossen van alle on-

glieroohtighoydl , onde hom-solvon oen eygen

volok soude reynigen, yvorigli m goede wero-

ken. Want nac dal hy tot onser verslerokingh

(Jodts genade voorgliostcidt hoeft, op dat hy

ons de hacn hcreyden soude tot den waren

(JodtsdionHt , 800 noomt hy weoh twee belet-

selen dio aldormcoHt hinderliok zijn , te weten
,

do godtlooKlioydt , tot dewelokc wy van natu-

ren al te Hoor ghonogen zijn , en de worolt-

Holie hegeorten die sioh vorder uythreyden.

Onder do godtloosheydl en hotco(-kont hy niet

alleen de superstition, macr hy hegrijpl oook

al dat, hot welok strijdt m(;t de ornslif^he '2)

vroesc Oodis. Do vv(;rolllioko hogoorlicklioden

1) [ ]. ü) J'ürnntuclitlKlic.

()iiilitri>clii:yilt

(Iftr «flvcr l)c-

m«r<:kiiiKh,ilu>

wtickc uim (51!-

bicill twi;(: iliii-

KIM Ic viirinij-

ilencii ilrii;ilin-

g(;ii line ti; vol-

gen in iliiii luup

oneen Icvenii.

Tit. ü. 11.

Kcr»telirk

Btacl de godt-

looBlieyt te ver-

mijden.

Ten tweeden

de wi;relt«clic

liegcerten.
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1 1 i'l gum
.-lil moet

;i i«, ter-

•: inalig-

'<:ctit»ccr-

,.lt.

Oo.JUa-

..It.

274.)

lilt l<;T<;n wel

Oen Vin'f.ii

inb'/Ddtvaobvt

•e-ifgen rau

Punliu, U de

Tertakiogb ran

ODt tclb.

B'/m. 12. 10.

Pbilip. 2. 9.

kiagli M hrfl

aeatica «ao 4e

OKOicfien al*

mj die iMTen

oiu tdrea «al-

lea rertatn

,

mtt twaer on
te Tolbreoi^.

/ijn HO vccl hI.s flc j^licsirilfiCfJon dcK vlccsclics.

AlfJuH gebiedt liy dal wy, belyngcndc heydc

(Ie tafelen rJer \Vct, ons" eygheri vernuft uyt

Ircckcn , en al wat ons 't verstant en de wille

raedt en ingeeft , versaken «uilen. VoortH Ijc-

Ircckt hy d(;n ganlKchen handel en wandel

de» levens tot drie leden , te weten ,
rnatig-

hcydt, reelitveerdiglieydt en Godtsaliglieydt

Van dewcleke de niatlgheydt sonder Iwijirel

«00 wel kuyselieydl en ontlioudingli , als een

reyn en «parigh gliebruyek der lijdtlieker

goederen , en verdraeghsaernlieyt der armoede

betceekenl en aenwijst. De reehtveerdiglieyt

begrijpt in «ich alle de wereken der billiek-

hcydt of ghereelitigheydl, op dat eenen yege-

licken gegeven werde 'l geen hem toe komt.

iJaer op volghl de fiodtKaliglieydl, deweleke
|

ons van de besmettingen der werelt af«eheydt

en door ware heyligheydt met Gofit te samen

voeght. Wanneer dese deughden door eenen

onlosmakelieken 1 ^
bandt onderlingli verknoelit

zijn , soo makenK' een grondighe volmaeokt-

heydt. Maer dewijl geen dingfi swaerder en

valt dan de sorge des vlee.sf;hes te laten varen
,

de FK.'geerlickheden t'onder te brengen
,
jae Ic

veraaken, en ons sciven Godc en den Hroc-

dcren toe te evgcnen , en in den dreek de»

werelts ef;n ^2y leven als van lüigelen 3) te

Icyden : soo is 't dal l'aulus, op dat hy onse

ghernoederen uyl allerley stricken ontwerren

«^jude, on» tot de hojHi der saligheronbteriïe-

lickheyl Ic rugghe roept : betuygende dat wy
niel te vergheefs en strijden : dewijl Chrmtu»

ghelijek hv ons eenmael als cm\ Verlosser ver-

schenen i« , alsoo ooek in sijn laetstc toe-

komst vertoonen «al de vruehl der saligheyl

die hy verworven en verkreghen heeft. Kn

op de.s<^! wijs/j verdrijft d',\ postel alle de ver-

loekingen die on» geheel rnet dijysl^;rheydt

omsetten, w><) dal wy niet
,
gelijek 't behoort,

en streven nae de hernclsrihe heerlieklieydt

:

jae hv leert dat wy in ilcun wcruh vroftiuda-

linghen moeten zijn , op dat de erd'etiisw; des

Hemels ons niet en ontgae of ontvalle.

i. Wijders «ien wy in dese woorden dal iy

de ii, versakingh van on» w.'lven 6) eens^Jeel»

biel op de rnens/.hen , en anderdf^l» 7y '^en

dal voomernentlieky op Godt, Want al» de

Sctiriftuyr ghebir^Jt dat wy on» al»fKj jeghen»

de men»f;hen «uilen gedragen en aen«tellen , dat

wv df^fjlve m*:^;r dan on» w;lven eeren , dat

wy on» «elven ghehe/;l en ter goeder trouwen

\)(:nUt(\(:n en te werek «t/;llen om haer profijl

te verK'.trgen ; s'^o gwft hy s'jodanige gerxKlen

die van on» ghemfH^Jt niel en konnen ghcval

wordfjn , 'l en zy dat hel al U: voren van «ijn

I) oiikiwieiitien 2; 'CniteUeh;. 2) []. 4j (on nAU).

natiiyrliek vernuft en besr^l onlledight Ij/.y:

want een veder iaet sieh Cvan wegen de seer

groote blindtheydt daer door wy alle te samen

lot 2) liefde jeghens ons selven .'{y ghencghen

zijny voorslaen dat hy ref.htveerdigh' oorsacek

heeft om hem-selven Ie verheiïen , en all'

andere nevens hem te verachten, Soo Godt

ons eenighe treH'elieke gave toeghebraeht Sw-Sv
,

terMlondt vertrouwen wy daer op , wy steken

de borst om hoogh , end' en beginnr^n niet

alleen op te «wellen , maer wy berwten ooek

bv nae van lif)Oveerdigheydt. De «onrlen en

gfiebreekcn die on« met menighten beHilten , die

verberghen wy met alle neerstigheydt voor

andere, en rnaken door vleyery iy on» selven

wij» dalse lieht zijn en kleyn
,
jae wy ku»-

«enwj «omtijdt» voor loutere deugfiden. Indien

deselve gaven , die wy in on» «elven be-

wonderen ."»), of ooek grooler gaven ghesien

worden in andere menschen , wy verkleynen

of berispen die door onse wangiinHtigheyt

,

op dal wy niel en «ouden ghedwonghen

worden haer te wijeken : soo»' eenighe feylen

en ghebreken hebben , 't en i» on» niet ghe-

noegh dal wy die door een Hlrengh en «eherp

ge«ieht waernemcn , maer wy vergrooten die

ooek hateliek. Nier uyt ontstaet die broot-

(Ironckenlheyt en groot«heyt, dat een yeder

van on«, als of hy waer buyten de ghemeene

eondilv, boven all' andere wil uytsteken :
en

voort«'alle menwehcn »orghloo«liek en wreede-

liek «maelheydt aen doet, of immer» al« ofw

minder en gheriiiger waren , veraeht, D'arme

wijeken wel voor de rijeke, de »le<;hle hiy-

den voor den Adel, de knwht^jn voor de

Heeren , d'ongeleerde vof»r dr; geleerde : maer

fjaer en i«»er niel een deweleke binnen «ieh

»f;lven niet en vof^lt eenighen dunek van i\j «ijn

evgene weerdighevl en voortrelleliekhevl. Al-

dijH i» 't dal yf^Jer een hem-Wilven vleyl 7;

en een Koninekrijck in «ijn borst draeght

Want hem«elven dinghen toernetende waer

door hy r^jn behagen s<^;hepl ifi hem -w-I ven,

s<»o Uwtraft hy een« anaer» ver»t.andt en
' mam'eren ; efi indien 't op <-/:n kijven iiyt-

komt, «00 J>crKl hel fenijn aen alle zijden

! ijvt, 't (» »^;ker dat sommighe wel e/;nige

«aehtmoedigheyt bewijsen , mn langh al«»'

: alle» vriendeliek en liefliek l»evinden ; rnaer

waer vindtmen dwh wnen onder velen die

'

de»^5lve zedighevdt en maet fioudt wannr^;r

hv ghestoken en ghetereht wordt ? Hiertegen

en 1» geenen anderen raedt, dari dat dit

tutüT s'.hadeliek fenijn der hoogmo^j/Jigheyt

en evgenliefd' uyt hel binnenste van ons'

0,11

lirjiivi

Zij...

.;'.) I

ilal »y
.r.linl.

Ily|iij(;rjli:ii.

\ViinKrinii(i)(ii.

NijdiKh,

Hr««lilr«;«;.

Wto^U,

On» «lire»

T*l«t-Ki«fi)(li.

U((ben i/cirwl

•«iiltii duf uit'

'•) ttf'/uitirt»

7) fljttoect.

2) (<,w> hU»). i) il *) *tUrff.

6) «vit foedt eettigh l»««A»rii«»,
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ingliewanden uytgheroeyl worde: ghelljck als

het oock door de Leere der Sclirifluy re wordt

uytgheroeyl. Want wy worden daer door

aldus onderwesen, te weten, dat wy be-

1. Jioet de dencken sullen dat de gaven die ons van

wi!dl''gu''eda™ Godt gheschoncken zijn, niet en zijn ons'

woiJcQ. eyglien goederen , maer onverdiende gaven

Godls: sulks dat die gene die daer mede

proncken en liooveerdig zijn , haar ondanck-

1. Cur. 4. 7. baerbeyt te voorschijn brengen. Wie maeckt

u beier ? seght Paulus. Indien ghy 't al ont-

fanghen hebt, wat roemt ghy als of het u

2. Moeide niet en ware gheheven? Daer beneffens wor-
nederigheydt

^jg^ ^^ eheloerdt dat wv door de gheduy-
worden oin- . , . ' , • i

^
i i

iicist. righ overieggmgh van onse sonden en gne-

breken , ons sclven tot nederighcydt opwecken

sullen. Alsoo en sal in ons niet met allen

overigh blijven waerop wy souden moghen

trolzen : maer wy sullen groote reden heb-

ben om ons' selven te verdeemoedighen.

3. Moet de Wedcrom wordt ons bevolen , dat wy de
oincchiigheydt ggyg^ Godls dic wy aenschouwon in andere,

woTden^ soo sullcn ceron en groot achten, dat wy
oock hun 1) eere aen doen, die deselve be-

sitten. Want het soud' een groot' onghe-

schicktheydt zijn , hun die eere te benemen,

die de Heere hen geweerdight heeft te gheven.

Wy worden oock gheleert de feylen en ghe-

breken van andere door de vingeren tesien,

gewisselick niet om die door pluymstrijckery

te verstercken : maer op dat wy om der

selver will' niet en souden op 't lijfvallen die

gene die wy met goet-gunsligheydl en met

.5. Moetmen eer bchooren te bejegenen. Alsoo sal 't ghe-
d'oprechte ze- gebieden dat wy ons , met wat menschen dat

wy souden moghen te doen hebben , niet

alleen matighlick en zedigh , maer oock goe-

dertieren en vriendelick gedraghen sullen. Ghe-

lijck ghy nimmermeer door eenen anderen

wegh tot de ware sachtmoedigheydt en sult

gheraken , dan als ghy een gemoedt hebben

sult dat van 2) vernederingh uwes selfs , en

eens anders vereeringh doorlrocken 3) is.

Ucwiji onses 5. Voorls hoc seer swaer valt het ons
Naestens pro-

Q^gg^^ schuldighcn plicht te bewijsen in 'tsoec-
lijt moet jrlie- ,

'-' '
r- i i- i

•
i

rden, ken van den Naestens proiijt. Indien ghy niet

4. Wymoe
ten d'ouder-

linge liefde on

dcrhonden.

diglicydt be

chten.

i de versa- gf laet op u selven te sien , en u

'"^ganuch selven niet eenigsrins af en leght, so en sult

disaiteiijck, ghy in dit sluck niet met allen verrichten.
en seer swaer

^y^^^^^ j^^g g^^j^ J^ J^g]^ Jjg ^yerckcn plcgCn
om te volbren- rv, i i i-fi i

gen van wegen 016 van Paulus wcrcken der heide gnenoemt
rtVyghcn liefde worden , ist dat ghy u selven niet en ver-

saeckt , om u selven geheel te besteden aen

andere? De liefde, seght hy, is lijdlsaem

,

vriendelick, niet on-eerlick, niet lichtveer-

digh, niet afgunstigh , sy en wordt niet op-

gheblasen , sy en soeckt haer eyghen niet

,

1) die. 2) door. 3) dronekeu.

die ons acngi

boren is.

]. Cor. 13. 4

sy en wordt niet ghetercht, &c. Ofschoon

van ons niet meer en wierdt ge-eyscht dan

dit eenige, dat wy niet en sullen soecken

dat ons eygen is , soo souden wy noch-

tans onse natuyr groot gheweldt moeten aen-

doen : deweick' ons soo gheneghen maeckt om
ons selven alleen lief te hebben , datse niet

soo hchlelick en ghedooght dat wy ons en

onse dinghen veronachlsamen souden , om
eens anders voordeel te beneerstighen : jae dat

wy van selfs van ons recht souden afslaen,

om dat over te selten aen een ander. Maer

op dat de Schrifluyr ons met der handt daer

henen leyden soude , soo leerdtse dat alle de

gaven die wy van den Heere verkrijghen , ons

toevertrouwt zijn mei dit dese voorwaerde 1 ), dat

wy die tot gemeen profijt der Kercke besteden

sullen. En dat oversulcks het wettigh ghe-

bruyck van alle gaven beslaet in een mildt-

dadighe en goedertieren mede-deelingh der

selver aen andere. Daer en kond' oock gheen

ghewisser regel , noch krachtiger vermaningh

om dese mede-deeling t'onderhouden bedach t

worden , dan die waerdoor wy gheleerd t

worden , dat alle de gaven die wy hebben

,

Panden Godts zijn , ons toevertrouwt op dese

condity, dat wy die. ten besten van onsen

Naeslen bedienen en aenleggen souden. Maer

de Schriftuyre gaet noch verder wanneerse die

gaven vergelijckt met hel vermoghen 't welck

de ledematen des menschelicken Lichaems

hebben. Daer en is niet een lidt 't welck sijn

vermogen heeft voor sich selven , en tot sljns

selfs nultiglieydt en ghebruyck toepast: maer

het slorl sijn vermogen uyt tot sijne mede-

lidtmaten : end' en treckt daer van gheen

ander profijt dan 't gheen uyt het ghemeene

welvaren des gantschen lichaems voort komt.

Alsoo moet oock een Godlsaligh Man alles

wat hy vermach , vermogen voor de Broeders :

en in sulcker voeghen voor hem-selven in

't bysonder besorght zijn, dat sijn gemoedt

de gemeene stichtingh der Kercke voor ooghen

hebbe. Laet ons dan dit zijn de rechte wegh

tot mildigheyt en weldadigheyt , dat wy van

alle de gaven Godts daer mede wy onsen

Naeslen helpen konnen, zijn regeerders en

uyldeelders, en daer toe verplicht en ver-

bonden om rekenschap van onse bedieningh

over te leveren. Dat oock die bedieningh en

uytdeelingh eerst oprecht is, deweicke na den

regel der liefde wordt afghemeten. Alsoo sal

't ghebeuren dat wy niet alleen de vlijligheydt

tot eens anders profijt, met de sorge v'oor

ons eyghen voordeel te samen voegen , maer

oock sijn saeck voor donse beneerstigen sul-

len. En op dat ons misschien niet en soude

1) dit bespreek.

I
(1'. 275.)

Teghen dit

quaedt wordt

ghesteldt twee-

derley rcmedy.

1. Dat de

weldaden ons

gbegeven zijn
,

op datse tot ge-

meen profijt

der Kercke be-

steedt gondeu

worden.

2. Al wut

wy vermogen

dat moeten wy
vermoghen len

besten van on-

sen Naesten

:

het welek vcr-

klaerdt wordt

door vergelijc-.

kingh der leden

in't Liebaem.
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De Wet en

wijse van dcscn

plielit jcghens

den Naesten. is

ghenomen van

Hgcbodt Godts

duer med' h_v

on3 de liefde

tot den Naes-

ten beveelt.

Exod. 22. 29.

en 2?. 19.

Psalm 16.2. 3.

Hcbr. 13. 16.

Dese liefde

moet verghe-

selschapt zijn

met lijJtsaem-

heydt en goc-

dertierenhevdt.

I Co 13. 4.

Want het

beeldt Godts

moet ia den

Naesten , en

voorneraelick

in de huys-gc-

nooten des ge-

loofs bemerckt

woidcu.

Gal. 6. 10,

verborghen zijn dat dit de Wel en wijs' is

om naer beliooren te bedienen alle de gaven

die wy van Godt onlfangen , soo heeft hy
oock in voortijden deselve Wet gesteldt in

de minste geschencken sijner mildtdadigheyt.

Want hy heeft bevolen dat men hem d'Eer-

stelingen van de vruehten soud' opolfercn,

op dat het volck daer mede betuyghen soude

dat hun ongheoorlooft was eenlghe vrucht te

ghenieten uyt de goederen die hem voor

henen niet en waren toe-gheheylight. Indien

de gaven Godts ons also eerst geheylight

worden ais wy de selvige door onse handt

den Gever en Schencker op-geofïert en toe-

ge-eygent hebben : soo blijckt daer uyt dat

het ghebruyck van dien sonder alsulcken op-

oH'eringh onreyn zy. 't Is nu sulcks dat ghy

te vergeefs arbeydt om den Heere door de

mede-dceling uwer goederen rijck te maken.

Dewijl dan uwe goetdadigheyt tot hem niet

en kan reycken (ghelijck de Propheet seght)

soo moet ghy die in 't werck stellen en ple-

ghen aen sijn Heylighe die op aerden zijn.

Daerom worden d'Aelmoesen met de Heylig'

OlTerhanden vergeleken , soo datse nu ter tijdt

dienen in de plaets van d'offerhanden der Wet.

6. Voorts op dat ons het wei-doen niet

en vervele ('t welck andersins terstont soude

moeten gheschieden) soo moet oock dat andere

daer van Paulus spreeckt daer by komen

,

te weten : Dat de liefde lijdtsamigh is , en

niet gheterght en wordt. De Heere wil dat

men alle menschen in 't ghemeen sal goet

doen , van dewelcke wel het grootste deel

sulcks t'eenemael onweerdigh is, soo men die

wil oordeelen naer haer eyghen verdiensten

:

maer de Schriftuyre komt ons alhier met een

seer goet middel te hulpe , wanneerse leerdt

dat men niet en moet sien wat de menschen

uyt haer selven verdienen , maer dalmen in

alle menschen moet bemercken en bekennen

Godes Beeldt , het welck wy alle liefd' en eer

schuldigh zijn. En dat het selvighe beeldt

,

ten aensien dat het door Christus Geest ver-

nieuwt en weder opgiiericht is . neerstelicker

moet gade gheslagen worden in de huys-

genooten des gheloofs. Derhalven wat voor

een mensch u nu ter tijdt soude moghen
ontmoeten en u hulp van noode hebben

,

ghy en hebt gheen oorsaeck waerom ghy
hem uwen bystandt weygheren soudt. Segt

dat hy een vreemdeling is. Maer de Heere
heeft in hem ghedruckt een teecken daer

aen ghy hem gemeensaemlick moet kennen

:

.om welckers will' hy oock niet en begeert

dat ghy u eyghen vleesch sult verachten

Seght dat hy versmadelick en van geendcr

weerden is. Maer de Heere bewijst dat hy

suick een is, dien hy ghewcerdight met den

cieraedl sijns beeldts te verheerlicken. Seght

dat ghy door gheen van sijn diensten aen

hem verbonden zijt. Maer de Heere heeft hem
ghelijck als in sijn plaetse ghestelt , op dat ghy
aen hem erkentenis soudt doen van soo veel

en soo groole weldaden daer door de Heere

u tot sijn schuldenaer ghemaeckt heeft. Seght

dat hy niet weerdigh en is dat ghy om sijnen

't wille de minste moeyte soudt opnemen.

Maer Godes Beeldt , daer door hy u wordt

aengepresen is weerdig dat ghy u selven en

alle het uwe daer aen te werck leght. Ist

dat hy niet alleen niets goedls by u ver-

dient, maer u oock door veronghelijckinghen

en quade daden gheterght heeft, soo en is

evenwel dit ook geen genoegsaem' oorsaeck

waerom ghy na laten soudt hem met liefde

t'omhelsen , en met de plichten der hefde ten

dienst te staen. Hy heeft , sult ghy segghen

,

veel anders van my verdient. Maer wat heeft

doch de Heere verdient ? dewelcke , wanneer

hy ghebiedt dat ghy uwen Naesten de mis-

daden tegen u begaen , vergeven sult, voor-

waer wil dat het hem sal toe-gerekent wor-

den. Ghewisselick door desen eenighen wegh
komtmen tot dat geen , 't welck de natuyr

des menschen niet alleen swaer valt , maer

oock t'eenemale tegen de borst is : te weten

,

lief te hebben de ghenen die ons haten , het

quaedt doen met goedt doen te vergelden

,

smaetheden met zegeningen te betalen : hier

toe , seggh' ick , komen wy wanneer wy
bedencken datmen de boosheydt der menschen

niet en moet overweghen, maer in hen aen-

sien en bemercken Godes beeldt, 't welck

hare feylen bedeckt en verdonckert hebbende

,

door sijne schoonheydt en weerdigheydt ons

aenlockt en treckt om de selvighe t'omhelsen

en lief te hebben.

7. Dese doodingh en versaking onses selfs

sal derhalven alsdan eerst plaets in ons grij-

pen , wanneer wy de liefd' in alle dinghen

volbrengen. En sy wort volbracht niet van

den genen die alle de plichten der liefde

blootelick verricht , al is 't dat hy niet eene

van dien voorby en gaet : maer van den

ghenen die de selvighe doet uyt een oprechte

genegentheydt der liefde. Want het kan ghe-

beuren dat yemandt wel
|
volkomelick, soo

veel d'uyterlicke diensten en wercken be-

langht , aen alle menschen betaelt 't geen hy
schuldigh is : en dat hy nochtans ondertus-

schen verre zy van de ware wijse der beta-

lingh. Want ghy sult sommighe vinden die

seer mildldadigh willen schijnen , en evenwel

niet met all' en schenken , 't welck sy met

een hooveerdigh ghesicht of grootsche woor-

Waer ujt

ontstaet vier-

derlcy bcmerc-

kingh die alle

tegen -werpin-

gen wederlcyt.

Ecubysondcr-

lick aennierc-

kcns-weerdige

beautwoor-

dingh van een

gheraeene tc-

gen-werpÏDgh.

Matth. 6. 14.

en IS. 35.

Lucas 17. 3.

Matth. 5. 44.

Uyt het voor-

gaende blijokt

datter sonder

de liefde, dat

is, sonder d*op-

rechte ghene-

ghentheydt des

lierten , ghecu

regel eens

Christelicken

levens in den

mensch cu

moet bekent

worden,

(p. 27G.)
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Ri'racdien te-

gen de ghebre-

keu die teglieu

de liefde strij-

den.

1. Barmhcr-

tigheydt.

2. Nedorig-

heydt.

3. Zedigiieyt.

4. Vtcrilig

heydt.

5. Volstan-

digheydt.

den niet en verwijlen. En wy zijn in dees'

ongeluckige lijden tol sulck een drocvighen

staet vervallen, dalter by nae gheen Aelmoe-

sen, immers van het meeste deel der men-

schen , sonder versmaetheyt uytgereyckt en

worden. Welcke boosheyt onder de Heydenen

selfs niet en hadde behooren gheleden te wor-

den. Want van de Christenen wordt noch

yetwes meer vereyscht dan datse vrolickheyt

maken door vriendelicke woorden. Voor eerst

moeten sy den persoon des genen die sy

weten dat haer handt-reyckingh van noode

heeft, aannemen en met sijnen bedroefden

stael even eens mede-lijden hebben als ofsy

selfs dien ghevoelden en op haren hals ghe-

laden hadden: op dalse door 't gevoelen der

barmhertiglieyl en menschelickheyl geraeckt

zijnde, op geen andere wijs en werden ghe-

dreven om hem, als om haer selven, onder-

standt te doen. Soo wie aldus ghemoedt

zijnde toe treedt om sijne Broederen dienst

te doen , die en sal niet alleen sijne diensten

door geen opgeblasenlheyt of verwijlingh ver-

onlreynigen : maer hy en sal oock sijnen

Broeder, dien hy goet doet, als eenen ghe-

breckelicken niet verachten, noch als sijnen

schuldenaar hem-selven onderwerpen : immers

so weynigh als wy een kranck lidl bespotten,

om het welcke Ie verquicken de verdere lede-

maten pijnen en arbeyden, of ons selven in-

beelden dal hel bysonderlick aen d'andere

ledematen verbonden is , om dal het meer

hulp onlfangen dan wederghegheven heeft.

Want men houdt het daer voor dal d'onder-

linge dienst en hulp die de leden malkande-

ren bewijsen niet met allen in sich heeft 't

welck onverdient soude moghen genoemt

worden , maer dat dien onderlingen dienst

veel meer een belalingh is van dat gheen 't

welck als zijnd' een schuldl van de Wel der

naturen , niet en kan geweygert worden son-

der een wonderlick groote ongeschicklheydt

te begaen. Hier door sal oock geschieden

dat die gene die een werck der liefden heeft

gepleeght , sich selven niet en sal inbeelden

dat hy daer mede voldaen heeft : ghelijck

gemeenlick placht te ghebeuren dal een rijck

mensch, nae dat hy yets van 't sijn uytghe-

reyckt heeft, alle de verdere lasten, als of

die hem niet aen en gingen , werpt en leght

op den hals van andere. Maer yeder een sal

veel eer aldus by hem-selven dencken , dat

hy hem-selven en alles wat hy vermach sij-

nen Naeslen schuldigh is , en dalmen nimmer-

meer een eynde mach maken van den Naes-

len goei te doen , dan alsmen gheen macht
daer toe en heefl , welcke macht , soo wijdt

en breedt alsse sich uytslreckt , nae den

regel der liefde moet worden afgemeten.

8. Laet ons nu wederom het principaelsle

deel van de versakingh onses selfs, 'l welck
,

gelijck wy gheseydl hebben , op Godt siel

,

volkomentlicker verhandelen. Wy hebben ai-

reede veel dingen daer van geseydt , de sel-

vighe alhier op nieuw te verhalen soude ver-

gheefschen arbeydl zijn. Hel sal ons ghe-

noegh wesen dit deel alleenlick alhier t'over-

leggen voor soo veel het ons onderwijst tol

gherustigheydt en verdraeglisaemheydt des

gemoedls. Wy worden derhalven voor eerst

int soecken van een bequaem en gherust

leven door de Schriftuyr hiertoe gheroepen

en vermaent , dat wy ons selven en alles wat

ons aen gaet in het goedt-duncken des Hee-

ren bevelende , de ghenegentheden onses her-

ten hem overleveren om ghelemt en onder

'l jock ghebracht te worden. Wy hebben een

rasende lust , en een grondeloose begeerlick-

heydt om goet en eere te verkrijgen , om
macht en heerschappy te bekomen , om rijck-

dommen Ie versameien , en om alle die beu-

selinghen en onnutte dingen by een te schrap-

pen , die tol grootsheydt en pronckery 1)

schijnen te dieneii. Wederom hebben wy
teghen d'armoede

,
gheringheydt en nederig-

heyt gevat en opgenomen eenen wonderlicken

schrick en haet : waer door wy geprickell

worden om die alle allesins van ons af te

keeren. Hier uyt kunnen wy sien hoe onge-

rust van gemoet alle die zijn die haer leven

schicken en aenlegghen nae haer eyghen goedt-

vinden, hoe menighe listen sy beproevend),

door hoedanigen arbeydl sy haer selven ver-

moeyen : op dalse, namelick, ter eener zijden

verkrijghen souden die dinghen daer toe d'eer-

gierigheydl of geldl-gierigheydt lust heeft : en

op dalse Ier andere zijden den armen en

nederigen staet ontvlieden mochten. Soo moe-

ten dan de Godtvruchtige menschen, om in

soodanighe stricken niet verwart te worden
,

desen koers en reghel 3) houden. Voor eerst

en sullense niet begheeren, noch hopen, noch

dencken voorspoedig te zijn door eenigli ander

middel dan door de zegeninge des Heeren

:

en sullen daerom haer selven daer op ghe-

rustelick en vryelick steunen en nederlegghen.

Want of schoon hel vleesch sich laet duncken

dat het hem-selven ghenoeghsaem is , wan-

neer het ofte door sijn eyghen kloeckheydt

tot rijckdom en hoogheydt opstijghl , of door

neerstigheydl daer nae slael , of door de gunst

der menschen daer toe gheholpen wordt

:

soo is het nochtans ghewis , dat dit alles een

fraey niemendal is 4) , en dal wy oock door

1) [lompcry. 2) vcrsocclieu. 3) coiii-a en atreeck

4) ecu schoon niet is.

De bemerc'

k'ngh van oase

versakingli ten

:iensicn van

Godt, onder-

wijst ons tot

gcrustigheydt

en verdraegii-

saemheydt.

1. Uat wy
ons selven al-

tijt Gode on-

derdanigh stel-

len.

2. Dat ny

sullen vlieden

eer en gheldt-

gierigheydt.

3. Dat wy
van den zegen

Godts alleen

alle voorspoct

verwachten, en

geheel daer op

eieu sullen.
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4. Dat \vy

biiytcn deseu

zegheu Godts

ghcen ccr noch

rijckdoinmen

en bpRceren.

(p. 277.)

3. Dat wy
de trckcu der

godtlooseu niet

nae en volgen.

onse vvijsheydt of arbeydt gliccii vorderingh

en sullen maken 1), dan voor soo veel als

de Heere die beyde sal voorspoedigh maken.

Maer daer en teghen vindt des Heeren zeghen

alleen oock door allerley beletselen henen 2!)

eenen wegh , waer door hy ons alles doet

vorderen tot een blijden en glieluckighen uyt-

gangh. Daer benelTens, ofschoon wy noch soo

seer sonder des Heeren zeghen eenige eer of

rijckdom verkrijgen konden : (gelijck wy sien

dat de godtloose daghelicks met veel eers en

goedts verrijckt worden) dewijl nochtans die

gene die den vloeck Godts op haer hebben
,

selfs het minste deelken des gelucks niet en

smaken , soo sullen wy gheen dmgh , dan dat

ons ten quaden ghedyet, sonder den voor-

seyden zeghen verkrijghen. En men moet

geensins begeeren die dinghen daer door de

nienschen noch elendiger worden.

9. Indien wy derhalven ghelooven dat

de gantsch oorsaeck van een gheluckighe en

ghewenschte voortgangh gelegen is alleen in

den zegen Godts , sonder den welcken aller-

ley slag van jammer en rampsaligheydt over

ons staet te komen : soo volght oock dat wy
op de behendigheydt en gaeuwigheydl van

ons eygen verstandt ons verlatende , of op

de gunst der menschen steunende , of op

den ydelen waen der fortuyn vertrouwende,

niet begeerlick na rijckdom en eere trachten

en streven moeten : maer dat wy altijdt

,

op den Heere onse oogen moeten slaen

op dat wy door sijn opsicht en bestieringh

geleydt mogen worden tot sulcken lot en
|

condity als hy voor ons voorsien heeft. Alsoo

sal het voor eerst gheschieden dat wy niet

door onrecht , noch door listen en boose tre-

ken , noch door roovery, met verongelijckingh

van onsen Naesten en sullen voortspoeden om
rijckdom men te soecken en hoogheydt te beja-

ghen : maer wy sullen alleenlick nae suicke goe-

deren trachten deweicke ons van d'onnoosel-

heydt en oprechtigheyt niet af en leyden.

Want wie kan doch onder bedriegerijen , roo-

verijen en andere vonden der boosheydt , den

bystandt van Godes zeghen verwachten ? Want
ghelijck Godts zegeningh alleen navolght den

ghenen die suyvere gedachten heeft en in sijnen

handel oprecht is: alsoo worden alle dieghene

die deselve begeeren , door haer van averecht-

chegedachten en boose feyten te rugghe ghe-

roepen. Ten anderen , sal ons een toom in den

mondt gheleydt zijn , »dat wy door een on-

matighe begeerte om rijck te worden niet bran-

den , noch eergierighlick naer 3) staet en

hoogheydt 4) trachten en sullen. Want hoe

1) doen. 2) []. 3) [ ]. 4) (na).

sal yemandt bestaen met vertrouwen Godts

bystandt te verwachten , lot verkrijgingh van

die dingen , die hy regel-recht leghen sijn

Woorl begeert? Want het zy verre dat Godl

door den bystandt sijner zegeningh geven

soude dal geen 't welck hy door sijnen mondt

vervloeckt. Ten laetslen , indien het ons na

wensch en hoop niet en gheluckt , soo sullen

wy nochtans ons selven onthouden van on-

lijdtsaemheydt en van vervloeckingh onser

condity, hoedanigh die oock soude mogen
wesen : door dien wy sullen welen dat suicks

niet anders en is dan teghen Godl murmu-
reeren, naer wiens goedt-duncken de rijck-

dommen en d'armoede , d'eere en verachtingh

uytgedeelt worden. Om met een woordt te

seggen , die sich in voegen als geseydt is

,

op Godts zeghen rust en neder leghl , die sal

die dingen , deweicke van de menschen uyt-

sinnighlick pleghen begeert te worden , met

quade kcnsten niet soecken te verkrijghen

,

denckende by sich selven dat hy daer mede
gheen voordeel en soude doen : soo hem oock

eenighen voorspoedl wedervaert , hy en sal

dien hem-selven , of oock sijn neerstigheydl,

of kloeckheydl, of gheluck niet toe schrijven :

maer sal Godt den Ghever van dien daer voor

danck-seggen. Indien hy, terwijl andere in

voorspoedl bloeijen , niet veel en vordert
,
jae

oock te rugghe gaet : soo sal hy nochtans sijn

armoede met meerder 1) gheduldigheydl en

getemperlheyt des 2) gemoedts draghen , dan

een godlloos mensch sijn middelmaligh ghe-

luck , indien hel minder is als hy wel wenscht

en begeert : Want hy beeft eenen troost , daer

in hy gheruslelicker kan te vreden zijn als

in den hooghsten top des rijckdoms of der

mogentheyt. Want hy houdt hel daer voor

dal sijn saken van den Heere alsoo geschickl

en gericht 3) worden , als tot sijner salig-

heydt nut en dicnstigh is. Aldus is David

,

ghelijck wy sien, gesinl geweest, deweicke

terwijl hy Godt volght , en sich in de regee-

ringh Godes overgeeft, betuyght dal hy is

ghelijck een gespeenl kindl , en dat hy niet

en wandelt in hooghe en wonderlicke dingen

die hem te boven gaen.

10. Dese gerusligheydl en gheduldigheydl

en moeten niet alleen ten desen aensien in de

Godlvruchlighe zielen plaets hebben : maer

moeten oock uylghestreckt worden lot allerley

gevallen , waeraen 4) dit tegenwoordige leven

onderworpen is. Daerom en heeft nieniandt

hem-selven ten rechten versaeckl, dan die

gene deweicke sich gheheel en al aen den

Heer alsoo heeft over ghegeven , dat hy alle

G. Sullen wy
met ODse beroe-

ping te vreden

zijnde, den last

ca de sorgc van

alle uytkoni-

stcn in Godes

schoot neder-

leggen.

7. Sullen wy
eenen anderen

sijn voor spoedt

uiet benijden,

maer in Godts

raedt en voor-

nemen gherust

zijn.

8. Moeten

wy alle de dee-

leu onses le-

vens Godes

gucdt-duneken

bevelen.

1) door een meerdere.

4) den welcken.

2) siins. :!) beloydt.
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De noodtsa-

kelicklieyt van

dese Leere.

Haer veeldcr-

ley gebruyckin

verscheydea

verdruckingen.

Psalm 79. 13.

de deelen sijns levens nae sijn goedt-vinden

laet glieregecrt worden. En wie in sijn ge-

nioedt alsoo ghesint en ghesteldt is, die en

sal liem-selven niet voor ongeluckigh houden
,

nocli sich van wegen sijn condity tot Godes

spijt beklaghen, wat hem oock 1) mocht over

komen. En hoe noodigh dese gesintheydt zy,

dat sal blijcken , indien ghy bemerckt wal al

toe-valligheden wy onderworpen zijn. Wy wor-

den steedts door de een en d'andere sieckten

bestormt: nu eens 2) slaet ons de pestilenty,

dan weer 2) worden wy door de swarigheden

van den oorlogh grouwelick geplaeght : som-

tijdts neemt de vorst 3) of hagel wech de

hope en verwachtingh des jaers, en brengt

ons onvruchtbaerheyt aen , waer door wy tot

gebreck vervallen : de huysvrouw, d'ouders

,

de kinderen en de bloet-verwanten worden

door de doot wech genomen : 't huys wordt

door den brandt verteert: dit zijn de toeval-

ligheden en quaden van weghen welckers

weder-varen en overkomen de menschen haer

leven en den dagh harer gheboorte vervloec-

ken , den Hemel en het Licht voor eenen

grouwel houden , haren mont leghen Godt

opsperren : ende (ghelijckse v^el bespraeckt

zijn om te lasteren) hem van ongerechtigheydt

en wreedtheydt beschuldighen. Maer een ghe-

loovigho ziel moet oock in desen de sacht-

moedigheydt en waerlicks vaderlicke goeder-

tierenheydt Godts bemercken. Dienvolghens,

ofschoon hy siet dat sijn huys door het wech
nemen van sijne vrienden en maghen ver-

woest leydt, S.00 en sal hy nochtans selfs

daerom niet nae laten den Heere te loven

,

jae hy sal sich veel eer keeren tot dese be-

denckingh : nochtans en sal de ghenade des

Heeren die in mijn huys woont, mijn huys

niet in verwoestingh laten blijven. Ofschoon

hy siet datier hongers-noot voorhanden is,

door dien 't groene kooren op 't veldt door

den rijm verbrant , of door de vorst 3) verteert

,

of door den haghel ter neder gheslagen is

:

soo en sal hy nochtans den moedt niet ver-

loren gheven , noch Gode spijt en leedt aen

doen : maer hy sal blijven in dit vertrouwen :

nochtans staen wy onder d'opsicht en sorghe

des Heeren , en zijn schapen , in sijne wey-

den op-ghevoedt : hy sal derhalven ons voedt-

sel geven oock in d'uyterste dorheydt. Of-

schoon hy door sieckte benaeuwt wort , so

en sal hy oock selfs als dan door de bitter-

heydt der smerte niet gebroken worden dat

hy tot ongheduldt uytbefsten , en alsoo met

Godt twisten soude : maer hy sal door het

bemercken van de gherechtigheydt en sacht-

Het mis-

eu de

(p. 27S.)

sinnigheydt die Godt in 't kastijden oelFent , sich

selven tot lijdlsaemheydt opwecken. Eyndtlick

hy sal alles wat hem over komt , dewijl hy

weet dat het door Godts handt verordineerl

is , met een stil en danckbaer ghemoedt op

nemen , op dat hy niet halstarrigh Godes heer-

schappy en weder-slae, in wiens macht en

ghebiedt hy hem-selven en alles wat hem
aengaet eenmael heeft overghegeven. Inson-

derheyt moet een Chrislen-raensch verre van
i,fj,'J.^'

sijn gemoet wech drijven dien dwasen en seer verdoivcnthiyt

erbarmelicken troost der Heydenen , dewelcke, d^r "ejiiencn.

op datse haer selven teghen den teghenspoet

verstercken souden, den selven aen 1) de

fortuyn geweten en toegheschreven hebben:

en daer toe oock voor een dwaesheyt hielden

en oordeelden dat yemant op de fortuyn soude

gram worden , dewijlse onvoorsichtigh en licht-

veerdieh was , en met blinde ooghen bevde
J Jl ru IJ Dewelcke
den weerdighen en onweerdignen verwondede. ^oor dea regel

Want dit is m 't teghen-deel den reghel der deiGodtvmch-

Godtvruchtigheydt, dat Godes handt alleen
tigh^y" ^«^'"1

" ,
•^

, wech gcuomcii

.

den voorspoedt en den
|

tegenspoet leydt

en regeert : en dat de selvige handt Godts

door eenen onvoorsichtigen aenval niet toe en

schiet, maer door een seer ordentlicke ge-

rechtigheydt ons beyde goedt en quaedt toe-

sendt en uytdeelt.

Eet rill. Capittel.

Van fle verdraeghsaemheyt des Kniyces , de-

welck' een deel is van de Versakingh onses

selfs.

Jae een Godtsaligh hert moet oock noch Wat het

hoogher opstijghen , te weten , daer henen ^^'^'^^ ^^'

daer Christus sijne Discipelen roept: Dat een Matth. 16.24.

yeder sijn kruys op sich neme. Want die

alle die de Heere heeft aengenomen en ghe-

weerdight tot het geselschap sijner kinderen

toe te laten , moeten haer selven bereyden

tot een leven 't welck hardt , arbeydtsaem

,

ongerust , en met seer veel en verscheyden

soorten der quaden vervult is. Het behaeght ^a" "i'--" i"-t

den Hemelschen Vader alsoo de sijn' op suick
°'^^^^'^

een wijse te oefTenen , op dat hy een gewisse

beproevingh en ervarentheydt van hen neme.

Hy heeft van Christus siinen eerst- gheboren Wicn het op-

o 1 1111 •• geleydt zy.

Soon begonnen , en hy vervolgnt dese wijse

en ordeningh omtrent alle sijne kinderen.

Want al hoewel hy een Soon was boven Matth. 3, 17.

andere wel gelieft, en in wien het hert des

Vaders sich gerust en te vreden hieldt, soo

sien wy nochtans dat hy niet goederlierlick

en sacht gehandelt is gheweest : soo dat men

J) schoou. 2) als uu. 3) vi'ost. 1) []•



lil. 8. 2. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORD'L'. 397

De oorsaeck

Vil» het kniys,

wiier uvt des

sell's noüJtsa-

kclicklieyJt be-

kent wordt.

Ilebr. 5. S.

Mitsgaders,

Heeidigheydt,

waur ujt oiit-

staet ecü heer-

ïicke vertroos-

ting iii tegeu-

spuet.

Aetor. 14. 22.

Philip, .'i. 10.

Wat dit voor

een weerdig-

heydt zy.

Het kruys is

)iis noodigli.

1. Eerstelick,

op dat ouse

liooveerdig-

heydt t'ouder-

ghebraelit wor-

de.

met waerheydt segghen mach , dal hy met

alleen door een ghestadigh kruys geoeffent is,

soo langh als hy op der aerden leefde : maer

dat sijn gantsch leven niet anders en was dan

één bewijs en betoonin2;h I ) van een geduy-

rig kruys. De oorsaeck hier van wordt van

den Apostel aengewesen , te welen : Dat Chris-

tus uyt het gheen dat hy geleden heeft
,
ghe-

hoorsaemheydl leeren moeste. Waerom souden

wy dan ons selven uytsonderen van dese con-

dity, die Christus ons Hooft heeft moeten op

sich nemen : bysonder nadien hy die om on-

sen 't wil op sich genomen heeft , op dat hy

ons in sijn eygen persoon een patroon en voor-

schrift der lijdtsaemheydt geven soude? Daer-

om leert d'Aposlel , dat aen 2) allen kinderen

Godts dit eynde verordineert en bestemt is

,

datse sijnen Beelde moeten gelijckformigh wor-

den. Waer uyt oock een treffelicke vertroo-

sting tot ons komt , te weten , dat wy in hard'

en ruwe saken , die quaedt en teghenspoe-

digh gheacht werden , aen de verdruckingen

van Christus part en deel hebben : op dat

,

gelijck hy uyt den dool-hof aller quaden tot

de Hemelsclie heerlickheydt ingegaen is , wy
oock alsoo tot deselve heerlickheydt door ver-

scheyden swarigheden ghevoert souden wor-

den. Want soo spreeckt Paulus selfs in een

ander plaets : als hy seght , dat wy leerende

ghemeenschap te 3) hebben met sijne verdruc-

kinghen , oock als dan te gelijck begrijpen de

macht sijner opstanding : en als wy sijner doot

gelijckformigh gemaeckt worden , dat wy alsoo

daer door tot de gemeenschap der heerlicker

opstandingh worden bereydet. Hoe grootelicks

kan dit dienen om alle bitterheydt des kruyces

te versachten , dat onse gemeenschap toeneemt

en versterckt wordt, nae mate 4) dat de

teghenspoeden daer mede wy benaeuwt wor-

den
,
groeyen en vermeerderen ? Dewijl door

middel van dese ghemeenschap de verdruc-

kingen selfs ons niet alleen ghedijen tot eenen

zegen , maer oock veel hulps by brengen tot

bevorderingh van onse saligheydt.

2. Hier by komt noch dat onse Heer niet en

behoefde dat kruys op te nemen en te draghen

,

't en zy dan om sijne ghehoorsaemheydt by den

Vader te betuygen en voor goet te doen

kennen. Maer het is ons om veler oorsaken

wille noodigh dat wy leven onder een ge-

duyrigh kruys. Vooreerst (gelijck wy van

natuyren al te seer gheneghen zijn om alles

onsen vleesche toe te eygenen) indien ons

onse swackheydt als met het oogh niet en

wordt aenghewesen , soo verheffen wy onse

'kracht lichtellck boven de behoorlicko maet

,

2. Op dat

wy vernederdt

/ijude, Godes

luilp lecrea

vorsoecken.

wy en twijffelen oock niet , of deselve , wat

ons oock soude moghen overkomen, sal tegen

allerley swarigheden onverbrekelick en on-

overwinnelick bestaen. Hier uyt ontstaet in

ons een dwaes en ydel vertrouwen des vlee-

sches: suicks dat wy ons daer op verlatende,

terstondt ons selven halstarrigh tegen Godt

selfs verhooveerdigen , even eens als of ons

onse eygene krachten , sonder sijne genade
,

genoeghsaem waren. Dese opgheblasenlheydt

en kan de Heer niet beter te gronde slaen,

dan wanneer hy ons door ondervindingh 1)

bewijst niet alleen met hoe groeten swack-

heyt, maer oock met wat een groole broos-

heyt wy beladen zijn. Hy slaet en benaeuwt

ons dan of met schande, of met armoede,

of met verlies van vrienden , of met kranck-

heydt , of met andere swarigheden : om de-

welcke te verdraghen wy veel te swack zijn,

so dat wy , so veel ons belangt , terstont

daeronder besvvijcken. Aldus vernedert zijnde,

leeren wy onsen toevlucht nemen tot sijn

kracht: dewelcke alleen maeckt dat wy on-

der den last der verdruckinghen staende blij-

ven. Jae d'alderheylighste selfs, al hoewelse

weten datse staen door de genade Godts, en

niet door haer eygene krachten, houden noch-

tans te veel van haer sterckt en volstandig-

heyt, 't en zy dat hy haer door de beproe-

ving des kruyces brenge tot een grondiger

kennisse van haer eygen selfs. Door dese

slaperigheydt is oock David bekropen 2) : lek
^^^^.^^

seyde, seght hy, wel in mijnen voorspoet; j,éi, Psalm so

lek en sal niet wanckelen in eeuwigheyt. 7.

[1Fant\ Heere, ghy hadt mijnen bergh door

uwe goedtgunstigheydt vast geset : [maer doe]

ghy u aengesicht verberghdet , wierde ick

verschrickt. Want hy bekent dat sijn sinnen

in voorspoet door sorgloosheydt plomp en

onghevoeligh waren gheworden , soo dat hy

de ghenade Godts, op dewelcke hy hadde

behoor^n te staen, achter sijnen rugge wer-

pende , op hem-selven ghesteunt en sich selfs

eenen ghedurighen standt belooft heeft. Tn-

dien dit soo een groot Propheet is weder-

varen , wie van ons en soude dan niet vree-

sen, op dat hy voorsichtigh worde? Der-

halven wanneerse haer selven door den teghen-

spoedt vernedert vinden, soo leerense daer

uyt , dat hare meeningh , belanghend' een

meerdere stantvastigheydt en lijdtsaemheydt,

daer mede sy in den tijdt hares voorspoets

haer selven vleyden 3) ,
niet dan hypocrisy

en gheveynstheydt geweest zy. Als, seggh'

ick, de g'eloovige door soodanige proeven van

hare sieckten en ghebrekcn onderwescn zijn,

Bewijs door

Davids exeiii'

1) vcrtoogli. 2) []. 3) []. 4) adveiiant. 1) beviiidiiigh i) bi-rocpeu. .'i) llaüe
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3. Opdatwy
sijn tegenwoor-

'lighcj't bevin-

den soujen.

De meuiger-

leyinitligheyJt

lies kriiyces.

Hom. 5. .•!.

(p. 279 )

LijJtsaeni-

Iieydt waer iiyt

ouUtaet.

De versterc-

kinge der hope.

Een vast en

opveclit ver-

tronwen op

Godt.

Ovcrwinnhig.

soo doense goeden vooiigangh tol nederig-

heydt en ootmoedt : soo datse de boose ver-

metenlheydl liares vleesches uytgetrocken lieb-

bende, tot de ghenade Godts haren toevlucht

nemen. En wanneer.se daer henen haren wijck

genomen hebben , soo ghevoelense datehck de

tegenwoordigheyt van Godes kracht, waer in

onderstandts genoegh en meer dan genoegh

te .vinden is.

,3. En dit is't dat PauKis leert , als hy seght

:

Dat door de verdruckinghen hjdtsaemheydt,

en door de lijdtsaemheyt bevindinge gewrocht

wordt. Want dat Godt belooft heeft , dat hy

de geloovighe sal bystaen in hare verdruc-

kinghen , dat
I

bevindense waerachtigh te zijn
,

wanneerse door sijn hant ondersteunt zijnde

,

lijdtsaemlick staende blijven , 't welck sy door

haer eygen krachten gheensins en souden

konnen doen. Soo gheeft dan de hjdtsaem-

heydt den Heyligen dese bevindingh , dat Godt

de hulp die hy belooft heeft metter daedt

,

wanneer 't noodigh is, bewijst. Hier door

wordt oock haer hope versterckt : want het

soude een al te grooten ondankbaerheydt zijn
,

datse de waerheydt en ghetrouwigheyt Godts

die sy seker en stantvastigh bevonden heb-

ben, namaels niet en verwachteden. Nu sien

wy hoe veel goederen aen een gheschakelt

ons uyt het kruys ontstaen. Want het neemt

wech die waen en meeningh die wy ons

selven aengaend' onse eygene kracht valsche-

lick inbeeldden , het ontdeckt onse geveynst-

heyt die ons streelt 1) en kittelt , en drijft de

verderllelicke vermetentheydt van ons vleesch

uyt. En als wy alsoo verdeemoedighl zijn , soo

leerdt het ons op den eenigen Godt berusten :

waer door het dan gheschiedt dat wy niet

onderdruckt noch overwonnen en worden.

Nae d'overwinningh verkrijghen wy hope : te

weten , overmidts de Heere door 't volbrengen

van sijne beloften sijne waerheyt voor den

toekomenden tijdt bevestigt en seker maeckt.

Gewisselick ofschoon er geen redenen meer

en waren, soo blijckt nochtans hoe seer dat

wy d oeffeninghe des kruyces van noode 2)

hebben. Want het en is geen geringe saeck

dat ce blinde liefde die ghy u selven toe-

draeght , uytghewischt wordt : op dat ghy u

eyghen swackheyt ter degen soudt ieeren ken-

nen. Dat ghy door 't ghevoel van u eyghen

swackheyt gheraeckt en aengedaen wordt

,

op dat ghy Ieeren soudt te mistrouwen aen

u selven. Dat ghy 3) u selven mistrouwt,

op dat ghy u vertrouwen soudt stellen op den

Heere. Dat ghy 't vertrouwen uwes herten

op den Heere stelt, op dat ghy op sijn by-

standt steunende tot den laetsten toe on-over-

winlick blijven soudt. Dat ghy op sijn hulp

en ghenade steunt , op dat ghy verstaen soudt

dat hy waerachtigh is in sijne beloften. Dat

ghy de sekerheydt van sijne beloften bevon-

den hebt, op dat uw' geloove daer door ver-

sterckt soude worden.

4. De Heer' heeft oock een ander eynd'

en oorsaeck waerom hy sijne kinderen ver-

druckinghen toesendt , te weten , om daer door

hare hjdtsaemheydt te beproeven , en haer tot

onderdanigheyt te onderwijsen. Niet voorwaer

dats' hem eenige ghehoorsaemheyt bewijsen

kunnen , dan die gene die sy van hem selfs

ontfanghen hebben : maer het behaeglit hem
alsoo door voortrelTelicke proeven openbaer en

bekendt te maken de ghenaden-gaven die hy

sijnen Heyligen toegebracht heeft, op datse

niet binnen haer in't verborgen ledigh en onnut

ligghen en souden. Wanneer hy derhalven de

deught der lijdtsaemheydt en standvastigheyt

,

daer med' hy sijne dienstknechten ghestolfeert

en voorsien heeft, int openbaer te voorschijn

brenght , soo wordt hy geseyt hare lijdtsaem-

heydt te beproeven. Hier uyt komt dese wijse

van spreken , dat Godt Abraham versocht en

sijne Godtvreesentheyt bevonden heeft door

dien hy niet en haddê geweygert sijnen eeni-

ghen en eygenen Soon te slachten en op te

ofTeren. Daerom seght Petrus, dat ons gheloof

door verdruckinghen beproeft wordt, even

gelijck het goudt in een oven door het vyer

wordt ondersocht. En wie sal doch durven

seggen dat het niet oorbaerlick en zy dat die

seer heerlicke gave der lijdtsaemheyt , die een

geloovighe van sijnen Godt ontfangen heeft

,

tot ghebruyck en nuttigheyt worde uytghe-

bracht 1 ) , op datse seker en bekent moghe

worden? Want de menschen en sullen ander-

sins deselve nimmermeer schatten en achten

nae hare weerdigheydt. Indien Godt selfs, op

dat de deughden die hy sijnen gheloovigen

ghegeven heeft , niet en souden in't verbor-

ghen schuylen
,
jae onnut ligghen en verloren

gaen , recht en wel daer aen doet dat hy stof

en oorsaeck verleent om die deughden op te

wecken: soo hebben de verdruckingen der

Heylighen , sonder dewelcke hare lijdtsaem-

heydt niet en soude wesen, een seer goede

reden en oorsaeck. lek seggh' oock dat de

kinderen Godts door het kruys tot gehoor-

saemhevt onderwesen worden : om datse daer

door worden gheleert niet naer haer eyghen

wil en wensch , maer naer het goedt-duncken

Godts haer loven aen te legghen. Gewisselick

indien hen alles gingh naer haer begeeren

,

VoUiardiugh.

Eeu ouover-

wiulick ghe-

loovc,

2. Beproe-

viugli der lijdt-

saemheydt en

onderwijsingh

tot ghehoor-

saemheyt.

Bewijs vau't

exempel Abra-

hams en 't ghe-

tuyghnisse van

Petrus.

Gen. 22.1, 12.

1. Petr. 1. 7.

lloe profijte-

lick daer zy de

ondei'wijsingh

tot ghehoor-

saemheyt.

1) flatteert. 2) doen. 3) (van). 1) voort gehaelt.
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De vitabeata.

rap. 15.

[tem , hoe

nooJigh die zy

om te remmen
debroot-drouc-

keutheyt onses

vleesches , de-

welcke door een

bequamcgelijc-

kenisse wordt

afïhescbildert.

Daerom is het

dat de Godt-

vruchtighemet

verscheydeii

soorten des

krnyres ghc-

diiK'kt norden.

soo en soudense niet welen wat het zy Godt

nae volghen. Seneca verhaelt dat dit een oudt

spreeck-woort geweest is, wanneermen yemand

vermaende tof hjdtsaemheydt in tegenspoedt

,

te weten : Volght Godt. Waer mede sy te

kennen gaven dat de mensch hem-selven als-

dan eerst waerlicks onder Godes jock begheeft

,

als hy sijn handt en rugghe voor Gods roede

ten besten verleent. Indien het gantsch recht

en billick is dat wy ons selven allesins in

alles bewljsen en aenstellen als ghehoorsame

kinderen van den Hemelschen Vader , so en

moeten wy voorwaer daer niet teghen zijn

dat hy ons op allerley manieren ghewent om
hem onderdanigheyt te betoonen.

5. Evenwel en sien wy noch niet ter

degen hoe seer noodigh ons dese ghehoor-

saemheyt is , t en z}^ dat wy met eenen

overlegghen , hoe groot daer sy de broodt-

dronckentheyt van ons vleesch om Godes jock

af te werpen , soo haest als het een weynigh

sachter en vriendelicker ghehandelt en gehou-

den wordt. Want het gaet met ons vleesch
,

even als met de wederspannighe peerden

,

dewelcke wanneers' eenige dagen sonder yets

te doen , in den stal ghemest worden , daer

nae van weghen hare wildigheydt niet en

kunnen ghetemt worden : en oock haren ruy-

ter niet en willen erkennen , den welcken sy

te voren tamelick ghehoorsaem waren. En
wy hebben gantschelick in ons altijdt dat

ghebreck het welck volgens de klachte Godts

m dTsraëliten was , dat wy vet gheworden

en met smeer overloopen zijnde , met de voe-

ten achter uytslaen tegen hem die ons gevoet

en opgequeeckt heeft. De weldadigheydt Godts

behoord' ons wel aen te lokken om sijn goet-

heydt t'overleggen en lief te hebben : niaer

dewijl onse boosheydt soo groot is dat wy
veel eer altijt door sijn goedertierentheyt ver-

dorven worden , soo is't meer dan noodigh

dat wy door eenige tucht en oeffeningh in-

ghetoont worden , op dat wy tot sulcken dar-

telheydt niet uyt en breken. Alsoo gaet de

Heere selfs , nae dat hy voorsiet oorbaerlick

te zijn , ons teghen , en temt en toomt de

overmoedt 1) onses vleesches door middel

van het kruys: op dat wy door al te groeten

overvloei der rijckdommen niet en souden

verwilderen , op dal wy door eer' en hoog-

heyt verheven zijnde, ons niet en souden

verhooveerdigen
, en op dat wy van wegen

eenigh' andere , 't zy inwendighe 't zy uyl-

wendige goederen trotzende, niet en souden

dartel en weelderigh worden. En dit doet de

Heere op verscheyden wijsen : te welen , soo

1) moedigheydt.

veel als eenen yeghelicken saligh is. Want

wy en zijn niet alle te samen even kranck

door
I

de selfde sieckten , wy en hebben oock

alle te samen niet van noode even groote

moeyt' en medicijne tol onser genesingh. Hier

uyt kanmen bemercken dal verscheyden men-

sclien door verscheyden kruycen geoellent

worden. En al hoewel de Hemelsche Medi-

cijn-meester , terwijl hy eens ycders ghesont-

heydt en welvaren wil bevorderen 1) ,

sommige sachter behandelt, de anderen 2)

door scherper remedien suyvert : so en laet

hy nochtans niemand vry en on-aenghetast

voor by gaen : want hy weet dat wy alle tot

een toe met sieckten swanger gaen.

6. Hier by komt noch dat d'alder-goeder-

tierenste Vader niet alleen on.se swackheyt

voorkomen , maer oock dickwils de voorledene

sonden kastijden en verbeteren moet : op dat

hy ons in behoorlicke ghehoorsaemheydt t'

sijnwaerts behouden mochte. Daerom soo dick-

wils als wy verdruckl worden , soo moet ons

terstondl in den sin komen de ghedachlenis

van ons voorgaende leven. Alsoo sullen wy
sonder twijffel bevinden , dat wy yets bedre-

ven hebben 't welck soodanighen kastijdinghe

weerdigh is. Nochtans en moet de verma-

ninghe tot lijdlsaemheyl niet voornementlick

ghenomen worden uyl de bekenninghe der

sonden. Want de Schriftuyr geeft ons een

veel beter bemercking als hy seydt : Dat wy
door tegenspoedt van den Heere ghekastijdt

worden , op dat wy met dese werelt niet en

souden verloren gaen. Soo moeten vvy der-

halven selfs oock in de bitterheydt der ver-

druckinghen de barmhertigheydt en goeder-

tierenheyt onses Vaders erkennen : dewijl hy

oock alsdan niet op en houdt van onse ghe-

luck-saligheydt te bevorderen. Want hy en

kastijdt ons niet om ons te verderven of te

dooden , maer veel eer om ons van de ver-

doemenisse des werells Ie verlossen. Dese

bedenckingh sal ons leyden tol dal gheen'

't welck de Schriftuyr elders leerdt : Mijn soon

,

en verwerpt de tucht des Heeren niet : ende

en weest niet verdrietigh over sijne kastijdin-

ghe : Want de Heere kastijdt den genen die

hy lief heeft
,
jae ghelijck een Vader den sone.

Wanneer wy de roed' onses Vaders ghewaer

worden, behooren wy dan niet veel eer ons

selven te gedraghen als onderdanighe en leer-

same kinderen , als door halstarrigheydt de

godtloose nae te volgen, die in boosheydt

verhardt zijn gheworden? Godt verderft ons

't en zy dat hy ons als wy van hem zijn af-

geweken door bestraffmgh te rugghe roepe.

1) (Je), ^M de sommige.

(l>. 280.)

3. Godt voor.

komt onse

swackheden,eu

hy verbetert de

voorledene

misdaden, op

dat hy ons in

de ghehoor-

saemhi'ydt

lïondeu sonde.

l.Cor, ll.:i2.

Bewijs ghe-

nomen van het

ghetuyghenis-

se van Salomo.

Proverb. 3.11.

Item, vau't

getuygnis des

Apostels.

Hebr. 12. S.
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Macr dit is

eeiisondcrliiige

vertroosting in

het kniys, als

wy om de ghe-

r:clitighcyt(die

liaer wijdt uyt-

strenkt)vervol-

giiighe lijden.

Matlh. 5. 10.

Soo dat hy wel te recht seydt dat vvy bastaer-

den zijn , en niet kinderen , indien wy niet

ghekastijdt en worden. Wy zijn derhalven ten

hooghslen verkeert soo wy hem niet en ken-

nen verdraghen wanneer hy ons sijne goedt-

gunstigheydt bewijst, en sijn sorglie die hy

draeght voor onse saligheydt. De Schriftuyr

leert datter tusschen de gheloovig' en onghe-

loovige dit ondersclieydt is , dat d'ongeloo-

vige
,

ghelijck als slaven van een tweemael

ghebacken en verouderde boosheyt , door de

geesselen Godts alleen ergher en herdtnecki-

gher worden : en dat de gheloovige ,
ghelijck

kinderen die met eenen edelen aerdt begaeft

zijn daer door voortgangh doen tot boetveer-

digheyt. Nu staet te kiesen onder wien van

beyden ghy liever wilt gherekent zijn. Maer

dewijl hier van elders ghesproken is, soo wil

ick een eynde maken , my te vreden hou-

dende dat ick 't met weynighe woorden aen-

gheroert hebbe.

7. Voorts gheeft het een sonderlinghe ver-

troostingh , wanneer wy om der gerechtigheyt

wille vervolginghe lijden. Want alsdan moet

ons in den sin komen hoe grootelicks dat wy
van Godt ghe-eert worden, als hy ons alsoo

verciert met een bysonder teecken dat wy
sijne Soldaten zijn. Ick segghe dat om de

gherechtigheyt vervolginghe lijden , niet alleen

die gene , die voor de verdedinghe des Euan-

geliums , maer oock die gene die voor allerley

voorstandt der gherechtigheydt in swarigheyt

vervallen. Het zy dan dat wy van weghen
de betuygingh van Godts waerheydt teghen

de leugenen des Duyvels, 't zy van wegen

de bescherminge der goeden en onnooselen

tegen de beleediginghen der boosen , in de

verbolghcntheyt en haet des werelts vallen

moeten , waer door of ons leven , of onse

goederen , of onse naem en faem in perijckel

en ghevaer souden mogen komen : laet ons

dat niet swaer of lastigh vallen , dat wy ons

Gode soo verre ten dienste besteden, of en

laet ons niet dencken dat wy in sulcke din-

gen elendigh zijn, in dewelck' hy selfs door

sijn eyghcn mondt ons verklaert lieeft dat wy
gheluckigh zijn. D'armoed' in haer selven aen-

gesien en geweerdeert, is wel een' elendig-

heyt : also is oock de ballinghschap , de ver-

smaetheyt , de gevangenis , de schand : de

doodt selfs is het uyterste van alle swarig-

heden. Maer als ons de gunst onses Godts

aenwaeyt , soo ghedijen ons alle dcse quaden

lot gheluck en t' onsen besten. Laet ons der-

halven liever te vreden zijn met het ghe-

tuyghnis van Christus , als met het valsch

oordeel onses vleesches. Alsoo sal 't geschie-

den dat wy nae 't exempel der Apostelen ons

sullen verblijden , soo dickwils als hy ons

weerdigh sal achten om voor sljnen naem
versmaetheyt te lijden. Want wat? Is 't dat

wy onschuldigh zijnde, en een goede cons-

cienty hebbende , door der godtloosen boos-

heyt van onse goederen berooft worden , soo

worden vvy wel tot armoede ghebracht by de

mensclien : maer aldus verkrijgen wy de waer-

achtige 1) *) rijckdommen in den Hemel by

Godt. Indien wy uyt onse huysen ghestooten

worden , soo worden wy soo veel t'innigh-

licker in Godts huysgesin ontfanghen. Indien

wy gequelt en veracht worden, soo schieten

wy soo veel te vaster wortelen in Christus.

Indien wy met schand' en on-eer worden

ghebrandtmerckt , soo zijn wy soo veel te

heerlicker in het Rijcke Godts. Indien wy ghe-

doodet worden , soo wordt ons alsoo den m-

gangh gheopent tot het ghelucksalige leven.

Schamen moeten wy ons dat wy die dinghen

voor deweicke de Heere soo groeten prijs en

loon bereydt heeft , souden minder weerdeeren

dan de schaduwachtige en verdwijnende lock-

asen des tegenwoordigen levens.

8. Dewijl dan de Schriftuyr door dees' en

diergelicke vermaningen overvloedelick versoet

de versmadinghen en swarigheden die wy van

weghen de bescherminghe der gherechtigheydt

lijden : soo zijn wy al te seer ondanckbaer

soo wy de selvige niet ghewilligh en bly-

moedelick uyt de handt des Heeren ontfan-

ghen. Bysonderlick nae dien dese soorte des

kruyces den geloovigen gantsch eygen is

,

daer door Christus in ons wil verheerlickt

worden : ghelijck oock Petrus leert. En dewijl

hoon en smaedtheydt voor een recht adelick

gemoedt bitterder is dan hondert dooden, soo

worden wy by namen door Paulus ver-

maendt , dat ons niet alleen vervolginghen

staen te over komen , maer oock versmaedt-

heden om dat wy op den levendighen Godt

hopen. Ghelijck hy oock elders beveelt dat

wy nae sijn exempel door eer' en on-eer

wandelen sullen. Maer daer en wort van ons

suick
I

eene blymoedigheyt niet vereyscht

dewelck' alle ghevoel der bilterheyt en der

smerte wech neme. Want indien de Heylighe

door smert niet gepynight , en door swarig-

heyt niet benaeuwt en wierden , soo en soud

in haer kruys gheen lijdtsaemlieydt zijn. In-

diender in d'armoede gheen bitterheydt , in

de sieckten gheen pijn , in d'on-eer' gheen

smert , in de doodt gheen grouwel en ware

:

wat sterckt' of kloeckmoedigheyt soud' het

doch zijn , alle dese quaden goets moets te

verdraghen'? Maer dewijl een yeder van dien

Eeiiige stuc-

kea van dese

vei'ti'oostiuïh.

Dese soorte

des krnyces die

den geloovigen

gantsch eygen

is, moet gewil-

lig en hlymoe-

digh opgheno-

meu worden.

l.Petr. 4. 11.

l.Timoth.

10.

2. (,'ur. 6

(1). 281.)

Doch hier en

wordt geen oii-

gevoelicke bly-

moedigheydt

vereyscht, maer

sulck eene die

onder den last

sncht en den

Heere lijtsanie-

lick verwacht.

1) in der waerheyt. *) }'frtie , niet
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De beschrij-

ving van desen

strijt, genomen

nyt de woorden

des Apostels.

2. Cor. 4. 8.

Ghesteldt te-

gen d'ydelhcyt

der Stoïsche

Philosophen.

door sijn aengeboren bittcrheyt de horten van

ons alle te samen natuyrlick prickelt en snijdt,

soo wort daer in de sterckt van een geloo-

vigh mensch betoont, indien hy door sulck

een ghevoel'^van 1) bitterhevt versocht zijnde
,

al hoewel het hem seer bangh valt , nochtans

stercke wederstandt doet en ontworstelt. Daer

in wort sijn lijdtsaemheydt bewesen , indien 2)

hy scherpelick gheprickelt zijnde , nochtans

door de vreese Godts wederhouden wordt

,

dat hy tot eenigh' onmatigheydt niet uyt en

breeckt. Daer in verschijnt sijne ghewiliigheydt

indien hy met druck en droefheyt gewondt

zijnde , in de geestelicke vertroostinge Godts

gerust is.

9. Desen strijdt , die de gheloovigh' op-

nemen teghen het natuyrlicke gevoel van 3)

droefheyt en smerte , wanneerse nae lijdt-

saemheydt en matigheyt trachten , wort seer

fraey beschreven door 4) Paulus met dese

woorden: Wy worden in alles gedruckt. maer

niet benaeuwt: wy zijn in pijn en arbeydt,

doch niet hulpeloos : wy lijden vervolgingh

,

maer wy en worden daer m niet verlaten

:

wy worden ter neder geworpen , maer niet

verdorven. Hier siet ghy dat het kruys lijdt-

saemlick draghen , niet en is t'eenemael on-

ghevoelick , en van alle gevoel van de ö)

smerte berooft worden. Ghelijck als de Stoïsche

Philosophen eertijdts dwaselick gheschreven

hebben , dat sulck een mensch grootmoedigh

is dewelcke de menschelickheyt uytgetrocken

hebbende , even soo veel door tegenspoet

.

als door voorspoedt : even soo veel door droe-

vige , als door blijde dinghen wordt bewoghen.

Jae die ghelijck een steen door geen dingh

met allen geroert en wort. En wat hebbense

doch met sulck' een hooghe wijsheydt uyt-

gherecht? Te weten, sy hebben een beeldt

der lijdtsaemheyt afgemaelt, 't welck onder de

menschen nooyt en is glievondcn , en oock niet

en kan gevonden worden. Ja terwijlse een al

te naeuwe en uytnemende lijtsaemheyt ver-

eyschen , soo hebbense de kracht der selver

uyt het leven der menschen wech ghenomen.

Daer zijn oock nu ter tijdt onder de Christenen

nieuwe Stoïci, dewelcke niet alleen het 6)

suchten en weenen , maer oock het G) droe-

vigh en sorghvuldigh zijn . voor sonde hou-

den. Dese wonderlicke en vreemde leeringhen

komen voort meest van ledighe menschen

,

dewelcke sich meer met dencken , dan met

wercken oeflenende, niet anders en konnen

doen , dan soodanige seltsame leeringen te voor-

schijn brengen. Maer wy en hebben met dees'

•ysere Philosophy niet te handelen 7) , de-

]) der. 2) ist dat. 3) der. 4)

7) niet te schaffen.

5) d,.r C) f].

welck' onse Meester en Heer niet alleen door

sijn woordt , maer oock door sijn exempel

verdoemt heeft. Want hy heeft van weghen

sijn eygen en eens anders verdriet
,

gesucht

en geweent : hy heeft oock sijne Discipelen

aldus onderwesen : De werelt , seght hy, sal

haer verblijden: maer ghy-lieden sult droevigh

wesen en weenen. En op dat niemandt dit

voor een sonde soude houden, soo heeft hy
in 't openbaer verklaert dat de Treurige saligh

zijn , en dat en is gheen wonder. Want soo

alle tranen zijn te misprljsen , wat sullen wy
dan van den Heere selfs oordeelen, uyt wiens

lichaem bloedighe tranen af gedrupt zijn ? In-

dien allerley vreese met ongheloovigheydt

ghebrant-merckt wordt , waer voor sullen wy
dan houden die vergrouwingh waer door hy,

ghelijck wy lesen , niet weynigh is verslaghen

geweest? Is 't dat ons allerley droefheyt

mishaeght, hoe sal ons dan behaghen dat hy

belijdt dat sijn Ziel bedroeft is tot derdoodtV

10. Dit hebb' ick willen segghen, op dat

ick de Godtvruchtighe ghemoederen van ver-

twijffelingh soud' afhouden . en op datse niet

terstondt de betrachtingh der lijdtsaemheydt

en souden laten varen , door diens' het na-

tuyrlick ghevoel van 1) droefheyt niet en

konnen aflegghen. Want dese vertwijffelingh

moet overkomen aen die 2) genen die 3)

de lijdtsaemheyt in 4) ongevoeligheydt om-

setten 5), en uyt een sterck en bestendigh

man een hout of steen maken. Want de

Schriftuyr prijst de Heylighe van wegen hare

verdraeghsaemheyt. als sy alsoo door de straf-

figheyt der quaden worden verdruckt . datse

niet en beswijcken noch gebroken en worden:

alss' alsoo door de bitterhevt worden gesto-

ken , datse te gelijck door een geestelicke

blijtschap overgoten worden : alss' alsoo door

benauwtheyt worden geperst . datse door den

troost Godcs verheught zijnde , lucht en adem

scheppen. Ondertusschen hebbens' in hare

herten desen strijt en tweespalt . datse door

'tgevoel der nature die dingen die haer tegen

zijn vlieden en vreesen : maer door de ge-

sintheyt der Godtvruchligheyt oock door dese

swarigheyt henen G) streven na de gehoor-

saemheyt van Godcs wil. Dese tweespalt

heeft de Heere uytgedruckt als hy tot Petrus

aldus seyde : Doe ghy jonger waert, gorddet

ghy u selven , ende wandeldet alwaer ghy

wildet, maer wanneer ghy sult oudt ghe-

worden zijn , soo sult ghy uwe handen uyt-

slrecken ,
en een ander sal u gorden ,

ende

brengen waer ghy niet en wilt. Het en is

voorwaer niet ghelooflick , dat Petrus, doe

A'erklaert

door d'aiidin-

riteyt en hi-t

esemppl van

Christus,

loan. Ifi. 20.

Lncas £2. 44.

Bewe.sen en

bevonden door

de geduyrighe

ervarentheyiit

,

en betnygingli

der Uytverlto-

renen 'Oodls.

Item, door

het bysondet

exempel des

Aposteh re

trris.

1) der. 2) den. 3) (nyt). 4) []. B) ri. <5) [J-

3Ü



402 HET DERDE BOECK Til. 8. n.

Hoedanig de

iijdtsaemheydt

zy die vau ons

vereyscht wort.

(p. 282.)

Het onder-

scheyttosschen

de Iijdtsaem-

heydt der Phi-

losophen eu der

Christenen

hy door sijn doodt Godt verheerlicken moeste,

o'nwilligh en tegenstribbelende daer toe ghe-

trocken is: andersins soude sijn martelery

en lijden weynigh te prijsen zijn. Maer al

hoewel hy door een seer uytnemende veer-

digheydt "sijns herten Godts ordinanly ghe-

hoorsaemde, dewijl hy nochtans de mensche-

lickheyt niet en hadde uytgetrocken, so wierd'

hy door een tweederley wille benaeuwt. Want

doe hy ter eender zijden dien bloedighen en

wreeden doot, die hy soude sterven, aensagh

en overwoogh , soo als die was in haer sel-

ven , soo soude hy de selvighe , als door

hare grouwelickheydt venschrickt zijnde, geern

ontvloden en ghemijdt hebben. Doe hem aen

d'ander zijde voor quam dat hy door Godts

bevel daer toe gheroepen wierdt , soo heeft

hy de vreese overwonnen en vertreden, en

hem-selven geern en oversulcks blymoedelick

tot de doodt begeven. Indien wy derhalven

Christus' Discipelen willen zijn , soo moeten

wy ons 1) hier op toelegghen , dat onse

herten aengedaen moghen worden met soo

grooten eerbiedigheydt en onderdanigheydt tot

Godt, dewelcke machtigh is om alle teghen-

strijdighe gheneghentheden te bedwinghen en

Godes ordeningh t'onderwerpen. Alsoo sal

het gebeuren , door hoedanigen kruys dat wy

oock souden mogen gequelt worden, dat wy
selfs in de hooghste benauwtheden des ghe-

moedts de Iijdtsaemheydt stantvastelick be-

houden sullen. Want de tegenspoedige dingen

selfs sullen hare stuyrsheyt en onlieflickheydt

hebben, daer. door sy ons sullen byten en

seer doen. Alsoo sullen wy, met sieckte

gequelt zijnde, suchten en ont
|
rust worden,

en de gesontheydt begeeren : alsoo sullen

wy met armoede gheperst zijnde, door de

prickelen der besorghtheyt 2) en droefheydt

worden benauwt: alsoo sullen wy door de

smerte der schande , verachtingh en veron-

ghelijckingh geslagen worden : alsoo sullen

wy in 't afsterven van onse vrienden de

schuldighe tranen der nature betalen. Doch

dit sal altijdt het slot zijn: De Heere heeft

het soo willen hebben , laet ons derhalven

sijnen wille volghen en ghehoorsaem zijn.

Jae dese bedenckingh moet selfs onder de

smerten der droefheydt, en onder de such-

ten en tranen haer hooft ophefiPen , op datse

het gemoet daer toe mogen bewegen dat het

met wackerheyt draghe die selfste quaden

om welckers wil het soo geraeckt en ont-

steU is.

11. En nadien wy de principaelste reden

en oorsaeck om het kruys te verdraghen

I) [] 2) sovghtuldigheydt.

hebben ghenomen uyt de bemerckingh van

den wille Godts, soo moeten wy met wey-

nighe woorden verklaren wat onderscheyt dat

daer zy tusscben de Iijdtsaemheydt der Phi-

losophen en der Christenen. Gewisselick seer

weynige Philosophen zijn gekomen tot die

kennisse datse souden hebben verstaen dat

wy van der handt Godts door de verdruc-

kinghen gheoeffent wierden , en datse souden

hebben geoordeelt datmen in desen deele

Godt gehoorsamen moeste. En die selvighe

die daer toe gekomen zijn , en brenghen oock

gheen ander reden by van dese gehoorsaem-

heydt , dan om dat het alsoo wesen moet.

Maer wat is dit anders te segghen , dan dat-

men Gode plaets maken en wijeken moet

,

door dien men te vergheefs arbeydt om hem

te wederstaen? Want indien wy Gode daer-

om alleen ghehoorsamen om dat het alsoo

moet wesen : soo sullen wy dese gehoor-

saemheydt nae laten , als wy maer ghele-

ghenthêydt hebben om die t'.ontgaen. Maer

de Schriftuyr beveelt datmen al vry wat

anders in den wille Godts bemercken sal,

te weten : Vooreerst sijne gherechtigheydt en

billickheydt: en ten anderen de sorghe die

hy draeght voor onse saligheydt. Derhalven

soo zijn de Christelicke vermaninghen en op-

weckinghen tot Iijdtsaemheydt dusdanigh , te

weten: Het zy dat wy door armoede, of

ballinghschap, of ghevangenis, of smaetheydt,

of kranckheydt , of verlies van vrienden , of

door eenigh' andere diergelijcke quaden ge-

quelt worden , soo moeten wy ghedencken

,

dat ons gheen van allen desen en wedervaert

sonder Godts wil en voorsienigheyt. Dat hy

voorts niet met allen en doet dan door een

seer rechtveerdigh beleyt. Want wat? Ver-

dienen onse ontelbare en daghelicksche sou-

den niet door straffer en swaerder roeden

gekastijdt te worden dan die gene zijn daer

mede wv na sijne goedertierentheydt worden

gheslagen? Is het niet ten hooghsten recht

en billick dat ons vleesch getemt, en ghelijck

als tot het jock gewennet worde , op dat het

niet broodt-dronckentlick en woede nae sijnen

ouden aerdt? Is Godts gerechtigheydt en

waerheydt niet weerdigh dat wy daerom sou-

den lijden? Indien Godts ongetwijffelde ghe-

rechtigheydt in onse verdruckingen gesien

wordt , soo en konnen wy sonder ongherechtig-

heydt daer tegen niet murmureeren noch tegen

stribbelen. Wy en hooren hier dat flauwe 1)

liedeken niet, te weten : Men moet wijeken om

dat het also zijn moet: maer wy hooren een

bevel dat levendigh en vol van kracht is , te

De Philoso-

phische lijdt-

saeraheytwendt

voor eene

noodtsakelick-

heydt, die ghy

niet en kondt

ontgaen.

De Christe-

lickelijdtBaem-

heyt stelt voor

Godts recht-

veerdigheyt eu

sijnsorghevoor

onse saligheyt.

Breeder uyt-

leggingh van

dit onder-

scheyt.

1) blaenwe.
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I

Het voorne-

men Godts in't

verdruL'ken ea

kastijden Tan

de Bijne.

1. Wil hy

dat wy ona «ui-

len ghewennen
tot de verach-

tingh' van dit

tegenwoordige

leven.

weten : Men moet ghehoorsamen , om dat het

ongheoor'.ooft i.s te wederstaen. Men moet met

lijdtsaemheydt draghen , om dat d'onlijdtsaem-

heyt is wederspannigheyt legen Godt. Voorts

dewijl ons dat ghene , 't welck wy bekennen

tot onsen besten en tot onse 1) saligheydt te

dienen , lieflick en aengenaem wordt , soo ver-

troost ons de seer goedertieren Vader oock

in dit deel , wanneer hy verklaert dat hy door

dat selfste kruys dat hy ons opleydt , onse

saligheydt soeckt en versorght. Indien 't open-

baer en blijckelick is dat de verdruckingen

ons heylsaem zijn , waerom en souden wy
dan deselve niet met een danckbaer en ghe-

rust gemoedt op ons nemen? Als wy der-

halven de verdruckinghen lijdlsamigh dragen,

soo en doen wy dat niet als gebengelt door

den noodt-dwangh , maer wy zijn gerust in

't ghene dat ons goedt is. Dese bedenckingen,

segghe ick , maken dat onse herten even soo

seer door een geestelicke blijdschap uytge-

breydt worden , als die in hel kruys door het

natuyrlick gevoel van des selfs bitterheydt

worden benaeuwt en saamgheperst 2). Waer
uyt oock de danckseggingh volghl , die sonder

vreught niet en kan wesen. Indien des Heeren

lof en danckseggingh niet en kan vloeyen dan

uyt een vrolick' en blije borst : en datter

gheen saeck en is die den selven lof en danck

in ons behoort Ie verhinderen : soo blijckt hier

uyl hoe noodigh het zy dat de bitterheydt

des kruyces door een geestelicke vreught ge-

lempert en versoet worde-

Het IX. Capittel.

Van d'overdenckinge des toekomenden leven.s.

Ende door wat soorte en slagh van ver-

druckingh wy souden mogen gedruckt

worden , soo moeten wy altijdl ons ooghen

gheslaghen hebben op dit eynde , dat wy ons

ghewennen tol de verachlingh van het teghen-

woordighe leven , en van daer tol d'over-

denckingh des toekomenden wacker ghemaeckt

worden. Want nadien Godt alder-best weet

hoe seer dal wy van natuyrcn tot de beesl-

achlighe liefde des werells genegen zijn, soo

gebruyckt hy een seer bequaem middel om
ons daer af te rugghe te trecken , en onse

vadsigheydt uyt te drijven , op dal wy niet

al te vast en taey aen die liefde kleven sou-

den. Daer en is wel niemand t onder ons of

hy wil daer voor aengesien worden ,
dat hy

door den gantschen loop sijns levens streeft

en tracht nae de Hemelsche onsterfl'elickheydt.

Door wiens

liefde wy uyt-

sinnigh zijn.

1) []. 2) in-ghetrocken.

verscbcy-

den verdnir-

Want wy schamen ons dal wy in geenen

dinge den onredelicken beesten overtreffen

:

weickers staet en condily soo goedt soude

zijn als d'onse , waer 't dat wy gheen hoop

en hadden van het eeuwighe leven nae de

doodt. Maer soo ghy eens yegelicks over-

leggingen , betrachtingen en wercken onder-

soeckl , soo en suil ghy daer in niet anders sien

dan Aerde. En hier uyl komt die boltigheydl

en domheydl , dal ons verslandl door den

ydelen glantz des rijckdoms , der mogenlheydl

en der eere begoochell zijnde , soo verstompt

wordt , dat hel niet verder sien en kan. Het

hert wordt oock door gierigheydt . eer-soec-

kingh , en boose begeerlickheyl alsoo besvvaert,

dal het niet hooger en kan opstijgen. Om
kort te segghen , de gantsche ziel door de

lock-asen des vleesches verstrickt zijnde, soeckt

haer ghelucksaligheyt op der Aerden. Op
dat nu 1) de Heere dit quaedt leghen 2)

gaen soude , soo onderwijst hy de sijne door

geduyrige proeven der elendigheydl vand'ydel-

heydl deses teghenwoordigen levens. Op dalse Weicke liefd'

derhalven haer selven in dit leven niet en \^ "^' "."''''

door meiuïer-

souden beloven een groote en ongestoorde ley remedycn

vrede , soo laet hy toe datse dickwils door

oorlogen , of oproerigheden , of rooverijen , of y\^

door andere veronghelijckinghen ontrust en
|

(p. 283.)

bestormt worden. Op dalse door al te groote

begeerlickheydt de haest voor-bygaende en

verganckelicke rijckdommen niet nae jagen

,

noch sich op de ghene diese aireede besitlen ,

verlaten souden : soo brenghl hy haer , nu

door ballinghschap , dan door onvruchlbaer-

heydt des landts , nu door brandt , dan door

andere middelen lot armoede , of immers

hy houdt haer in eenen middelbaren stael.

Op datse niet al te soetelick haer selven in

de ghemacken en voordeden des houwelicks

en souden vermeljen : soo maeckt hy dalse

door de boosheydl hunlieder huysvrouwen ge-

quell worden , of hy vernedert haer door

quade kinderen , of hy kastijdt hen met be-

roovingh van haer iiaeste vrienden en ver-

wanten. Indien hy haer in de.sen allen wal

meer goederlieren is , evenwel opdalse door

een solte glory niet en souden opswellen , of

door vermelenlheyt broodt-droncken worden
,

soo slell hy hen door siecklen en gevaerlick-

heden voor ooghen hoe ongestadigh en ydel

alle die goederen zijn die de vcrdertfelickheyt

zijn onderworpen. Derhalven soo vorderen wy
dan eerst nae behooren door de disciplijn en

tucht des kruyces, wanneer wy leeren dal

dit leven , als het in sich selven geweerdeerl

wordt, ongerust, vol rumoers enhaperingh,

1) []. 2) te gcnioet.
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3. Dat wy
onse ongen op-

heffen sullen in

don Hemel na

ironsterffelieke

Kroon.

Die dit te-

fienwoordighe

leven lief heeft,

die kan het toe-

komende niet

liehtelirk be-

deneken.

Dit bewijsen

de schaden en

onghcmaeken

die nyt den

voorspoet ont-

«taen.

De blintheyt

desmenschelic-

ken oordeels.

op ontallicke wijse jammerlick , en gantsch in

geenighen deele ghelucksaligh is: dat alle de

goederen , die voor goederen deses levens

ghehoiiden worden, onseker , verganckelick ,

vdel . en met veel quaden vermenght en ver-

dorven zijn : wanneer wy oock daer uyt te

gheli)ck verstaen en besluyten , dat alhier niet

en is te soecken of te verwachten dan strijdt:

en dat wy d'ooghen nae den Hemel opheffen

moeten, als wy op de kroone dencken. Want

wy moeten dit ghevoelen hebben dat het ghe-

moedt nimmermeer met ernst tot de begeerte

en bedenckingh des toekomenden levens op-

gherecht wordt, 't en zy dat het voor henen

met 1) de verachtingh des teghenwoordigen

door-trocken 2) zy.

2. Want tusschen dese twee en is ons

geen middel-padt ghelaten : q/wy moeten dese

werelt verachten , of sy moet ons in hare

onmatighe liefde gbevanghen houden. Indien

ons derhalven d' eeuwige onsterffelickheydt

eenighsins ter herten gaet, soo moeten wij

met neersticheydt hier op uyt zijn dat wy
ons uyt dese quade boeijen ontwerren en los

maken. Voorts nadien dit tegenwoordighe le-

ven seer veel Inckaes 3) en schoone woor-

den heeft , daer mede het ons aenlockt : en

veel schijns van playsier, van aengcnaem-

heydt en lieflickheydt daer mede het ons

streelt en liefkoost : soo is ons hier aen seer

veel gheleghen dat wy steedts daer van wor-

den afgeroepen, op dat wy door soodanighe

lock-asen niet betoovert en worden. Want,

ick bidd' u , wat soud' er doch van ons

worden , indien 4) ons altijdt in dit leven alle

geluck en goedt toevloeyde; daer we toch

selfs ö) door tegenspoedt gedurigh ghestoken

en bevochten zijnde , niet genoeghsaem en

konnen worden opgeweckt om d' elendigheyt

deses levens t'overdencken ? Dat het leven des

menschen is als een roock of schaduwe, dat

en weten niet alleen de gheleerde, ir.aer de

slechte luyden hebben dit oock altijt in den

mondt meer dan eenigh ander spreeck-woordt.

En dewijl sy sagen dat dit een saeck was

,

die insonderheydt diende geweten , soo heb-

ben sy die met veel schoone spreucken aenghe-

presen. Maer daer en is by-nae gheen saeck

die wy met meerder onachtsaemheyt overleg-

ghen , of daer aen wy minder ghedencken.

Want wy bekommeren ons en woelen in

alle dingen alsoo even eens als of wy op

deser Aerden eeuwighlick dachten te leven.

Is't dalter eenigh lijck of doodt lichaam uyt-

ghedraghen wordt, of indien wy tusschen de
graven henen wandelen, dewijl ons als dan

I) door. 2) door droneken. 3) smekeliekheydts 4) waert
dat. 5) Nadien wy.

het beeldt des doodts voor de ooghen swerft

en flickert , soo Philosopheeren wy , ick beken

't , seer aerdigh en schoon van d'ydelheydt

deses levens. Hoewel wij dit nog niet eens al-

tydt en doen i): want wy worden door al het

voor-seyde dickwils niet eens bewoghen. Maer

als het gheschiedt , soo duyrt 2) sulck een

Philosophy en wijse-praet maer voor een

ooghenblick , sy verdwijnt soo haest als wy
den rugge ghokeert hebben , ende en laet in

ons soo veel niet blijven dat wy daer

aen eens meer souden ghedencken. Om kort

te seggen, sy gaet voorby gelijck de toe-

juychingh in een schouw-plaets daer yets

ghenoeghlicks vertoont is. Want wy en ver-

geten niet alloen de doodt , maer oock dat

wy sterflick zijn , als of wy nooyt yets daer

van ghehoort en hadden , en vervallen weder-

om in een onachtsame sorghloosheydt als of

het aerdtsche leven onsterffelick ware 3). In-

dien datter ondertusschen yemandt is die ons

dit spreeck-woordt voor singht : Dat demensch

een dier is alleen van eenen dagh , soo staen

wy hem dat wel toe : maer soo seer sonder

aendacht en opmerckingh, dat des niet te

min in onse herten dese gedachte blijft, dat

wy hier eeuwigh sullen leven. Wie soude

dan konnen loochenen dat ons allen ten hoogh-

sten noodigh is, dat wy, ick en segge niet

door woorden onderrecht , maer door allerley

beproevinghen die mogelick zijn , overtuyght

worden van de rampsalighe condity des aerdt-

schen levens: dewijl wy , selfs als wy daer-

van overtuyght zijn 4), noch naeuwlicks het

laten konnen . om door onse sondighe en

dwase bewondering derselven , er met ver-

basinghe tegen op te sien, alsof dit aerdtsche

leven 5) het uyterste perck van allerley goe-

deren in sich "besloot 6)? Indien Godt van

nooden heeft dat hy ons onderwijse : soo

betaemt ons oock dat wy hem hooren en

ghehoorsaem zijn als hy ons roept, en onse

slaperigheyt uytdrijft : op dat wy de werelt

verachtende met gantscher herten streven en

trachten mogen om het toekomende leven te

bedencken.

3. Doch de Geloovighe moeten haer sel-

ven ghewennen het teghenwoordighe leven

alsoo te verachten, dat nochtans die ver-

achtingh in haer niet voort en brenge eenen

haet têghen dat leven , noch eenighe ondanck-

baerheydt teghen Godt' Want al hoewel dit

leven met ontallick' elendigheden vervult is

,

Ooek is de

Philosophy der

gheoer die nae

een beter leven

verlangen

,

maer kortwy-

ligh en voor

oogenbliek.

Bcslnyt, dat

het krnys noo-

digh is, waer-

door de Godt-

vruchtighe tot

de bedenc-

kingh en liefde

des toekomen-

den levens op-

gheweckt wor-

den.

Maer even

wel en moet di'

tegenwoordige

leven niet ge

haet worden,

dewijl het een

gheluyghenis

is van Godts

goedtganstig-

heyt jegens de

Godtvruch-

tige.

'

1) en doen dit oock niet altijdt. 2) gheduyrt. 3) der

acrdtscher onsterffelickheyt. 4) daarvan overtuyght zijnde.

5) van wegen een boose en dwase grootachtingh des selfs,

af en laten van onse ongevoeligheyt, als of het in sich be-

grepen hadde. 6) [ ].

I
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Daer benef-

fens vermaent

eu weckt iiet

oüB op om
Godt te daac-

keu.

(1). 284.)

Waut hy

heelt zijueu

uytverkoreneii

nae den etrijt

op der aerdea

de victory eu

kroon in den

Hemel wech

geleydt.

soo wordt het nochtans met recht ghereec-

kent onder de voortreffelicke zegeninghen

Godts. Indien wy derhalven daer in Godes

weldaedt niet en erkennen , soo zijn wy ai-

reede schuldigh aen een groote ondanckbaer-

heydt leghen Godt selve. Maer insonderheydt

moet dit leven den Gheloovighen zijn een

ghetuyghnis der Goddelicker goedlgunstig-

heydt : dewijl het geheel en al tot bevorde-

ringe van hare saligheydl verordineert en be-

stemt is. Want eer hy ons de erllenis der

eeuwiger heerlickheydt in 't openbaer toe-

brenght , soo wil hy door mindere proeven
,

te weten, door de goederen die wy daghe-

licks van hem ontfanghen , doen blijcken dat

hy onsen Vader is. Dewijl dan dit leven ons

dient om te komea tot kennisse van sijne

goedtheydt , sullen wy dat versmaden als of

het niet een sier goedts in sich en hadde"?

Daeroni moeten wy dit ghevoel en dese ghe-

sintheyt aen legghen 1), dat wy dit leven

stellen en rekenen onder de goede gaven Godts
|

die niet te verwerpen zijn. Want ofschoon wy
niet en hadden de ghetuyghnissen der Schrif-

tuyre, (dewelcke seer veel en seer klaer zijn)

soo vermaent en verweckt ons nochtans de

natuyr selfs om den Heere te dancken van

weghen dat hy ons in het licht des levens

ghebracht heeft , van wegen dat hy ons geeft

het gebruyck van dien , en van weghen dat

hy ons schenckt allerley noodtsakelicke hulp-

middelen om dat te bewaren en t' onderhou-

den. En wy hebben daer toe veel meerder

reden en oorsaeck , wanneer wy overlegghen

dat wy in dit leven tot de heerlickheydt des

Hemelschen Koninckrijcks eenighsins voor-

bereydet worden. Want de Heere heeft het

alsoo verordineert, dat die gene die hier

namaels in den Hemel sullen worden gekroont,

eerst op der Aerden moeten strijden, op

datse niet en souden triumpheeren voor datse

de swarigheden van desen oorlogh te boven

ghekomen zijn en d'overwinningh verkregen

hebben. Boven dien hebben wy daer toe noch

een andere gewichtighe reden , te weten : dat

wy in dit leven door verscheyden weldaden

beginnen te smaken de soetigheyt van Godes

goedertierenheydt ; op dat ons verwachten en

verlanghen ghewet en ghescherpt soude wor-

den om de volkomene openbaringhe der selver

te begeeren. Wanneer dit eenmael vast ghe-

steldt is dat het aerdsche leven is een gave

van de Goddelicke goedertierenheydt , om
welckers wille 2) wy aen hem verbonden

zijn, sodat wy oock 3) daer aen behooren te

ghedencken, en daer voor danckbaer te wesen.

1) doen. 2) (ghelijck). 3) wy oock ;iUoo.

SOO sullen wy als dan bequamelick neder

dalen om des selfs seer jammerlicke condity

te bemercken : op dat wy van d'al te groote

begeerlickheydt deses levens, daer toe wy,

gelijck gheseydt is, uyt ons selven van na-

tuyren genegen zijn , afgetrocken en verlost

mochten worden.

4. Wyders moet al dat geen 'twelck van

de verkeerde liefde deses levens afgetrocken

wort
,
gevoeght en bestedight worden aen de

begeerte tot het Hemelsche leven. lek be-

kenne voorwaer dat sy 1) een oprecht ghe-

voel hadden, die 2) sich lieten voorstaen

dat het beste was niet gheboren te worden :

en het naeste seer korts daer nae te sterven.

Want dewijlse waren sonder Godes licht en

sonder de ware Religy , wat konden sy doch

in dit leven bemercken anders dan rampsa-

ligheydt en grouwel? Die menschen en han-

delden oock niet buyten reden, dev.-elcke

treurden en weenden wanneer hun een kindt

of vriendt gheboren wierdt , en de selvige

daer en tegen alsse ghestorven waren met

openbare blijdtschap ter Aerden brachten.

Maer sy deden dit sonder nuttigheydt en

voordeel: want dewijlse de rechte Leere des

gheloofs niet en hadden , soo en saghen sy

niet hoe dat dit leven , 't welck in sich sel-

ven niet gheluckigh en is , noch oock wen-

schelick of begheerlick , den gheloovigen ghe-

dijet tot haren besten. Daerom moesten sy

haer oordeel , desen aengaende, met wanhoop

en vertwijffelingh besluyten en eyndigen. Soo

sullen dan de geloovighe in 't weerdeeren van

dit sterttelicke leven altijdt dit voor oogen heb-

ben , te weten , nadien sy verstaen en weten

dat het in sich selven niet anders en is dan

jammer en elendigheyt, datse met dies te meer-

der wackerheyt en veerdigheyt haer selven ge-

heel begheven tot de bedenckingh en betrach-

tingh van het eeuwighe leven hier namaels.

Wanneermen hier toe ghekomen is datmen

het teghenwoordighe leven met het toeko-

mende verghelijckt , dan kanmen het teghen-

woordighe niet alleen gherustelick en vryelick

uyt den sin setten, maer het moet oock ten

opsicht van het toekomende veracht en ver-

worpen worden. Want indien de Hemel ons

Vaderlandt is, wat is d'Aerde anders als een

plaets onses ballinghschaps ? Indien het ver-

huysen uyt de wereldt is een ingaen tot het

leven, wat is de werelt anders dan een graf

?

In de werelt blijven , wat is dat anders als in

de doodt versmoort ligghen? Indien de ver-

lossingh uyt het lichaem is een toebrengingh

van volkomen vryheyt, wat is het lichaem

1) die. 2) dewelcke.

Hoc 't verdriet

des tegenvvoor-

digben levens

moet gbeteni-

pert worden.

Het oogmerck

der geloovigen

in't weerdeeren

van dit leven.

Vergelijcking

van het tegen-

woordighe en

toekomende Ie-
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Teu welckeu

aeüsieu dit le-

ven moet ghe-

haet worJcu.

't Is gelijek

eea sohildt-

vvacht.

Rom. 7. 2i.

Van dewelc-

ke wy niet en

moeteu gaea

loopeu sonder

Gods believeu.

Daer-en-te-

gen worden die

Christenen be-

straft die op liet

aenhnoren van

den naera des

doodts ver-

achrirken.

anders dan een gevangen huys? Indien de

genieting van Godes teghenwoordigheydl is

d'opperste somma der ghelucksaligheidt , is

dan niet het ontbeeren van dien een elendige

saeck? Het is nu sulcks dat vvy uyt-woonen

van den Heere tot der tijt toe dat wy uyt

dese werelt ontkomen sullen zijn. Dien-volgens

is 't dat het aerdtsche leven met het Hemel-

sche wordt vergheleken , daer en is gheen

twijfi'el aen of het sal lichtelick versmaedt en

vertreden worden. Men moet het voorwaer

nimmermeer haten , dan voor soo veel als het

ons houdt onder het jock der sonde. Hoewel

dese haet selfs en moet niet eygentlick teghen

dit leven ghekantet worden. Doch hoe het

daer mede zij , soo is 't nochtans betamelick

dat het ons soo walghelick of hatigh worde,

dat wy naer het einde van dien verlanghende

,

evenwel oock bereyt zijn na het goedt-dunc-

ken des Heeren daer in te blijven : te weten
,

op dat onse walgingh verre zy van alle mur-

niureeringh en ongeduldigheydt. Want dit le-

ven is ghelijck als de plaetse van onse wacht

waer in ons de Heere gestelt heeft, op dat

wy deselve bewaren souden , tot dat hy ons

wederom roept. Paulus beweent wel sijn staet

en condity , dat hy teghen sijn wensch en

begheerte langher aen de banden des lichaems

vast ghehouden wordt, en sucht door een

vyerigh verlanghen nae sijne verlossingh:

maar niet te min op dat hy den bevele Go-

des ghehoorsaem zy , soo betuyght hij dat hy

tot beyden veerdigh en bereydt was: want

hy bekende dat hy Gode dit schuldigh was

,

te weten, sijnen Naem of door de doodt of

door het leven te verheerlicken ; en dat het

Gode toekomt t'ordineeren en t'oordeelen wat

aldermeest tot sijner eeren dienstigh is. In-

dien wy derhalven den Heere behooren te

leven en te sterven : soo moeten wy het perck

en eynd' van onsen 1) dood en van ons 3)

leven stellen en laten blijven aen sijn believen

en goedt-duncken : doch alsoo , dat wy de

doodt vyerighlick begeeren en m de overdenc-

kingh van dien geduyrigh besigh zijn : dat wy
voorts dit leven in verghelijckingh van de toe-

komende onsterfelickheyt, verachten, en van

weghen de dienstbaerheydt der sonde wen-

schen te verlaten , soo wanneer het den Heere

believen sal.

5. Maer dit is gelijck een wanschapen en

on-natuyrlick dingh , dat vele van die ghene
die haer selven voor Christenen uytgheven

,

in de plaets van dit verlanghen nae de doodt

,

met soo grooten vreese des doodts bevan-
ghen zijn

, datse silteren en beven soo dick-

1) onses. 2) [ ].

wils alsse van de doodt hoeren melden , niet

anders dan ofse hoorden spreken van een

gantsch grouwelicke en ongeluckige saeck.

Het is wel geen wonder dat het natuyrlick

gevoel in ons vergrouwelt als het van onse

verscheydingh en onlbmdingh hoort vermanen.

Maer dit en is gheensins te verdragen datter

in een Christelicke borst gheen licht der

Godtvreesentheyt en is, het welck dese vreese

door een meerdere vertroostingh mocht
|

overwinnen en t'onderbrenghen. Want indien

wy bedencken dat desen ongestadigen
,

ge-

breckelicken , verderfTelicken , bouwvalligen
,

verwelckten en verrotten Tabernakel onses

lichaems daerom ontbonden wordt , op dat de

selvige wederom korts hier naer tot een vaste
,

volmaeckte , onverdertTelicke en Hemelsche

Heerlickheyt vernieuwt en opgerecht soude

worden : sal dan het gheloof ons niet dwin-

ghen vierighlick te begeeren dat gheen 't welck

onse natuyre vliedt en vreest ? Indien wy be-

dencken dat wy door de doodt uyt ons bal-

linghschap weder te huys worden geroepen

,

om ons vaderlandt
,
ja ons Hemelsch vader-

landt te bewoonen , sullen wy dan daer uyt

gantsch gheen vertroostinghe verkrijgen? Maer,

sult ghy segghen , daer en is gheen dingh dat

niet en soeckt altijdt te blijven. Voorwaer ick

beken 't. En daerom beweer' ick dat wy nae

de toekomend' onsterftelickheydt moeten uyt

sien , daer wy een vast blijvende staet en

condity verkrijghen konnen , die op der aer-

den nergens en is te vinden. Want Paulus

leert seer wel dat de gheloovighe wacker en

vlytigh tot de doodt toe treden , niet om datse

wille ontkleedt , maer om datse begheeren

overkleedt te worden. Sullen dan d'onredelicke

beesten
, jae oock d'onlevelicke creaturen selfs

tot de blocken en steenen toe , sich selfs van

hare tegenwoordigh' ydelheydt bewust vin-

dende , star-oogen na den laetsten dagh der

opstanding om met de kinderen Godts van

d'ydelheyt verlost te worden : end' en sullen

wy die met het licht des verstandts begaeft

,

en boven het verstandt , door Godes Gheest

verlicht zijn , onse herten niet opheffen boven

dees' aerdtsche rottigheyt , wanneer gehandelt

wordt van ons zijn en wesen? Maer 't en

komt hier niet ghelegen , 't en is oock mijn

voornemen niet tegen dese soo groote ver-

keertheydt te disputeeren. Ick hebb' oock

aireed' in den beginne betuyght dat ick niet

en wil ondernemen 1 )
ghemeene leer-stucken

in dit Boeck wijdt-loopigh te verhandelen.

Ick soude dese so seer vreesachtige herten

raden datse lesen souden het boecksken van Cy-

1) aennemen.

(p. 285.)

1. Reden.

Teghen-wer-

piugh.

Rom. 8. 1'J.

3. Reden, ge-

nomen van

eenighe gelijc-

keuis, en van

het minder tot

het meerder.

4. Reden, ge-

nomen van ge-

tuyghnissen.

I
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B. Reden, ge-

nomen van on-

sehoop'enroe-

pingli.

Tit. 2. 13.

Lucas 21. 28.

6 . Reden, ge-

nomen van het

eynde der ver-

lossingh.

7. Reden, ge-

nomen van de

beracrckingh

des tcgenwoor-

digeu levens.

Rom. 8. 36.

l.Cor. 15.19.

8. Reden, ge-

nomen van de

bedenckiughe

des toekomen-

Jen levens.

prianus van de sterffelickheyl , soose met veel

meer weerdig waren tol de Philosoplien ver-

sonden te worden: op datse siende wateene

verachtinge des doots die lieden aen sicli heb-

ben laten blijcken, mochten beginnen schaem-

root te worden. Laet ons nochtans dit vast

houden dat niemandt in de Schole van Cliris-

tus goeden voort-gangh ghedaen heeft, be-

halven die dewelcke den dagh des doodts en

der laetster opstandingh met blijdtschap ver-

wacht. Want Paulus beschrijft alle de ge-

loovige door dit merck-teecken ; de Schnftuyr

heeft oock voor een gemeen gebruyck dats'

ons hier toe vermaent soo dickwils alsse ons

een reden en oorsaeck van grondige vreughl

wil voor ooghen stellen : Verblijdt u ,
seght

de Heer, en heft uwe hoofden op, daerom

dat uwe verlossinge voor de handt is. lek

bidd' u , is het redelick dat dat ghene ,
't welck

Christus ghewilt heeft dat soo veel soude ver-

moghen om in ons blijdtschap en veerdigheyt

t'ontsteken , niet anders in ons soude veroor-

saken dan droefheydt en verslagentheyt? Ist

soo dat het in ons droefheyt werckl ,
waer

toe roemen wy dan noch van hem als van

onsen Meester? Laet ons derhalven wijser en

verstandigher worden : en al hoewel de blind'

en botte begheerlickkeydt onses vleesches daer

teghen worstelt, laet ons even wel niet ont-

sien de toekomst des Heeren , als een saeck

van alle saken d'alder-gheluckighste ,
met

alleen door wenschen , maer oock door such-

ten en steenen te begheeren. Want hy sal

ons komen als een Verlosser, om ons uyt

desen grondeloosen kolck en wei-stroom van

allerley quaden en elenden te trecken ,
en in

dat geiucksaligh erfdeel des levens en sijner

heerlickheydt in te leyden.

6. Het is voorwaer alsoo : de gantsche

natie der gheloovighen soo langh alsse dees

Aerde bewoonen , moeten zijn als schapen

die ter slachtingh zijn geschickt , op datse

aen Christus haren Hoofde gelijckformigh

mochten worden. Sy souden derhalven d'elen-

dighste zijn , indiense door 't verhelFen van

hare herten nae den Hemel , alles wat in de

werelt is niet en overwonnen , en de teghen-

woordighe ghestalte der dinghen over 't hooft

en saghen. Daer en teghen, wanneers' een-

mael haer hooft boven alle de aerdsche din-

ghen sullen hebben verheven, ofschoon se

dan sien den bloeijenden rijckdom en de eere

der godlloosen, ofschoon se dan bemercken

dat de godtloose groeten vrede ghenieten

,

datse met den glantz en overdaet van allerley

goederen proncken en pralen , datse door

allerlei wellusten overvloeyen : ofschoon se

daer en boven door der godtloosen boos-

9. Reden, ge-

nomen van de

bcschrijvingh

heyt gheslooten , door haer' hooghmoedig-

heyl versmaedt en verongelijckt , door hare

gierigheyt uytghesoogen , en door eenighe

andere "van hare moetwilligheden ghequelt

worden: soo sullense nochtans haer selven

oock in soodanige quaden lichtelick staende

houden. Want sy sullen voor haer oogen

hebben dien dagh , op den welcken de Heere

sijne gheloovighe in de ruste sijns Koninck-

rijcks ontfaiigen , alle tranen van haer' oogen leaai. 2B. 8.

afwisschen , met het kleedt der heerlickheydt Apoc 7. 17

en blijdtschap bekleeden , door d'on-uytspre-

kelicke soeligheid sijner wellusten voeden

,

lot de ghemeenschap sijner hoogheyt verhef-

fen , en eyndlick de mede-deelingh sijner

ghelucksaligheydt weerdigh achten sal. Op den

welcken hy daer en teghen de godtloose ,
die op

der Aerden ghebloeyt hebben , in d'uyterste van het'schric

schande sal wech \verpen : hare wellusten
.''^f^^^3;/;^^

met tormenten, haer gelach en vrolickheyt

met weening en knerssinghe der tanden ver-

wisselen , haren vrede door de grouwelicke

knagingh van hare conscienty verstooren

,

haer onkuyscheyt met on-uylblusschelick vyer

strafien , en oock hare hoofden den Godtsa-

lighen, welckers lijdtsaemheydt sy misbruyckt

hebben, onderwerpen. Want, ghelijck Paulus 2.The6s. 1. 6.

ghetuyght, dit is recht en gherechtigheydt

,

den elendighen en t'onrecht verdruckten ver-

lichtinghe geven, en den boosen die de Godt-

salige verdrucken , verdruckinghe vergelden ,

als de Heere Jesus uyt den Hemel geopen-

baert sal worden. Dit is voorwaer onsen

eenigen troost: als dese wordt wech geno-

men , soo moeten wy of den moedt verloren

gheven , of ons selven door de ydele vertroos-

tingen deses werelts tot onsen verderve stree-

len en lief-koosen. Want de Propheet belijdt Psalm. 73. 2

oock selfs dat hem de voeten gewanckelt

hebben , doe hy al te langh besich was met

het overleggen van den tegenwoordigen voor-

spoedt der godtloosen : en dat hy sich selven

niet anders en konde staende houden dan

als hy in 't Heiligdom Godts in gegaen zijnde ,

sijn ooghen gheslagen heeft op het uyterst'

eynde der Godtsalighen en godtloosen. En

op dat ick met een woordt besluyte, 't Kruys

van Christus triumpheerl alsdan eerst in de

herten der gheloovighen over den duyvel

,

over het vleesch , over de sond' en over de

godtloose ,
wanneer haer ooghen tot de macht

der weder-opstandingh gewendet worden.

Besluyt.
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„ükI.

lic t^OL'lIl!-

.losoa lo-

11,/ \ ('apiltd.

llotMiicii het («•j^lioiiwoiirdij^lii' li'vcii i'ii de Imlp-

niiddi'liMi vim dien ;^li(>l)ruyckcii miii>(.

Door sooilani^lio, ondorwijsiiigoii Icoil ons

(1(1 Si'liril'uiyr mol. ocikmi wol doj^iliolick

wolcko (liior zy 'l oproclilc f^lioUruyok doraortll-

sclior fi,oi>(loron ; coii sao(;k dio om liol lovoii

wol lo scliiokon i^w aoii lo lof^^lioii goüiisins

Uu.icii. 011 moot voronaolilsiiomi, wDnlon. Waiil iiioo-

loii wy lovoii , soo mooi on wy oook f^liobrnyo-

koii (^(^ iioodij^liü Imlp-middeloii dos lovons.

Wy on konnon ootik iiiol misson dio dinghon

(lio moor soliijnon lo dionon tol vormaotïk

,

dan lol noodulriil'lii^lioydl. Soo mooUin wy
dan wolon kV\ wijs' on manior dio l\iür lo

lioiidoii is , o|) dal wy allo diii}i;li mol oon

siiyvoi'o oonsoioiily glioUniyokoii , hol zy lol

noodldriifl of lol vormaook. Doso wijs(> sloll

ons do Hoor voor oof*on door sijn Woorl,

wannoor hy loorl , dal iiol loj^lionwoordiglio

lovon don sijnon is oon sokoro polgrimagy ol

vorro royso , waor door sy spoodon naor hol

•i (iiiii.nuik lloinolsoh Koninokrijok. Imiion wyallocndoor

dil aordrijok moolon door I rookon 1 ) , so moc-

loii wy sondor Iwijllol do fj;oodi>ron dos worolls

lol daor on loo gohriiyckon , dals' oiison loop

vool moor bovordoron , dan op hoiuhMi. Daorom

. Tui, ;. :u>. raodl ons l'aulus niol sondor oorsacok , dal

wy doso wHM'oll alsoo ghobriiyokon moolon als

ol' wy dio niol on gliohruyoklon : on dal mon

do büsiuinghon mooi koopon mol siilck oon

ghomoodi als mon dio V(>rkoopl. Maor nadioii

dil con slibborigho plaols is , en op boydo

/.ydon hollondo lol den val , soo lael ons onsen

vool soockon vasl lo sollen dacr wy voyligh

n'omiitttin- on sokor sluon moghon. Wanl daor zijn som-
.u mukH iiior

mjj^^> gheweesl , die andorsins goode en lloy-

,.„ ligo Mannen waren . dewoloke siende dal d'on-

malighoydt en ovordaodl door een' onghe-

bondene begoerliokheydl allijdl buyteiJ 'l rechlc

s|H)or al'dwaell , 'l on zy dalse vry wal stron-

goliek worde bedwonglion on ingholooml , on

bogeercnde siilok een verdorlliok (|uael Ie bete-

ren : den monsoh loegeialen hebben (als zijnde

'l oonigho middel 't welek haer leghen dal

(liiaedl in den sin quam) do liehamclicke goe-

deren te ghobniyeken niet verder dan de noodl-

i.Aiicgioo- dnift ol'noolsakoliokhoydl vereysehle. Dit was

>,!-vt*'"''"^'°"
'^^''-'' eonen Ciodlvrucluighen raodl. Maer sy

waren veel te straf en lo sirong. Wanl ('l

welek seer gevacrliek is) s\ hobl)on do eon-

scientien aen naeuvver banden en strickcn vcr-

knooht dan die ghene zijn daor mede sy in

Godes Woordt gebonden worden. Sy wilden

voorts door hel gebruycken der noodtdrufl

1) passeeren.

b(!loookonon , dalinon si(;h moot oiillioiidon

van alles datmon ontbooron on misson kan.

Also süikKuhoii iiao liaor gevoelen naoiiwlicks

yots moor dan Hrool on Walor mogen bosi-

g(Mi, Andonï zijn noch slr(!ngor ghowiHssl

,

gi'lijik v(irhaoldl wordl van (li'aUss do Tho-

IjaiKM'. dewoloke sijn .sohalten in de zoo wierp :

wanl hy liet sioh voorslaon , .soo dio nieten

verginghon , diil, hy solf door doson 1) vor-

dorvon soiiilo wordon. Maor velo lo (les(!r

lijdt , terwijl .sy bosich zijn om oen dook-

manlel te soooken waor door do onmatigheydt

dos vloosehes in hol gliebriiyok der iiylwen-

(hghor dinghen versehoonl , on ondortusschen

don l)ro()dl-dron(;konon vloesi^ho eonon wogli

ghobaenl moohto wordon ; houden voor vast

en sokor, 't welek iok luin-liodon ghoensins loo

on slao, (fat mon doso vryhoydl door geonderloy

maol-slollingon bolioorl lo bouaoiiwen on in lo

binden: maer dal men dil eens yiHlcrsconscjionty

bohoori over lo laten 2) , lo wolon , dal hy bo-

sighosoo vool als hy oonfoelt hom ghooorlooll t(!

zijn. lek l)okomi' voorwaor dal do oonsoionlion

alhier aen iion sokor" on glioscillo Wol mot

on moghen noeh en konnon ghobondon wor-

den ; maor dewijl do Sohril'Uiyr ons voorslcldt

oenigh' alghomoono regelen , aengaend' het

wolligh' en Ixihoorliok gobriiyok , so moeien

wy gowissolick dil giibruyek daor na sohiekon

011 ai'molen.

2. Dil z\, dan hel eerste . dal (iodls gaven

wel en l)ohoorli(k wordon gebriiyekl , wanneer

die ghoriohl en boleydl worden tol dat eynde

,

daor loc ons doselve van den Gever sells

ghesehapen on vorordinocrt zijn : want hy heelt

die ghosoha|)on tot ons prolijl, en niol lot

ons verderf. Daorom en sal niemandt het spoor

beier houden dan die, dewoloke dit eyndc

neorsligh sal gade slaen. Ist dat wy nu ovcr-

legghen lot wat eynd' hy het voocltsel ghe-

sehapen heeft, soo sullen wy bevinden dat

hy niol alleen voor don nooldrui'l , maer oock

voor do vermakeliokheyl en verblijdingh heeft

willen sorghe draghon. .Vlsoo hooft hy in

de kleederen , bohalven de noolsakoliokheydl

,

oock de voreieringh en ecrbaerheyl voor oogen

ghehadl. In dekruyden, l)oomon en vruehton

lieefl hy ghelet niol alleen op het menigherley

gebruyok der solver, maer oook op haer' aen-

genaemhcyt voor d'oog', en op hare liclliek-

hcydt voor de reuck. Want indien dit niet

waoraohligh en ware , soo en soude de Pro-

pheet onder de weldaden Godis niet verhalen :

Dat de Wijn hel hert des menschen verhought

,

en dal d'Oly des menschen aonaehijn blin-

ekende maeckt. De Sohriftuyr en soude niet

doorgaens tot piijs van Godts mildtdadigheyt

1) hiior. 2) t(! bcv,acii.

a. i)'(,„t!,-

lulll|Hll'lll(7llt

uil (liirldhi'yill

il(M vlocm'lii'H.

Wilt hel. cor-

btu boliiii|i;lil

,

wiiiiiii'cr Guilt

aoo voül m»iii(!-

i'cnglic»t'liii|i(!U

liuett, suu (Ml in

hy iiiul iiUl'oii

vooroiisciimit-

drul't, iiiiicr

oouk voor ons

vei'miiück cu

vroliükhoy ( bc-

Dorglit gcwci'at.

iiuiiieii iiyt (lo

spi'OUck (1(M

Apostel».

raiilinl04. 15.
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ff. 287.)

verteUea, dat by alle soodétoi^e diogeo dea

(Deofdieo jgegheveo heeft. [)e naUiy-Hicke

kracfateo eo gareo der diogbeo selfü , bewi}-

MD gbeDoeg^bsaem waer toe eo boe verre die

geoooteo ea gebrayckt OK^^iea wordea. Sal

de Heer' in d<i bloeaiea gberteidt eo gbe-

schapea liebbeo »<m eeo groote sebooobeyt

die vaü selfï vy^r oo«' CK^ieo kooit: eo soo

igrtfotea »<>et%beydt der reacke deireicke tot

oD<ie aeaa^a JDvioeyt: eod' eo sal bet niet

geooHoft ztjo dat d oc^b^o door solck eeo

scboooheydt, of de neoaeo dcior solckeo aeo-

gheaameo reuck gberoert eo gF*eraeckt wor-

den ? Wat ? Heeft hy de coleoreo eo verwen

aisoo niet ooderacbeydeo , op dat hy d'een

bebaegbJicker «oude u^keo dan d'aoder? Wat ?

Heeft by niet in bet goudl eo silver, in bet

yvolr eo marmer eeo seker' aeogenaeaibeyt

gestelt waer door die boven andere metalen

of steeno) souden dierbaer worden r Om te

besluyten , beeft by ons niet veel dingen

.

boven bet noodtsakelick gbebniyck, prgsse-

lick en aentretkelick gemaeckt?

3. Wecb dan met sulckeo onmeaiscbeüc-

keo Philosopby, dewelcke wanneerse niet an-

ders toe en laet dan bet noodtsakdick ge-

bruyck der creatoren, ons niet alleen ter

quader troaweo eo berooft van de gbeoorioofde

vrucht der GKiddelicker weldadigbevt : maer
oock niet en kan pla^s f grepen , t en zv

dat«e den oieoscb ontWoote van alle sgoe

Moneo eo in eeoen block veraodere. Maer
aieo moet oock met geen minder neerstigbevdt

aeo d aod^ zgde de boose begeeriK-kbevt des

vfeescfaes wederetaai : dewelcke . 't eo zy .datse

tMooen baren oever gehouden worde, sooder

maet overvkjeyt : en oock , gelijck ick geseydt

bebbe, bare goet-ganoers en voorstaoders iieeft,

die ooder bet deckad der geoorloofde vrybeydt,

baer alle diogfa todateo. Voor eerst wordt baer

een toom in den moodt gbeleydt , wanoeer toea

dit vast eteUt , te weten . dat alle dingen ons

gescbapeo zgo, op dat wy den oorsprongb

eo Gever der sdva* bèkexuteü, eo voor
|

CTie goedertierenbeydt t'onsvi-aert daock-seg-

gbeo eoodeo. Maer waer is doch uwe danck-

a^gbgb , indiai 2^ ghy u selveo door spigs

of wgn aisoo op-propt, dat ghy of u ver-

staat vwbest, of tot dampten eo wercken

der Godlsaligbeydt e» uwer beroepingh oo-

gbescfaickt -ij wordt? Waer is d erkentenis

die ghy Gode doet, soo ij c vieescb door

ai te grooten overvioet tot e«) scfaandelieke

weHusligheyt aytbrek^ide , door sgn onrev-

nigbeyt u verstant akoo veróeril, dat ghv
niet sieo eo koodt wat recht eo eerbck is?

2) M t 4) i^\ te.

Waer is de daockbaerbeyt tot G'jdt in de

kleedereo. inien \^ wy door den koste I -eken

ciera/it der -selver ons selven groot achten

,

eo aiyJere nevens ons veTi«nad«aï "? 1-, t da'.

wy ons d/Avr de v;hoonbevdt eo glantz der

sdver tot onkuv-hevdt ghereet maken? Waer
i» d'erkerjteiiLrse ^>odts , indieo onse Ijerten

en sioneri sich Wijven ver^peo aeo der sel-

ver luvst^r en neiughevdt? Want veel men-
s^rljeo bestedeo aJl Fxare -.irineo aLvyj aeo de

wellusten, dat baer verstandt veritickt levdt

:

veel menscbïaj liebben -.jicken vermaeck in

marmer, goadt eo v:hi:d^njen , dai»e ais in

marmer eo metael verandert worden, eo d*3j

5<:Aildenjeo ghdijck zijn. .\ridere worden door

de geur van de ke-j.c;k% of door de y^tig-

berdt der reuck-werckeo alsoo ver-^iopi. datse

niet Geeslelicks en konneo riecken. Dit kan

oock in d'andere dingljen ge^Men worden.

Soo lAqr^l dan dat bet 'xigebonderi rwsbrjyck

door bemercking van desen aireed eeo wery-

oigh bedwongen eo ingb^x>mt wordt, eo dat

hier de re^ van Paula-5 wordt bevestight: *'•. i«. i*-

Dat wy 't vleesch niet eo èuileo besorgbeo

tot sgne lusteai en begheeriickbeden, dewdcke
sonder maet en gbeschicktlieydt ujtfarekeo

,

indien men baiw te veel toegeeft.

4. Doch daer en is gbeen isekerder of

korter wegb dan die gheoe is die oo= door

de verachtingb des toekomenden levens . eo

door d overdeockingb der Hernelscber oosterf-

feückbey t geotaeckt wc«^t. Want daer nvt

volgben twee regeleo: Ten eeiste 2) êat ae
gene die de werelt g€i>ruyckeo, eveo eens

moeUai gbednt z^o , ak (^ die uet eo ge-

bruyckteo: die wijveo troowea, ak of sy

die oiet eo troowdeo: die Itoopea, ak óf

sy oiet en kocfaleo, gbeiqck ak Ptaios be-

veelt. Te» aodereo, datse 't g^befareck niet

fflio genistebck eo Kïdf«—righ , ak deo orer-

vloedt mat^lick weleo te dragbeo. Die a

gbebiedt dat gfaj de werelt solt gebrayckeo

ak niet gebrayckeode , die eo rodt 3^ oiet

alleeo uyt d'ongfaeaiatigfade nat%heydt in spgs

eo draock : d'aJ te groote weelder^ibeyt i; , ^ ^
eer-soeckii^ , hooveerd^ifaeyt , grootsbevdt

eo OTgbeo-aooigfaeydt io oiaiel^déa 5j , gne-

booweo eo kleedereo: oiaer oock aJkdey

eorg' oo geoegeotheyt, deweldte o of aftrec-

keo <rf reriaaierea mocfate vaa de bedeoc-

kii^ des Heaiekdiea lereaa, en vaodevlgt

eo neersti^beydt b het opboowea eo ver-
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heydt is in d'oeffeninge der deught: Het

oude spreeck-woordl is oock waerachtigh, te

weten : Dal die ghene die sich met de sorghe

des lichaems veel bemoeyen
,
ghemeenlick on-

achlsaem zijn over hare zielen. Of- 1) schoon

derhalve 2) der gheloovighen vryheydt m
uyterlicke dinghen nae een seker patroon en

voor-schrift niet en kan afghemeten worden
,

800 is nochtans hare vryheydt aen 3) dese

wet onderworpen, datse haer selven soo wey-

nigh alsse kennen , moeten toegheven : en datse

daar en tegen door een gheduyrighen ernst

hares herten by haer selven aenhouden moe-

ten om niet alleen gulsigheydt te vermijden,

niaer oock allerley toebereydingh van onnoo-

dighen overvloedl af te snijden: en datse

neerstehck moeten toesien datse haer selven

uyt hulp-middelen geen beletselen en maken.

2. ])oor OU- ' 5 De andere regel sal zijn dat die gene

e,f"SSe ^'6 maer weynige goederen hebben
,

deselve

begeeriickheyt. geduldcück moeten weten te derven , op datse

door een onmatighe begeerlickheydl tot het

goedt niet gequelt en worden. Die desen regel

houden, die en hebben in de Schole des

Heeren gheen kleynen voortgangh gedaen.

Gelijck die ghene die in desen deele ten min-

sten niet een weynigh en heeft ghevordert

,

naeuw'licks yets kan hebben daer door hy

soude moghen bewijsen dat hy een Discipel

van Christus is. Want behalven dat met de

begeerlickheydt der aerdtscher goederen veel

andere sonden en gebreken vergheselschapt

zijn, soo is 't oock sutcks dat die ghene die

d'armoede ongeduldigh draeght , oock gemeen-

lick in overvloet een contrary gebreck ver-

toonen sal. Hier mede wil ick segghen
,
dat

die gene die schaemroot wordt van weghen

een vuyl en slordigh kleedt, sich selven in

een kostelicke kleedingh sal verhooveerdighen :

dat die ghene die met een magher maeltijde-

ken niet verghenoeght zijnde, ontrust wordt

door 't verlangen naer een leckerder, oock

die leckernijen, indien hy die verkrijgt, on-

matighlick sal misbruycken : dat die ghene die

sijn slechte en gheringhe condity swaerlick

draegt en met een ongerust gemoedt , mdien

hy tot eere en hoogheyt opklimt 4), sich niet

Reraedy te- van grootshcydt en sal onthouden. Laet der-

ghen ,iese qua- halven alle die gene die de Godtsaligheydt

ongeveynsdelick soecken, hier nae streven,

datse volgens 't exempel des Apostels leeren

:

Philip. 4. 12. Versadight te 5) zijn en hongherigh te 5)

wesen : overvloedt te 5) hebben en ghebreck

te 5) lijden. De Schriftuyr heeft daer be-

nefifens oock eenen derden reghel , waer door

sy het gebruyck der aerdtscher goederen een

1) (dau). 2) []. 3) []. 4) opsteygert. 5)[].

maet stelt : van welcken regel een weynigh

ghesproken is doe wy handelden van de ghe-

boden der liefde. Want sy verklaert dat ons

alle die goederen alsoo door de goedertieren-

heydt Godts ghegeven , en tot ons profijt ver-

ordent en bestemt zijn , datse zijn ghelijck als

vertrouwde panden daer van hier namaels

rekenschap ghedaen en overgelevert moet wor-

den. Wy moeten oversulcks de selvighe alsoo

bedienen en uytdeelen , dat in onse ooren

sonder ophouden dese stemme klincke: Gheeft

rekenschap van uw rentmeesterschap 1). En

dat wy oock met eenen bedencken wie die

gene is die sulck een rekeningh van ons vor-

dert , te weten , Godt , dewelcke onthoudingh ,

soberheydt, spaersaemheydt, en zedigheyt

soo seer bevolen en aenghepresen heeft: en

overdaedt , hooveerdigheyt
,
pracht en ydel-

heyt vervloeckt. Den welcken geen andere

bedeelinghe der goederen aenghenaem is dan

die, die met de liefde is t'samen gevoeght,

die door sijn mont aireed' heeft verdoemt

allerley wellusten, dewelcke des menschen

gemoedt van kuyscheydt en reynigheydt af

trecken , of sijn verstandt verduysteren en

stomp maken.

6. Eyndelick is oock aenmerckens weer-

digh, dat de Heere "gebiedt dat een yeder

van ons in den gantschen handel sijns levens

sal sien op sijne beroepingh. Want hy weet

met hoe groeten ongerustigheydt des men-

schen aerdt en natuyr ontstokenis, door wat

een veranderlicke lichtveerdigheydt dat die

herwaerts en gintswaerts ghedreven wordt,

hoe graegh des selfs begheerlickheydt zy om

verscheyden dinghen te
|

ghelijck aen te grij-

pen. Op dat derhalven door onse dwaesheydt

en reuckeloosheyt alle dingen niet dwers en

averechts onder een en souden vermenght

worden , soo heeft hy de wijsen en manieren

des levens onderscheyden , en eenen yegelic-

ken sijn eyghen plichten en ampten verordi-

neert en toe-geleydt. En op dat niemandt

lichtveerdigh en soude springhen buyten sijne

palen, soo heeft hy alsulcke manieren des

levens genoemt Beroepingen. Soo is dan eenen

yeghelicken sijne wijse des levens ghelijck een

geselte slaet hem van den Heere toe-ge-

eygent, op dat hy niet al sijn leven langh

lichtveerdelick en soude worden om-gedreven.

En dese onderscheydinge der beroepingen is

soo nootsakelick , dat all' onse wercken nae

deselve voor hem gheweerdeert en gheoor-

deelt worden , en dat dickwils veel anders dan

de menschelicke en Philosophische reden oor-

deelt. Daer en is gheen daedt die by de men-

1) regueriughe.

3. De crea-

turen zijn alsoo

tot onsen ghe-

bvuycke veror-

dineert, dat wy
vaa deselve sul-

len moeten re-

kenschap doen

aen den reclit-

veerdigen

Rechter, die

allerley mis-

bruyck ver-

doemt heeft.

Lucas 16. 3.

4. Godtghe-

biedt eenen ye-

ghelicken van

ons dat hy in

alle de hande-

lingen sijns le-

vens op sijn be-

roepingh sien

sal, op dat hy

niet en bestae

yets te doen uyt

lichtveerdig-

heyt of met een

tvfijffelachtige

conscienty.

(p. 288.)
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schen oock by de Philosophen in meerder

achtingh is, dan het Vadcrlandt van tyranny

verlossen. Maer door de stemme des Hemel-

schen Rechters wort opentlick verdoemt die

ghene dewelcke buyten en teghen sijn beroe-

pingh aen een tyran de handt sal geleydt

hebben. Doch ick en wil in 't verbalen van

d'exempelen niet langh zijn. Het is ghenoegh

soo wy weten dat de beroepinghe des Heeren

is het begin en fondament om in alle saken

wel en wijslick te handelen : na dewelcke soo

wie sich niet en schickt, die en sal in sijn

handelingen nimmermeer het rechte spoor hou-

den. Hy sal moghelick somtijdts yets bedrij-

ven dat nae den uyterlicken schijn loflick is

:

maer hoedanigh dat soude moghen wesen voor

d' ooghen der menschen , soo sal het nochtans

voor den throon Godts verworpen worden.

Daer benefi'ens en sal in de deelen sijns levens

selfs geene gelljckmatigheydt zijn. Derhalven

sal u leven als dan seer wel geschickt zijn

,

wanneer het tot dit wit en ooghmerck sal

beleydt en ghericht worden. Want dan en

sal niemandt door sijn eygen lichtsinnigheyt

aengedreven worden om meer te bestaen dan

sijn beroep kan lijden : dewijl hy welen sal

dat het hem niet en is gheoorlooft buyten sijn

perck te springen. Die slecht en gheringh is

en sal niet ongeern een leven leyden , van

stael , regeeringh of hoogheydl afgesondert
,

op dat hy de plaets daer in hy van Godt

ghestelt is , niet en verlate. Wederom sal dit

in sorghen, in arbeydt, in moeyten en in

andere swarigheden een groote verlichtinge

zijn, wanneer een yegelick sal weten dat hy

in desen allen Godt tot een Leyts-man heeft.

De Overighevdt sal des te liever haer ampt

bedienen: een Huys-vader sal des te liever

sich selven aen sijn werck verbinden : een

yeder sal in de wijse sijns levens te liever

ongemack, sorge, verdriet en benaeuwtheydt

draghen en op eten , als sy seker sullen zijn

dat eenen yeghelicken sijn last van Godt is

Een uytne- op geleydt. Hier uyt sal oock een uytnemende

troorttn r"'''
vertroosting ontstaen, datter geen werck en

sal zijn soo verachtelick en van soo kleynen

weerde, het welck (soo uhy maer binnen uwe

beroepingh blijft) voor Godt niet heerlick en

blinckt en dierbaer geoordeelt wordt.

Hei XI. Capittel.

Van de rechtveerdighmakingh des geloofs, en

eerstelick van de beschrijvingh des naems en

der sake selfs.

I
ck laet my nu voorstaen dat ick in 't voor-

gaende neerstighlick genoegh verklaerl heb-

be , hoe dal de menschen die door de Wel De pUetse

vervloeckt zijn, gheen andere toevlucht en \ZX^^^
hebben om hare verlorene saligheydt weder te vereenigUt met

ehekrlisen dan in het gheloove. En wederom de Leeie der
°

x^° ^ ^ if . 1 Weder-geboor-
wat het gheloove selt zy, en wat voor wel-

j^^ ^.^,.^4 ^^^_

daden de mensch daer door van Godt ver- kiaert.

krijght , en wat voor vruchten hel geloof in

hem werckt. Den korten inhoudt daer van

was , dat Christus , die ons door Godes goe-

derlierenheyt geschoncken is, door het ghe-

loove van ons wordt aengegrepen en beseten,

door wiens ghemeenschap wy voornementlick

tweederley genade ontfangen : te weten , dat

wy door sijn' onnooselheyt met Godt ver-

soent zijnde, nu voor eenen Rechter, eenen

genadigen Vader in den Hemel hebben : Ten

anderen , dat wy door sijn Geest gheheylight

wesende , d'onnooselheydt en reynigheydt des

levens betrachten. Van de Weder-geboorte

,

die de tweede ghenaed' is , is soo veel ge-

seydt als scheen genoeghsaem te zijn. Maer

de maniere der rechtveerdighmakingh is daer-

om min aengheroert , om dat hel tot de saeck

diende dat men eerst verslondt , dat hel ghe-

loof, door het weicke alleen d'onverdiende

gherechligheydt uyt Godes barmherligheydt

van ons verkreghen wordt , niet ydet noch

ledigh en is van goede wercken : en oock hoe-

danigh de goede wercken der Heylighen zijn

in deweick' een deel van desen handel der

rechtveerdighmaking gheleghen is. Dese moe- Weickers ken-

ten wv nu grondelick ondersoecken :
en alsoo "i^^^j"™^*"^^^

verhandelen , dat wy ghedencken datse de ^en seer noo-

voornaemsle pylaer is om de Religy slaende dig is.

te houden : en dat wy daerom dies te meerder

opmerckingh en vlyligheyl daer toe by bren-

ghen moeten. Want soo ghy niet eerst en

voor al en weet in wat achtingh en aensien

dat ghy by Godt zijl, en wat hy van u oor-

deelt , soo en hebt ghy gheen fondament om

uwe saligheydt vast te setten , of om uwe

vreese en liefde tot Godt op te rechten.

Doch hoe noodigh dese kennisse zy, dat sal

beter blijcken uyt de kennisse self.

2. Voorts op dat wy ons in het begin 07. ^f^'f

«

,
,1, .

• • ,,. 11 te lichtelicker

van desen handel met en vergrijpen (
l welck

je yerstaen. soo

gheschieden soude waerl dal wy van een on- wordt alhier

bekende saeck' begonden te spreken) soo laet '^^^^^^^^
ons voor eerst verklaren wat dese manieren jer woorden,

van spreken te beduyden hebben , te weten :

Dat de mensch voor "Godt gherqchtveerdight

wordt , Dat hy gherechtveerdight vi'ordt door

het Geloof, of door de Wercken. Die wordt

geseydt voor Godt gherechtveerdight te wor- i.Wathetzy

den, die door het oordeel Godts rechtveer- \^2u°^'^%^t

digh gheacht wordt , en van wegen sijne ghe- worden,

rechtigheydt by Godt aenghenaem is: want

ghelljck d'onge'rechtigheydt eenen grouwel is
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2. Wat hetzy

door de weic-

keQ gherecht-

Teerdight wor-

deü.

'i. Wat het zy

door den glie-

loüve gerecht-

veerdigUt wor-

den.

De beschrij-

viugh vau de

sake self.

De ineuiger-

ley beteeckeuis

vau het woordt

gerechtvcer-

digt worden.

voor d'oogen Godts, alsoo en kan oock een

sondaer voor d'oogen Godts geen ghenade

vinden , voor soo veel hy een sondaer is , en

soo langh als hy voor soodanigh een ghehou-

den en gheoordeelt wordt. Derhalven waer

sonde is , daer vertoont sich oock Godes

wraeck en gramschap , en alleen hy I )
wordt

gherechtveerdight, die niet voor een sondaer,

maer voor een rechtveerdigh mensch geacht

en gehouden wordt , en om dies wille bestaen

kan 2) voor Godes Rechter-stoel , voor den

welcken alle sondaers beswijcken en neder

vallen. Ghelijck een die onschuldigh is, soo

hy beschuldight en aengheklaeght en voor de

vyerschaer van een rechtveerdigh Rechter

gebracht en gestelt wordt , alwaer het von-

nis wordt gewesen tot voorstandt van sijn

onnooselheydt
,
geseydt wordt bij den Rech-

ter gerechtveerdight te zijn: alsoo wordt 3)

oock hy 4) by Godt gherechtveerdight, die

uyt het ghetal der sondaren verlost en
]
af-

gesondert zijnde , Godt heeft tot een geluyghe

en beschermer van sijne gerechtigheydt. Soo

sal dan nae dese wijse die mensch gheseydt

worden door sijne wercken te worden ghe-

rechtveerdight, in wiens leven ghevonden

wordt die suyverheydt en lieyligheydt die by

Godes throon verdient hebben het getuyghnis

en den naem van gerechtigheyt : ofte , die

door d'oprechtigheyt en volmaecktheyt sijner

wercken Godts oordeel kan beantwoorden en

genoegh doen. Daer en tegen sal die mensch

door 't geloove gherechtveerdight worden , die

geen gerechtighe,yt der wercken hebbende

,

Christus gherechtigheydt door 't gheloof aen-

grijpt , met dewelck hy bekleet zijnde voor

Godts aenschijn niet als een sondaer , maer

als een rechtveerdighe verschijnt. Aldus leg-

ghen wy de rechtveerdighmakingh eenvoude-

lick uyt , datse is een ghenadige aennemingh

waer door Godt ons in ghenaed' ontfanght en

voor rechtveerdige houdt. Ende wy seggen

dat dese rechtveerdighmakingh gelegen is in

de verghevinghe der sonden en in de toereec-

kcningh der gerechtigheyt van Christus.

3. Daer zijn in de Schriftuyr veel klare

getuyghnissen om dit te bevestigen. Voor

eerst en kan niet gheloochent worden dat dit

is de eygene en alder-ghebruyckelicksle be-

teeckenis van het woort rechtveerdigh maken.

Maer om dat het al te langh soude vallen

alle de plaelsen te versameien en met mal-

kanderen te vergelijcken , soo is't genoegh dat

ick de Lesers daer van vermaent hebbe : want
sy sullen die uyt haer selven lichtelick ge-

waer worden. Ick sal alleen weynige plaetsen

1) Eu die. 2) []. 3) (die). •!)[].

te voorschijn brenghen., in deweicke dese

rechtveerdighmakingh , daer van wy spreken
,

by namen wordt verhandelt. Eerstelick als

Lucas vertelt dat het gemeene volck Christus

ghehoort hebbende Godt hebben gherechtveer-

dight , en als Christus verklaert dat de wijs-

heydl gherechtveerdight wordt van hare kin-

deren , soo en beteeckent het woort recht-

veerdighen in d'eerste plaets niet rechtveer-

digheydt toebrengen , want Godts rechtveer-

digheyt is en blijft altijdt volkomen , ofschoon

de gantsche werelt arbeyden mocht om hem
de selvighe t'ontnemen : 't en beteeckent oock

in de tweede plaetse niet de Leere der salig-

heydt rechtveerdigh maken , want sy heeft

dat van haer selven datse rechtveerdigh is

:

maer beyde dese wijsen van spreken gelden

even soo veel , als Gode , midtsgaders oock

sijne Leere dien lof en prijs geven die sy

verdienen en weerdigh zijn. Wederom als

Christus de Pharizeen verwijt , datse haer

selven rechtveerdighen, soo en verstaet hy

daer door niet datse rechtveerdigheydl ver-

krijgen door hare goede wercken , maer datse

ledigh zijnde van rechtveerdigheyt , eer-gieng-

lick sochten voor rechtveerdige gheroemt te

worden en uyt te gaen. Dese wijse van

spreken wordt beter verstaen van de ghene

die in de Hebreïsche tael' ervaren zijn , in

deweick' oock sondaers ghenoemt worden

,

niet alleen die ghene die sich van sonde be-

wust zijn , maer oock die ghene die door von-

nis als sondaers verwesen worden. Want wan-

neer Bathseba 1)
'') seght, dat sy en Salomo

sullen als 2) sondaers zijn , so en bekentse

niet datse beyde schuldigh zijn aen sonde:

maer sy klaeght dat sy en haer soon schand'

en on-eer onderworpen sullen worden , soo

datse sullen worden ghetelt onder de verwor-

pene en verdoemde menschen. Nochtans is

oock uyt de t'samen-voeginge der woorden

licht te verstaen dat dat woordt rechtveerdi-

ghen, oock als het in't Latijn ghelesen wordt,

niet anders en kan worden ghenomen dan

voor rechtveerdigh geacht worden by andere

,

en geensins med' en brenght eenighe hoeda-

nigheydt die in den mensch ghewrocht is.

Maer belangende den tegenwoordighen handel

,

als Paulus seght : Dat de Schrift te voren

siende dat Godt de Heydenen uyt den gheloove

soude rechtveerdighen , wat kondt ghy daer

door anders verstaen dan dat Godt de rechtveer-

digheyt toereeckent uyt het gheloove ? Item

,

als hy seght: Dat Godt den godtloosen 3)

die uyt den geloove van Christus is recht-

veerdight, wat sin kunnen dese woorden

De eerste

,

Gode en sijne

waerheydt lot'

en prijs toe-ey-

genen.

Lucas 7.29,33

Ten tweeden

,

Van sijn ydele

gerechtigheydt

roemen.

Lucas 16. 15,

1. Keg. 1. 21.

Ten derden.

De gerechtig-

heydt uyt den

gheloove toe-

reeckenen.

Galat. 3. 8.

Kom. 3. 26.

en i. 5.

1) Bersabe *) Het oorspronkelijk heeft Bersabe in alle

uitgaven. K. 2) [], 3) ougoddelickeu.
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anders hebben , dan dat Godt den godtloosen

door de weldaedt des gheloofs verlost van de

verdoemenisse die hy door sijn godtloosheydt

verdient hadde? Hy spreeckt noch klaerder

int slot van sijn reden, wanneer hy aldus

Rom. 8. .s». uvtroept: Wie sa! beschuldiginge inbrengen

teghen die uytverkorene Godls? Godt is het

die rechtveerdlgh maeckt. Wie is het die ver-

doemt? Christus is het die ghestorven is, jae

dat meer is, die oock op-gheweckt is : die

oock ter rec\\i&x-[ha)idt] Godts is : die oock

voor ons bidt. Want het is even soo veel als

of hy seyde : Wie sa! die gene beschuldigen

die Godt vry en los spreeckt? Wie sal die

ghene verdoemen die Christus door sijn voor-

spreken beschermt? Zoo is derhalven recht-

veerdighen of rechtveerdigh maken niet anders

dan den ghenen die beschuldight en aenghe-

klaeght wierdt , van de beschuldigingh en aen-

klaght vry-spreken en oordeelen . als zijnde

sijn' onnooselheydt bevonden en goedt ge-

Donr Chris- kcurt. Daerom wanneer ons Godt door de
tns en om

yoorbiddinghe van Christus rechtveerdight

,

Christus wille.
i , i i ij i

soo oordeelt hy ons vry en onschuldigh

.

niet door goedt-kenningh van onse eygene

onnooselheyt , maer door toe-reeckcninghe

van 1) rechtveerdighcydt : soodat wy die niet

rechtveerdigh en zijn in ons selven , voor

rechtveerdighe gheacht worden in Christus.

Alsüo seght oock Paulus in sijn Predicaty

Aetor. i.s. 38. Actor. 13. Dat door desen u vergevinghe der

sonden verkondight wordt, Ende [</«/] van

allen , daer van ghy niet en kondet gherecht-

veerdight worden door de Wet van Moses

,

door desen een yeghelick die ghelooft, gerecht-

De eerste be- veerdight wordt. Hier siet ghy dat nae de
vestiging door vereevinffc der sonden de rechtveerdiehma-

(le spreiiekc , • , i i i i • i i

van Anius, kingh ghcslclt wordt als in de plaets van een

uytleggingh : ghy siet opentlick dat die geno-

men wordt voor een vry of los-sprckingh

:

ghy siet datse aen de 2) wercken der Wet
wordt ontrocken : ghy siet datse een loutere

weldaedt van Christus is: ghy siet datse door

't geloof ontfangen wordt; ghy siet eyndelick

datter genoeghdoeningh wordt tusschen ghe-

stelt , als hy seght. dat wy van sonden ghe-

rechtveerdight worden door Christus. Wanneer
EnChristns. oock van den Tollenaer 3) gheseydt wordt,

Lucas 18. 14.
j^^ ^^ ghercchtveerdight heen 4) gingh uyt den

Tempel , soo en kunnen wy niet seggen dat

hy de rechtveerdigheydt door eenige verdienste

sijner wercken verkregen heeft. Dit wordt'er

dan geseydl dat hy verghevinge sijner sonden

verworven hebbende , voor Godt als een recht-

veerdigh man gheacht en ghehouden is. Hy
is dien-volgens rechtveerdigh geweest niet door

1) der. 2) die. 3) Publicaen 4) [].

de goedt-keuringh sijner wercken , maer door

de onverdiende vry-spreking Godts. f Daerom

spreeckt Ambrosius treffelick , als hy de be-

lljdenisse der sonden noemt een wettighe 1) *)

rechtveerdighmakingh.

4. Maer om den strijdt over 't woort te

laten varen, indien wy de saeck selve insien

soodanigh alss' ons beschreven wordt, soo

en salder geen Iwijiïel meer overigh blijven.

Want Paulus beleeckent voorwaer de recht-

veerdighmakingh door het woort aennemingh
,

als hy seght tot den Ephesiers Cap. 1. vers 5.

Die ons te voren
|
verordineert heeft tot aen-

neminghe tot kinderen, door Jesus Christus

in hem-selven , nae 't wei-behagen sijns wil-

lens , tot prijs der heerlickheyt sijner ghenade

,

door welcke hy ons begenadight heeft in den

Geliefde. Want hy wil daer mede te kennen

gheven 2) 't geen hy elders pleeght te seg-

gen : Dat Godt ons voor niet en uyt genaden

rechtveerdight. En in het 4. Cap. tot den

Romeynen noemt hy de rechtveerdighmaking

voor eerst toe-rekeninge der gerechtigheyt

:

En hy en ontsiet sich niet deselve te stellen

in de vergevinge der sonden. David, seght

hv , noemt den man saligh dien Godt recht-

veerdigheyt toeschrijft of tne-rekent sonder de

wercken
,

gelijck geschreven is : Saligh zijnse

weickers ongherechtigheden vergheven 3) zijn,

&c. Hy handeldt voorwaer aldaer van de gant-

sche rechtveerdighmakingh , en niet van een

deel der selver. Hy getuyght wijders dat die

beschreven wordt, daer David seydt. dat die

saligh zijn , dien d'onverdiende vergevinge der

sonden gheschoncken wordt. Waer uyt blijckt

dat dese rechtveerdigheydt daer van hy spreeckt.

enckelick ghesteldt wordt teghen het schuldigh

bevonden zijn 4). Maer tot dese saeck is de

beste van allen die plaets , daer hy leerdt dat

dit is de hooft-somme van d'Euangelische

boodtschap , te weten : Dat wy ons met Godt

laten versoenen: om dal hy ons door Christus

in genade wil ontfanghen, ons de sonden niet

toe-rekenende. Laet de Lesers de gantsche l'

samen-voeginghe sijner woorden neerstigh over-

weghen. Want weynigh daer nae als een ver-

klaringh daer by voeghendc : Dat Christus

,

die geen sond' en hadde. voor ons sonde

geworden is : om alsoo aen te wij.sen hoe de

Versoeningh is gheschiedt , soo en verstaet

hy door 't woordt Versoenen niet anders dan

Gherechtveerdight worden. En voorwaer 't

geen hy elders leert , te weten : Dat wy door

de gehoorsaemheyt van Christus rechtveerdigh

gesteldt worden , dat en soude met waerheydt

niet bestaen , waer 't niet dat wy in hem

,

f In Psalm
llS.Serm. 10.

Dn tweede

bevestiging ge-

nomen nyt «Ie

vergelijckitigh

van andere

woorden, dc-

welcke door de

naim Kecht-

veerdi^ïhma-

kingh verstaen

d' onverdiende

rechtveerdig-

heyt voor Godt

door 't gheloof

in Christns.

(p. 2yn.)

1. Wordt de

rechtveerdigli-

raakingh ghe-

noenit Aanne-

mingh.

2. Toe-re-

keninghe der

rechtveerdig-

heyt.

3. Ghelnek-

saligheyt.

4. Vergevin-

ge der sonden.

2. Cor. 5. 18.

5. Vcrsoenin-

ge met fiodt.

O liechtvecr-

dighejdt door

degehoorsaem-

hevtvan Chris-

tus.

Rom. 19.

1) oprechte. *) T,egitimani.

2) beteeekenen. .S) [ ]. 4) de schuldighejrdt.
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Het tweede

deel des Capit-

tels, waer in

de sufferijeii

van Osiauder

van de wesent-

licke vechtveer-

heyt wederleyt

worden.

2. Bewijs-

reden.

1. Antwoort.

2. Antwoort,

3. Bewijs-

reden.

en buyten ons rechtveerdigh voor Godt ge-

reeckent en wierden.

5. Maer dewiji Osiander , ick en weet niet

wat voor een wanschapen dingh van een we-

senhebbende 1) reclitveerdigheyt in gevoert

heeft, waer door hy d'onverdiende rechtveer-

digheyt , ofschoon hy deselve niet en heeft

willen wech nemen , nochtans bedeckt met een

donckerheydt die de Godtvruchtighe verstan-

den duyster maeckt , en van het ernstigh

besef der genade van Christus berooft : Soo

is 't noodigh dat ick dese suffery weder-legg'

eer ick tot andere dingen voort gae. Voor

eerst is dese bedenckingh van een essen-

tieële 2) rechtveerdigheydt niet anders dan

een enckel' en onnutte neuswijsigheyt. Hy
brenght veel ghetuyghenissen der Schriftuyr

over hoop, om daer door te bewijsen dat

Christus is een met ons, en wy wederom

met hem : 't welck geen bewijs van noode

en heeft : Maer dewij! hy den bandt van dees'

eenigheyt niet waer en neemt , so verstrickt

iiy hem-selven. En het is ons licht alle sijne

knoopen t'ontdoen en los te maken , ons

,

segg' ick , dewelck' het daer voor houden

dat wy met Christus vereenight worden door

de verborgene kracht van sijnen Geest. Dese

man (Osiander) hadd' yets bedacht 't welck

met het gevoelen der Manicheen gelijckheyt

heeft, soo dat hy lust kreegh om het wesen

Godts in de menschen over 3) te storten

,

seggende : Dat de ziel des menschen is van

het wesen Godts. Hier uyt ontstaet sijn ander

gedichtsel : Dat Adam gheschapen is geweest

naer het beelt Godts : om dat Christus aireede

voor den val was verordineert en bestemt tot

een patroon en voorbeelt der menschelicke

natuyr. Maer dewijl ick my der kortheyt

beneerstige , soo wil ick blijven by 4) en aen-

houden 5) op hetgheen ik thans behandel 6).

Hy seght dat wy zijn een met Christus. Wy
bekennen 't : Ondertusschen loochenen wy dat

Christus wesen met het onse vermenght wort.

Ten anderen seggen wy dat de gemelde gront-

reden verkeerdelick getrocken wort tot dus-

danige sijne goochelrijen : Dat Christus ons

rechtveerdigheyt is, om dat hy is d'eeuwighe

Godt , de Fonteyne der rechtveerdigheyt , en

de rechtveerdigheyt Godts selfs. De Lesers

sullen 't my ten besten af nemen dat ick nu 7)
die dinghen dewelcke volghens den eysch van-

de wijs' en ordre van leeren , in een andere

plaets moeten verhandelt worden , thans slechts

even aenstippe 8). En al hoewel hy sijn

onschuldt betuyght 9), dat hy met dit woort

1) wesettlicke. 2) de wesentlicke. 3) [ ]. 4) [].
5) (by en). 6) den tegenwoordigen bandel.

7) (alleen aenroere). 8) []. 9) doet.

essentieële 1) rechtveerdigheyt niet anders voor

en heeft dan dit gevoelen tegen te gaen , te

weten , dat wy om Christus wille voor recht-

vecrdige gereeckent worden, so druckt hy noch-

tans klaer ghenoegh uyt, dat hy met die recht-

veerdigheyt die ons door de gehoorsaemheyt

en d'Ofïerhande des doodts van Christus ver-

kregen is , niet vergenoegt zijnde , versint 2)

dat wy wesentlick in Godt rechtveerdigh zijn
,

soo wel door een instortingh van het wesen

Godts als van de Goddelicke hoedanigheyt.

Want dit is de reden waerom hy so seer

heftigh beweert , dat Christus niet alleen in

ons woont , maer oock de Vader en de Gheest.

Ick bekenne wel dat dit waerachtigh is , maer '• Antwoort.

segghe nochtans dat het verkeerdelick van

hem wort verdraeyt. Want men behoorde

t'over-legghen hoe en op wat wijse dats' in

ons woonen , te weten , dat de Vader en de

Gheest in Christus zijn : en ghelijck als in

hem de volheydt der Godtheydt woont, alsoo

besitten wy in hem den geheelen Godt. Al

wat hy derhalven van den Vader en den

Gheest , op haer selven en van Christus af-

ghesondert , te voorschijn brenght , dat en

streckt nergens anders toe dan op dat hy

d'eenvoudighe van Christus sond' af trecken.

Daer benefTens voert hy in een wesens ver- ^- Antwoort.

menging, waer door Godt, sich-selven 3) in

ons overstortende , ons ghelijck als een deel

van sich-selven 4) maken soude. Want dat

het door de kracht des H. Geestes gheschiedt

dat wy met Christus vereenigt worden , en

dat hy ons Hooft is en wy sijne Ledematen

zijn , dat acht hy by nae voor niet met allen
,

't en zy dat sijn wesen met ons vermenght

worde. Maer als hy staende houd dat de

rechtveerdigheyt die wy hebben is de recht-

veerdigheyt des Vaders en des Geestes na hare

Godtheydt , soo openbaert hy daer in duyde-

]icker sijn gevoel
,

gelijck ick geseydt hebbe :

te weten , dat wy gherechtveerdight worden

niet door de ghenade des Middelaers alleen , en

dat ons oock de rechtveerdigheydtin sijn Per-

soon niet enckelick .of gantschelick wort voor-

ghedraghen ; rnaer dat wy der Goddelicker recht-

veerdigheyt deelachtigh worden ,
wanneer Godt

naer het wesen 5) met ons vereenight wort.

6. Waer 't dat hy alleenlick seyde dat Hoe noodigh

Christus ons rechtveerdigh makende ,
door een

J^gJ^'J''"''*^'

wesentlicke vereeningh ons eygen wordt : dat

hy oock niet alleen ons Hooft zy , voor so

veel als hy mensch is, maer dat oock het

wesen sijner Goddelicker natuyr in ons wort

uyt-gespreyt ; soo soud' hy met minder ergher-

nisse 6) sich met 7) sodanige snuisteryen 8)

1 ) wesentlicke. 2) versiert .3) hem selven. 4) hem-

5) wesentlick. 6) quetsingh. 7) door. 8) leckernijen



III. u. fi. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 415

(p. 291.)

Van wegen

de valsch nyt-

leggingh der

voornaemster

woorden.

4. Bewijs-

reden.

Bevestight

door een gelijc-

kenis.

en vermakelickheden vermeijen en verlustigen,

en mogelick en soud' oock van weghen siiick

een sufTery soo grooten twist niet verweckt

worden. Maer dewijl desen gront die hy

leydt is ghelijck ais een sekere visch in de

Zee, deweicke door hel iiytwerpen van sijn
|

swart en onklaer bleet , de menighte van sijne

steerlen daer onder verberght , soo is 'tnoo-

digh dat wy hem sterckelick tegen staen

,

't en zy dat wy wetens en willens willen ge-

doogen dat ons die rechtveerdigheyt ontruckt

worde , dewelck' alleen ons toebrengt een ver-

trouwen om te roemen van onse saligheydt.

Want in desen ganlschen handel verstaet hy

door het woort rechtveerdigheyt en recht-

veerdig maken twee dingen , te weten , dat

gherechtveerdight worden , niet alleen beteec-

kent door onverdiende verghevmghe der son-

den met Godt versoent worden : maer oock

rechtveerdigh ghemaeckt worden : Soo dat de

rechtveerdigheyt zy niet een onverdiende toe-

reeckening , maer oock een heyligheyt en

oprechtigheydt , die ons van Godes wesen

,

't welck in ons woont , wordt in-geblasen.

Ten anderen loochent hy sterckelick dat Chris-

tus onse rechtveerdigheydt is, ten aensien dat

hy als Priester onse sonden versoenende , ons

met den Vader bevredight heeft , maer ten

aensien dat' hy is d'eeiiwighe Godt en het

leven. Om dat eerste punct te bewijsen , te

weten , dat Godt niet alleen door het ver-

gheven van de sonden , maer oock door het

weder-baren en vernieuwen rechtveerdight

,

soo vraeght hy of Godt die ghene die hy

rechtveerdight soodanighe laet alsse waren van

naturen , sonder eenige van hare gebreken te

veranderen. Hier op kan seer lichtelick ghe-

antwoordt worden : gelijck Christus niet in

slucken en kan gescheurt worden ,
dat oock

dese twee dingen , te weten , rechtveerdigheyt

en heylighmakingh , die wy te ghelijck, ge-

samentlick en op eene tijdt in hem verkrijgen
,

van malkanderen niet en konnen worden af-

gescheyden. Dien-volgens soo begaeft Godt

allen den ghenen die hy in ghenaden aen-

neemt , te gelijck met den Geest der aenne-

ming , door wiens kracht hy hen wederbaert

en vernieuwt na sijn beeldt. Maer ofschoon

de klaerheydt der Sonne van de hitte der

Sonne met en kan gescheyden worden ,
sullen

wy daerom segghen dat d'aerde door het

licht der Sonnen verwarmt, en door de hitte

der Sonnen verlicht wordt'? Daer en is niet

dat tot de tegenwoordige saeck bequamer is

als dese ghelijckenis. De Sonne maeckt door

haer hitte d'aerde groeysaem en vruchtbaer,

en sy beschijnt 1) en verlicht deselve met 2)

1) verklaert. 2) door.

De tweede

antwoort ghe-

nomen van een

hare stralen. Dese hilt' en dit licht zijn onder-

lingh en onafscheydenllick met malkanderen

vereenight : en nochtans en laet de reden selfs

niet toe dat men dat geen 't welck tot het

eene behoort, soud' toekennen 1) aen het

andere. In dese vermenginge der tweevou-

digher genade , die Osiander ons in de hant

steeckt, is een gelijcke ongerijmtheyt : want ongerijmiheyt.

dewijl Godt die ghene , die hy onverdient en

om niet voor rechtveerdige houdt en achtet

,

oock metter daet wederbaert en vernieuwt,

op datse de gherechtigheydt pleghen en be-

trachten souden , soo vermengt hy die gave

der weder-geboorte met dese onverdiend' aen-

nemingh , en beweert dat de.se twee een en

de selfde gave zijn. Maer de Schriftuyr al

hoewel sy beyde dese gaven te samen voeght,

maeckt nochtans een onderscheyt tusschen

deselve , op dat ons de menigerley ghenade

Godts te beter blijcken soude. Want het seg-

gen van Paulus en is niet te vergeefs, dat i- Cor. i. 30,

ons Christus gegeven is tot rechtveerdigheydt

en heylighmakingh. En soo dickwils als hy

uyt de saligheyt die ons verkreghen is, uyt

de Vaderlicke liefde Godts, en uyt de genade

van Christus bewijst en besluyt dat wy tot

heyligheyt en reynigheydt geroepen zijn, so

geeft hy opentlick te kennen dat gerechtveer-

digt worden wat anders is als nieuwe crea-

turen worden. Maer wanneer Osiander tot de

Schriftuyr komt, soo vervalscht hy even soo

veel plaetsen als hy by brenght. Als Paulus

seght: Dat het geloove tot rechtveerdigheydt

toe-gerekent wort, niet den genen die werckt,

maer den genen die gelooft in hem die den

goddeloosen 2) rechtveerdight , so seght hy

dat dit woort den goddeloosen 2) rechtveer-

digen hier soo veel te segghen is als maken

dat hy rechtveerdigh is. Door ghelijcke licht-

veerdigheydt verderft hy oock het gheheele

4. Cap. tot den Romeynen : en hy en onisiet

sich niet met het selfde bedrogh te bekladden

de plaetse die ick korts te voren by gebracht

hebbe : Wie sal d'uytverkorene Godts beschul-

digen ? Godt is de ghene die rechtveerdight.

Alwaer opentlick te sien is dat d'Apostel

enckelick handelt en spreeckt van d'aenklaght

,

of beschuldiging , en van d'absoluty of vry-

spreking , en dat de sin van dese sijne woor-

den hanght aen de tegen-stelling daer med'

het woort rechtveerdigen gestelt wort tegen

't woort beschuldigen. So wort dan Osiander

soo wel in de voorgenoemde reden , als in

het by brengen van de getuygenissen der

Schriftuyr al t'ydel en onbesonnen 3) bevonden.

Niet een hayr beter handelt hy oock van 't

woort rechtveerdigheyt , seggende dat het ge-

1) opdragen. 2) ongoddeiinkeu. .S) onbesinnet.

5.

reden.

Bewijs
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7. Bewijs

reilen.

8. lïewijf

reden.

{p. 292.)

Antwoort.

loof van Abraham toe-gereeckent is gheweest

tot rechtveerdigheydt , nae dat hy Christus

(die de rechtveerdigheydt Godts is en Godt

self) omhelst hebbende , in seer voortreffe-

licke deughden uytgerauntet hadde. Waer uyt

blijckt dat hy ter quader trouwen van twee

geheele en gave 1) *) dingen één verdorven

ding maeckt. Want de rechtveerdigheyt van

dewelck' aldaer gemeldl wort , en behoort niet

tot den gantschen loop sijner roepingh : maer

de Gheest betuyght veel meer dat Abraham
al hoewel sijne deughden uytnemende schoon

waren , en dat hy daer in langen tijt vol-

herdende de selvig' oock vermeerdert hadde,

nochtans niet anders Gode behaeght heeft

,

dan ten aensien dat hy de genade die hem
in de belofte voor-gesteldt was , door het ge-

loof ontfangen heeft. Waer uyt volght dat de

wercken in de rechtveerdighmakingh gheen

plaets en hebben
,

gelijck als Paulus wijslick

beweert.

7. 't Gheen hy voorwerpt , te weten : Dat

het gheloof uyt sich selven niet en heeft de

kracht om te rechtveerdighen , maer alleen

ten aensien dat het Christus aenneemt , suicks

stae ick geerne toe. Want indien het geloove

door sich selfs. of, gelijck men in de Scholen

spreeckt, door sijn eygen inwendige kracht

rechtveerdigde , so en soud' et
,

gelijck het

altijt swack en onvolmaeckt is , niet recht-

veerdighen dan alleen ten deele. En alsoo

soude de rechtveerdigheydt kreupel zijn en

ons alleen een stncksken der saligheyt toe-

brenghen. Wat ons belanght wy en zijn die

gene niet die ons selven yets van suicks in-

beelden . maer wy seggen . om eygentlick te

spreken , dat Godt alleen rechtveerdight : daer

beneffens schrijven wy dit oock aen Chris-

tus toe , om dat hy ons tot rechtveerdigheyt

gegeven is. Het geloof vergelijcken wy als

by een vat, om dat wy Christus niet en ken-

nen vatten , 't en zy dat wy ydel en honge-

righ met eenen openen mondt der ziele tot

Christus komen om sijn ghenade (e begeeren.

Waer uyt afghenomen wordt . dat wy aen .3)

Christus niet onlrecken de kracht om te recht-

veerdigen , wanneer wy leeren dat hy door

't geloof eerder ontfangen wort dan sijne ge-

rechtigheydt. Ondertusschen en stae ick noch-

tans niet toe de verdraeyde wijse van spreken
die dese bedriegher gebruyckt . als hy seght
dat het gheloof is Christus self. Even eens
als of d'aerde pot de schat

|
selve waer,

om dat het gout daer in wech geleyt is.

Want dit komt met malkanderen wel over
een, te weten, dat het gheloof, 'tweickdoor

1) oprechte. *) integris.

sich selven geen weerdigheyt en heeft , ons

Christus toebrenght en alsoo rechtveerdight,

ghelijck een pot die vol gheldts is een mensch
rijck maeckt. Soo seggh' ick dan dat het ghe-

loove 't welck alleen een instrument is om de

rechtveerdigheyt te verkrijgen , onverstande-

lick vermenght wort met Christus die onse

rechtveerdigheyt is, en te gelijck de gever

en dienaer van soo een groote weldaet. Nu
hebben wy oock desen knoop ontwerret, te

weten , hoe 't woort Geloove genomen en ver-

staen moet worden , als men handelt van 't

stuck der rechtveerdighmaking.

8. In de wijse van Christus aen te nemen
gaet hy noch verder : Seggende , dat het in-

wendige woort ontfangen wort door de be-

diening van 't uyterlicke woort, op dat hy
ons van het Priesterdom van Christus en van

den Persoon des Middelaers doe overghaen

op sijne eeuwighei)'') Godtheyt. Aengaend'

ons wy en deelen Christus niet , maer be-

kennen dat die selve Christus die ons in sijn

vleesch den Vader versoent , en ons met recht-

veerdigheyt begaeft heeft, is dat eeuwige

Woort Godts : En dat hy oock het ampt eens

middelaers niet en hadde konnen volbrengen
,

en ons de gerechtigheyt verwerven , indien

hy d'eeuwighe Godt niet en waer. Maer dit

is 't ghevoelen van Osiander, dewijl Christus

Godt en mensch is , dat hy ons rechtveerdig-

heydt is gheworden, ten aensien van sijn

Goddelicke , maer niet ten aensien van sijn

menschelicke natuyr. Maer indien dit eygent-

lick behoort tot sijn Godtheyt , soo en sal het

Christus niet alleen eyghen zijn , maer oock

den Vader en den Geest gemeen : dewijl d'een

geen andere rechtveerdighevt en heeft als

d'ander. Daer beneffens en soud' et niet wel

voeghen dat men seyde dat hy ons ghewor-

den is 't geen hy natuyriicker wijse van eeuwig-

heydt af is geweest. Maer ofschoon wy hem
dit toegaven , dat Godt ons tot rechtveerdig-

heydt geworden is , hoe sal dat , 't welck

Paulus daer tusschen gesteldt heeft , doch

passen en over een komen , te weten : Dat

hy tot rechtveerdigheyt geworden is van Gode ?

Dat is voorwaer den Persoon des Middelaers

alleen eygen , dewelck' al hoewel hy in sich

de Goddelicke natuyr heeft , nochtans alhier

beteeckent en aengewesen wort met een eygen

tytel , waer door hy op hem-selven van den

Vader en den Geest wordt onderscheyden.

't Is belacchelick dat hy triumph en victory

blaest over een woort van den Propheet

Bewijs-

De tweede

In-reden,

lerem. 23. 6

en 33. Ifi.

1) over brenghe tot sijne. 2) [].
*) Het Latijn hnd eriernam in plaats van aetennm, en

daar Corsman blijkbaar de fout niet wist te herstellen, liet

hij het woord weg. K.
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De eerste ant-

woort.

ictor. 20. 38.

De tweede

nntwoort.

De derde aiit-

wourt.

Hevestigingh.

lesa. 53. 11,

Bcsluyt van

alle d'antwoor-

den op de ne-

gende bewijs-

reden.

10. Bewijs,

reden.

Jeremia , daer liy belooft dat de Heere onse

gherechtigheydt sal wesen. Maer hy en sal

daer uyt niet anders trecken dan dat Christus .

die onse gerechtigheydt is, is Godt geopen-

baert in het vleesch. Wy hebben elders uyt

de Predicaty van Paulus verhaelt, dat Godt

sijn Kercke verkreghen heeft door sijn bloedt.

Soo nu yemant daer nyt besloot ,
dat het

bloedt daer door de sonden versoent zijn

,

Goddelick bloedt zy, ende van de natuyr en

het wesen Godts , wie soude sulck eene schan-

delicke dwalingh verdraghen? Maer Osiander

laet sich voorstaen dat hy door soo een km-

derlick' uytviucht alles ghewonnen heeft, hy

wort opgeblasen, hy bedrijft groote vreugd'

en vervult veel papiers met sijn hoogh-dra-

vende woorden. Daer het nochtans eenvou-

digtlick 1) en lichtelick kan wederleyt wor-

den , te weten , dat de Heere wel , als hy

een spruyte van David sal zijn geworden,

der Godtsaligen rechtveerdigheyt sal wesen

,

maer in hoedanigen sin , dat leert ons Jesaia

daer geseyt wort : Mijn knecht de rechtveer-

dige sal door sijn kennisse veel menschen

rechtveerdigh maken. Laet ons bemercken dat

de Vader alhier spreeckt: Dat hy 't ampt van

rechtveerdigen den Sone toe-eygent : Dat hy

de reden en oorsaeck daer by voeght, om
dat hy is de rechtveerdige : En dat hy de

wijs' of het middel van rechtveerdlghen steldt

in de leere door deweicke Christus bekent

wort. Want het is gevoeghlicker dat het

Hebreïsch woort Da'at (kennissej lijdelick ge-

nomen en verstaen worde. Hier uyt besluyt'

ick dat Christus tot rechtveerdigheyt gewor-

den is , doe hy de ghedaent' eens dienst-

knechts aengenomen heeft. Ten tweeden , dat

hy ons rechtveerdigt ten aensien dat hy hem-

selven den Vader gehoorsaem heeft bewesen :

En dat hy derhalven ons dese weldaet niet

en doet na sijn Goddelicke nntuyr, maer na

de wijs' en gelegentheyt van die bedieningh

en uytdeeling die hem op-geleyt was. Want

al hoewel Godt alleen de fonteyn der recht-

veerdigheydt is , en wy niet anders recht-

veerdigh en zijn dan door sijne gemeenschap:

nochtans nadien wy door een ongeluckighe

vervreemdinghe 2) van sijn rochlvpordigheydt

zijn vervreemt, soo is 't noodigh dal wy at 3)

dalen tot dit lagher hulp-middel , dat ons

Christus door de kracht sijns doots en weder-

opstandinge rechtveerdige.

9. Indien hy teghen-werpt dat dit werck

der rechtveerdighmakingh door ?-ijn uyt-nement-

heydt des menschen natuyr te boven gaet,

en dat het daerom alleen de Goddelicke na-

1) ölechtelich. 2) on-eenigheydt. 3) neder.

tuvr moet toegheschreven worden , soo stae

icic het eerste toe : in het tweede seggh' ick

dat hy onverstandelick baselt I). Want al Antwoordt,

hoewel Christus door sijn Bloet onse zielen

niet en kende reynighen , noch door sijn Otfer-

hande den Vader bevredighen , noch ons van

de verdoemenisse bevrijden, noch eyndelick

sijn Priester-ampt volbrenghen , soo hy niet

en ware waerachtigh Godt gheweest , dewijl

het vermogen des vleesches te swack was tot

soo grooten last: soo is 't nochtans seker dat

hy alle dese dingen volvoert heeft nae sijn

menschelicke natuyr. Want soo men vraeght

hoe wy gherechtveerdight zijn , Paulus ant-

woordt : door Christus gehoorsaemlieyt. Maer Rom. 5. 19.

is hy anders ghehoorsaem gheweest als door

het aennemen van de gedaent eens dienst-

knechts? Hier uyt besluyten wy dat ons de

rechtveerdigheydt in sijn vleesch ghegheven

is. Van ghelijcken steldt oock Paulus in andere

woorden (van deweick' ick my seer verwon-

der hoe dat Osiander sich niet en schaemt

die soo dickwils by te brenghen) den oor-

sprongh der gherechtigheydt nerghens anders

in dan in het vleesch van Christus , segghen-

de: Dien, die gheen sonde ghekendt en heeft, 2. Cor. 5.21.

heeft hy sonde voor ons gemaeckt , op dat

wy souden worden rechtveerdigheydt Godts

in hem. Osiander roept met opgheblasen ka- 1. lu-reden.

ken : de gerechtigheyt Godts, en singt Victory,

even als of hy volkomelick bewesen hadde

dat daer door sijn spoocksel van de essen-

tiëele 2) rechtveerdigheydt 3) wordt aenge-

duidt 4). Daer nochtans de woorden van Antwoordt.

Paulus heel 5) anders luyden , te weten . dat

wy rechtveerdigh zijn door de Versoeningh

die door Christus geschiet is. Dat de recht-

veerdigheyt Godts genomen wordt voor die

rechtveerdigheyt die Gode aenghenaem en be-

haghelick is, dat behoorde aen kleyne school-

kinderen 6) *) bekent te zijn : gelijck als by

Joannes d'eere Godts vergheleken wordt met loan. 12. 4.s.

d'eere der menschen. Ick weet wel dat de 2. inreden,

rechtveerdigheyt, daer van Godt self d'Au-

theur is , en daer med' hy ons begaeft, somtijts

de rechtveerdigheyt Godts genoemt wort :

|

maer dat te deser plaetse daer door niet an-

ders en wordt verstaen , dan dat wy door

d'Offerhande des doots van Christus onderstut

zijnde, voor Godes vyerschaer bestaen , dat

begrijpen de verstandige Lesers al is 't dat

ick swijge. Daer en is oock aen het woordt

soo veel niet gelegen, soo maer Osiander hier

in met ons eens is dat wy in Christus ge-

rechtveerdigt worden ten aensien dat hy voor

1) sirli verüirijpt. 2) wrseutlioke. 3) (heteeckeut). 4) [].

5) veel. 6) dcu A, B, C, klerekcn.

(p. 293.)

Antwoordt.

•) elcmentarns

31
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ons een versoen-oH'er geworden Is ,
het welck

hy niet en konde zijn na sijn Goddelicke

naluyr. Daerom is 't oock dat Christus, als

hy de gerechtigheyt en saligheyt die hy ons

toe-ghebracht heeft, wil verzeghelen , ons daer

van een seker pandt voorsteldt in sijn vleesch.

3. iii-redeu. Hy noemt hem-selven wel het Broot des levens:

maer hy verklaert oock hoe en op wat wijse

,

Aiitwoüi-dt. segghende: Dat sijn Vleesch waerlijck spijs'

is , en sijn Bloedt waerlijck dranck. Dese wijse

van leeren wordt ten vollen gesien in de Sacra-

menten : dewelck' al hoewel sy ons gheloof

richten en stieren tot den gheheelen en niet

tot den halven Christus , nochtans te ghelijck

leeren dat de matery en stolFe der rechtveer-

digheydt en saligheyt in sijn vleesch ghelegen

is. Niet dat de bloote mensch van sich selven

rechtveerdight of levendigh maeckt , maer om
dat het Gode behaeght heeft , die dinghen die

in hem verborgen en onbegrijpelick waren

,

in den Persoon des Middelaers t'openbaren.

Daerom pleegh ick te segghen dat Christus

ons is als een opene Ponteyn , daer uytwy
kunnen putten 'tgheen andersins sonder vrucht

soude schuylen in die diepe en verborgliene

wei-ader, dewelck' in den Persoon des Midde-

4. in-ieden. lacrs tot ons uytborrelt. Op dese wijs' en

nae desen sin en loochen' ick niet dat Chris-
Aiiinuordt.

^^^g
^ g^^ g|g jjy jg Qodt CU nicnsch ons rccht-

veerdigl , dat dit werck oock den Vader en

den Heyligen Geest gemeen is , en eyndlick

,

dat de rechlveerdighejdt die 1) ons Christus

deelachligh maeckt, is d'eeuwighe rechtveer-

digheydt des eeuwighen Godts, als hy maer

de vaste en klare redenen die ick hebbe by

ghebracht staen laet 2).

lu hoedani-
/|o. Op dat hy voorls d'on-crvarcne door

ïheiisiu Chris- •• r .
• . il' II ' •

I

tus gheseydt ^y^^ lislcn niet cn bedriege , soo bekenn ick

wordt ouse ge- dat wy van dit soo onvergelijckelick goet der
rechtigheydtte

rechtveerdighcydt berooft blijven tot dat Chris-

tus ons eyghen wordt. Derhalven soo wordt

die t'samen-voegingh des hoofts en der lede-

maten , hel wonen van Christus in onse her-

ten , en eyndelick de geestelickc verecnigingh

van ons ghesteldt op den hooghsten trap

:

op dat Christus ons eyghendom gheworden

zijnde , ons deelachtigh make der gaven daer

med' hy begaeft is. Wy en bemercken dan

Christus niet verre buyten ons, op dat sijne

rechtveerdigheyt ons toe-ghereeckent worde

:

maer om dat wy hem aentrecken, en in sijn

lichaem inghelijft zijn , en hy eyndelick ons

gheweerdight heeft ons 3) met sich-selven

een te maken: daerom roemen wy dat wy
ghemeenschap der gerechtigheyt met hem
hebben. Aldus wordt Osianders lasteringh

i) dei- welcker. 2) haer plaets laet hebben. 3) [].

wederleyt, daer med' hy seydt dat wy 't ge-

loof voor 1) de gherechtigheydt self houdend)

:

even als of wy Christus van sijn recht be-

roofden, wanneer wy segghen dat wy met

het gheloof ontbloot 3) en ledigh tot hem toe

gaen , om plaets voor 4) sijn ghenade 5) te

maken , op dat hy alleen ons vervullen soude.

Maer Osiander verwerpt dese gheestelicke ^''
'^'^"'J»-

t'samen-voegingh, en drijft een grove ver-

menginge van Christus met de geloovige : en

daerom noemt hy hatelick Swinglianen , en

alle de ghene die sijn uytsinnighe dwalingh

van de essenliëele 6) gerechtigheyt niet en

onderteeckenen : om datse niet en gevoelen

dat Christus wesentlick of lichamelick ghe-

gheten wordt. Wat my belanght, ickhoud'et Antwoordt,

voor de hooghste eer dat ick dit smaet-woordt

hoor' van een opgeblasen mensch en die lot

sijn eygen goochelry over-gegeven is. Hoewel

hy 7) niet alleen my en doorstrijkt 8) , maer

oock die Schrijvers die der werell genoegh

bekent zijn , en die van hem zedighlick had-

den behooren ge eert te worden. Doch 't en

raeckt my niet , als dewelcke mijn eygen

saeck alhier niet en verhandele , en met dese

saeck oock t'oprechlelicker omgae , dewijl ick

vry ben van alle boose ghenegentheydt. Dal ^'"^ andere

hy derhalven de wesentlicke rechtveerdigheydt

en de wesentlick' inwooninge van Christus in

ons soo ongeschicklelick afvorderl, dat dient

hier toe, voor eerst, op dat Godt sich-selven

door een grove vermengingh in ons overstorte,

even ghelijck het toe gaet met het vleesche-

licke eten in 't Nachlmael 't welck Osiander

verdicht; ten anderen, op dat hy sijne recht-

veerdigheydt ons in blasé, waer door.wy

wesentlick met hem mochten rechtveerdigh

zijn : dewijl nae sijn ghevoelen dese recht-

veerdigheyt so wel Godt self is , als de goel-

heyt , of heyligheyt , of oprechtigheydt Godts.

Ick en sal niet veel moeyte doen om de ghe- 12. Bewija-

luyghnissen die hy voort brenght te weder- " '^"'

legghen , dewelck' hy verkeerdelick van het

Hemelsche leven verdraeyt lot den leghen-

woordighen slandt.- Door Christus , seght Pe- 3. Petr. i. i.

trus , zijn ons de grootste en dierbare beloften

geschoncken , op dat ghy door deselve der

Goddelicker nature deelachligh soudl worden.

Even eens als of wy nu soodanighe waren Antwoordt,

als het Euangelium belooft dat wy wesen

sullen in de laetste toekomst van Christus:

Jae Joannes leert : Dat wy alsdan Godt sullen i. loan. 3. 2.

sien ghelijck hy is , want wy sullen hem

ghelijck wesen. Ick hebbe den Lesers alleen

een kleyne smaeck willen gheven en betuy-

ghen dat ick met opset dese beuselinghen

1) houden te zijn. 2) []. 3) ydel. 4) [ ].

6) wesentlicke. 7) (en strijcklj. 8) [].

5) (plaets).
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13. Bewijs-

reden , van (Ie

tweedevlej' ge-

rechtigheydt.

(p. aai.)

late varen , niet dat het swaer valt die te

weder-legghen , maer om dat ick niet en wil

moeyelick zijn in eenen onnutten arbeydt.

1 1 . Maer in het tweede lidt is meer fenijns

verborghen , daer in hy leert dat wy te samen

met hem rechtveerdigh zijn. Ick meyn' dat

ick genoeghsaem bewesen hebb', ofschoon

dese leeringh niet soo verderflick en waer

,

dewijlse nochtans ydel 1) en onnut is en

door haer ydelheyt wech vlueyt, datse den

verstandigen en Godtvruchtigen Lesers met

recht behoort onsmakelick te zijn. Maer dit

is een onverdragelicke godtloosheydt, dat hy

onder 't decksel van een tweevoudighe recht-

veerdigheydt het vertrouwen der saligheyt ver-

swackt, en ons boven de woleken henen wech

ruckt , op dat wy de genade der versoeningh

door het gheloove niet omhelsen , noch Godt

met gheruster herten aenroepen en souden.

Osiander bespot die gene deweicke leeren dat

het woordt gherechtveerdight worden in ghe-

richts-handelingen gebruyckelick is , en daer

toe behoort, en soo veel beteeckent als ab-

solveren , vry en los spreken , om dat wy,

seght hy, met der daet moeten rechtveerdig

zijn. Daer en is oock niet dat hy meer ver-

werpt dan dat wy gherechtveerdight worden

door een ghenadige toe-reeckeningh. Wel aen

dan, indien ons Godt niet en rechtveerdight

door het quijtschelden en vergheven van onse

sonden, wat beduyden dan de woorden van

Paulus daer hy seydt : Godt was in Christus

de werelt met hem-selven versoenende : hare

sonden haer niet toe-reeckenende. Want dien

die gheen sonde ghekent en heeft, heeft hy

sonde voor ons ghemaeckl , op dat wy
|

sou-

den worden rechtveerdigheydt Godts in hem.

Voor eerst hael 2) ick hier uyt , dat die

ghene 3) voor rechtveerdighe gheoordeelt

worden , die Gode worden versoent. De wijse

wordt daer by ghevoeght, te weten, dat

Godt de menschen rechtveerdight door 't ver-

gheven der sonden : gelijck in een andere

plaets de rechtveerdigingh gestelt wort tegen

beschuldigingh. Welcke legen-stellingh klaer-

lick betoont dat dese wijse van spreken ghe-

nomen is uyt het ghebruyck der reclitbancken

en vyer-scharen. 't Is oock yeder een die

maer tamelick in de Hebreische spraeck ghe-

leert is
,

(soo hy maer teghelijck 4) bedaerde

sinnen heeft) bekendt dat dese wijse van

spreken van daer is gesproten , daer beneffens

oock waer toe sy dient , en wat kracht sy

heeft. Laet Osiander niy nu antwoorden, als

Paulus seght dat de rechtveerdigheydt, son-

det de wercken van David beschreven wordt

1) blaeuw. 2) verkrijgh'. .3) [ ]. 4)

In dese woorden : Saligh zijnse weickers on-

gherechtigheden vergheven zijn , of dit een

volle dan of het een halve beschrijvinghe zy.

Voorwaer Paulus en brenght den Propheet

niet by tot een ghetuyghe
,

ghelijck als of

hy leerde dat de vergevinge der sonden zy

een deel der gherechtigheyt , of dats' als een

hulp-middel met andere middelen te samen
gaet om den menscli te rechlveerdighen

,

maer hy besluyt de gantsche rechtveerdig-

heydt in de onverdiende verghevingh , ver-

klarende dat die mensch saligh is wiens sonden

bedeckt zijn , wien Godt d'ongerechtigheden

vergeven heeft , en wien hy de overtredingen

niet toe en rekent : hy oordeelt en weerdeert

des menschen geluck-saligheyt daer uyt , dat

hy aldus rechtveerdigh is niet met der daet

en in sich selven , maer door toerekeningh.

Hier teghen seght Osiander, dat dit Gode tot

on-eer strecken en teghen siju natuyr zijn

soude, waer 't dat hy rechtveerdighde die

gene die met der daedt sondaers blijven. Maer
men moet onthouden 't gheen ick aireede ge-

seydt hebbe , dat de ghennde der rechtveer-

dighmakingh van de weder- geboorte niet en

wordt afgescheyden , al hoewel het gaven zijn

die onderscheyden moeten worden. Maer de-

wijl het door d'ervaringh meer dan ghe-

noegh bekent is , datter altijdt overblijfselen

der sonden blijven m de rechtveerdige , soo

volght noodtwendigh dats' op een andere wijse

gherechtveerdight worden . dan tot nieuwig-

heyt des levens weder-geboren en verandert.

Want Godt begint de weder-geboort' in sijn'

Uytverkorene alsoo , en hy gaet alsoo daer in

door den gantschen loop van haer leven

allengskens en somtijls langsaem voort , dats"

altijt het oordeel des doots voor sijn Richter-

stoel onderworpen zijn. Maer wat belangt de

rechtveerdighmaking , hy en rechtveerdight

haer niet ten deele , maer alsoo datse vry-

moedelick, als met de suyverheyt van Chris-

tus bekleedt zijnde , in de Hemelen voor hem
verschijnen. Want een gedeelte der recht-

veerdigheydt en soud' onse conscientien niet

gherusl maken, die ongerust blijven tot dat

wy seker zijn dat wy Gode behagen : van

weghen dat wy geheel voor hem sonder uyt-

sonderinghe 1) rechtveerdigh zijn. Waer uyt

dan volght dat de Leere der rechtveerdigh-

makingh wordt verdorven en tot den wortel

toe uytgeroeyt , wanneer de herten twijirei-

achtigh gemaeckt worden , wanneer 't ver-

trouwen der saligheydt verswackt 2) , mits-

gaders de vrymoedighe en onvertsaeghd' aen-

roppingh verhindert wordt : jae wanneer de

Osiandersnyt-

vlucht.

De derde

Antwoordt.

Be toe-ghe-

rekende , en

eerst aenghe-

vangheue ghe-

rechtigheydt

moeten van de"

anderea onder*

selieyden wor"

den.

1) uytneminge. 2) geswackt.
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vred' en gherustigheyt te samen met de

gheestelicke blijdtschap niet en worden vast

gheset. Daerom bewijst Pauius door een be-

wijs-reden ghenomen van dinghen die on-

derlinghe teghen mall<andcren strijden : Dat

Gal. 3. IR.
d'erffenis niet en is uyt de Wet: over-

midts het geloof andersins soude te niet ghe-

maeckt en verydelt zijn , dewijl het beswijckt

en vergaet wanneer het de wercken aen-

schouwt: want niemandt van d'alderhcyhgh-

• ste sal in de vvercken yets vinden daer op hy

Osiander ver- gj^h soudc mogen vertrouwen. Dit onder-

dèr'een.''"
"" scheydt tusschen de rechtveerdighmakingh en

wedèr-geboorte (welcke twee gaven Osiander

onder malkanderen verinenght , en een twee-

voudige rechtveerdigheyt noemt) wordt door 1)

Pauius fraey uytghedruckt , want spre-

kende van sijn rechlveerdigheydt die hy in

der daedt hadde, of van de suyverheyt 2) *)

daer med' hy begaeft was (dewelcke van

Osiander wesèntlicke gherechtigheyt ghenoemt

Rom, 7. 2J. wort) so Toept hy wee-klachtig uyt: lek

elendig mensche ! wie sal my verlossen uyt

het lichaem deses doodts? Maer als hy sijn

toevlucht heeft tot de rechtveerdigheyt die

alleen in Godts barmhertigheyt gegront is

,

so trotst hy seer grootmoedighlick het leven,

en de doodt , en de versmaelheden , en den

honger, en alle de tegenspoedige dingen.

Rom. 8. .s.3. Wie sal de Uytverkorene Godts beschuldi-

gen , die hy sèlf rechtveerdight? Want ick

ben versekert dat ons geen dingh en sal

scheyden van de liefde Godts die daer is in

Christus. Hy bctuyght klaerlick dat hem een

rechtveerdigheyt is ghegeven ,
dewelck alleen

ten vollen genoeghsaem is Ier saligheyt voor

Godt, soo dat die jammerlicke dienstbaer-

heyt, daer aen hy hem-selven gevoelde schul-

digh te zijn , en om welcke 3) hy sijn con-

dity een weynigh te voren beweent hadde

,

't vertrouwen sijns roems gheen schade noch

hinder aan en bracht. Dese verscheydenheyt

is genoegh bekent en oversulcks gemeensaem

allen Heylighen , dewelck' onder den last der

ongerechtigheden suchten, en ondertusschen

door het overwinnende vertrouwen alle vreese

Osiandcrste.
jq boven komen. En 't geen Osiander ons te-

gen-werpmgh.
^^^ ^^^^^^ ^ ^^ vie[en : Dal het met de na-

Antwor.nit. layre Godts niet over een komt, dat valt op

sijn eygen kop. Want al hoewel hy de Hey-

lighe met een twee-voudige gerechligheydt

als met een ghevoert kleedt bekleedt , soo

wordt hy nocTitans gedrongen te bekennen

dat niemandt sonder de vergevinge sijner

sonden by Godt aenghenaem is. Indien dit

1) van. 2) d'oprechtighe.vt.

3) Tan wiens wegen.

*) intcgritate.

waer is, dat hy dan ten minsten toestae

,

dat die gene die in der daedt niet recht-

veerdigh en zijn , nae dat deel der toereke-

ningh 'twelck buyten verschil staet , voor

rechtveerdige gheacht en geoordeelt worden.

Maar hoe wijdt sal doch den sondaer dees'

onverdiende aennemmgh die in de plaetse der

rechtveerdigheyt gesteldt wordt, uytstrec-

ken? tot elf oneen? of tot een once? Hy
sal voorwaer ten beyden zijden twijffelach-

tigh en wanckelende blijven : want hy en sal

niet mogen soo veel rechtveerdigheydts tot

sich nemen als hem tot een vast vertrouwen

noodigh is. 'tfs goet dat hy geen scheyds-

man en is in dese saeck , die Gode self een

Wet soude willen voorschrijven. Hier en tus-

schen sal 't segghen Davids vast blijven staen :

Op dat ghy,' (ó Godt) gherechtveerdicht '''«'"' ^i- ^

wordt in uwe woorden, en overwint wanneer

ghy geoordeelt wort. En wat een groote

vermetentheyt is het den oppersten Rechter

te veroordeelen , als hy om niet en uyt ge-

naden den mensch vry en los spreeckt. Op
dat nu sijn antwoorde niet meer en gelde

daar med' hy geseydt heeft : Ick sal barm-

hertigh zijn, dien ick barmhertigh zijn sal? Exod. 33.19.

En nochtans en streckte de voorspraeck of

voor-bede van Moses , dewelcke Godt met

dese woorden gheslildt heeft, niet daer henen

dat
I

Godt gheen van allen en soude ver- (p- 205,)

schoonen , maer dat hy van hun allen , al

hoewel sy schuldigh waren, de schuldt wech

nemen , en haer alsoo vry en los spreken

soude. Wat ons belanght, wy seggen dat die

gene die verloren zijn daerom voor Godt ghe-

rechtveerdight worden door het begraven van

hare sonden : om dat Godt (ghelijck hy de

sonden haet) niemandt en kan lief hebben

dan die hy rechtveerdight. Maer dit is een

wonderbare wljse van rechtveerdigen, dat de

mensch met Christus gherechtigheyt gedeckt

en bekleedt zijnde, niet en vergrouwt voor

't oordeel 't welck hy weerdigh is , en dat

hy buyten hem-selven rechtveerdigh geacht

wordt , terwijl hy. hem-selven met recht ver-

doemt en veroordeelt.

12. Ondertusschen moeten de Lesers ver- 1-5. Bewijs-

maent zijn dalse neerstigh letten op die ver-
liy'';"^'' Osfn-

borghentheydt , die Osiander, ghelijck hy der.

roemt, hen-lieden niet en wil verberghen.

Want nae dat hy langh en veel beweert heeft

dat wv door de toerekeninge der gherech-

tigheydt van Christus alleen de genade by

Godt niet en verkrijgen, door dien het Gode

soude onmoghelick zijn die voor rechtveer-

digh te houden die niet rechtveerdigh en zijn :

(ick ghebruyck' sijn eyghen woorden) soo

besluyt hy eyndelick: Dat Christus ons tot
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rechtveerdigheydt gegeven is, niet ten aen-

sien van sijn niensclielicke, maer ten aensien

van sijn Goddelicke natuyr: en al hoewel

dese gherechtigheydt niet gevonden kan wor-

den dan in den Persoon des Middelaers, datse

nochtans niet eenes menschen , maer Godts

rechtveerdigheydt zy. Nu en vlecht hy sijn

snoerken niet uyt twee rechtveerdigheden

,

maer hy berooft de menschelicke natuyr van

Christus t'eenemael van het ampl der recht-

veerdighmakingh. En het is wel de pijne

weerdt dat wy weten met wat reden dat hy

hem-selven in desen behelpt. Daer wordt

,

seght hy , in deselve plaetse geseydt dat

Christus ons gheworden is tot wijsheydt

:

't welck niet en past dan op het eeuwighe

Woordt. Soo en is dan Christus als mensch

Autvvooit. onse gerechtigheyt niet. lek antwoorde dat

d'eenigh-geboren Soon Godts wel is gheweest

Godes eeuwige wijsheydt, maer dat dese

naem en tytel hem op een andere wijse by

Coloss, 2. a. Pau'us wordt toe-ge-eygent , te weten: Om
dat in hem alle de schatten der wijsheydt en

der kennisse verborgen zijn. Het gheen hy

derhalven by den Vader hadde dat heeft hy

ons geopenbaeri : en alsoo heeft 1 ) dat gheen

't welck Paulus seght betrekking 2) niet op 3)

het wesen des Soons Godts, maer op 3) ons

ghebruyck en voordeel, en wordt bequame-

lick toe-ghepast 4) op Christus menschelicke

natuyr: want al hoewel hy als een licht in

de duysternisse scheen eer hy het vleesch

aen-nam , soo was nochtans dat licht ver-

borgen , tot dat deselve Christus in de men-

schelicke natuyr te voorschijn quam , als de

loan. 8. 12. Sonnc dcr rechtveerdigheydt, dewelcke sich-

selven daerom noemt het licht der werelt.

16. Bewijs- Hy wcrpt ons üock sottelick leghen: Dat de
''"'^™-

kracht om te rechtveerdighen , soo wel der

Enghelen als der menschen macht verre te

Aütwourt. boven gaet : want dit en leydt niet aen de

weerdigheydt van eenigh schepsel , maer aen

Godes beleyt en ordonnanty. Soo d' Engelen

lust hadden om Gode ghenoegh te doen

,

soo en soudense niet met allen uylrechten :

door diense daer toe niet en zijn verordineert

en bestemt. Maer dit is den mensche Chris-

tus alleen eygen en bysonder geweest : Die

Giiiiit. 3. 13. der Wet onderworpen is, op dat hy ons van

17. Bewijs- den vloeck der Wet verlossen soude. Hy las-

reJcu.
jg^j QQgj^ gj ^Q schandelick , als hy seght

:

Dat die gene die versaken dat Christus na

sijn Goddelicke natuyr onse rechtveerdigheydt

is , alleen een deel van Christus overigli laten
,

Antwuuit. ende ('t welck noch het quaetste van allen

is) twee Goden maken : want ofschoon se

,

1) wordt. 2) betrockeu. 3) tot. i) ^iiepast.

seght hy, bekennen dat Godt in ons woont,

soo seggense nochtans dat wy niet rechtveer-

digli en zijn door de rechtveerdigheydt Godts.

Want als wy Christus , ten aensien dat hy lUbr. 2. 14.

de doodt geleden heeft, op dat hy vernieti-

ghen soude den ghenen die de macht des

doodts hadde , noemen den Autheur en Werck-

meester des levens, soo en berooven wy in

'i minst 1) niet den gheheelen Christus, soo

als hy is Godt geopenbaert in het vleesch
,

van dese eere : maer wy leeren alleenlick met

onderscheydt hoe de rechtveerdigheyt Godts

tot ons komt , op dat wy die genieten moch-

ten. Waer in Osiander sich al te schandelick

misgrepen en vergist heeft. Wy en ontken-

nen 2) oock niet dat dat geen , 't welck ons

in Christus opentlick gegeven en toegebracht

is , uyt Godes verborgene ghenade en kracht

sijn oorsprongh heeft : wy en weder-spreken

oock dit niet dat de gherechtigheydt die ons

Christus toebrenght , de gerechtigheydt Godts

zy, die van hem voort komt : maer wy hou-

den dit volstandelick vast dat wy de gerech-

tigheyt en het leven hebben in de doot en

opstandinge van Christus. lek late dien schan- 18- Bewijs-

delicken by een gheraepten hoop der Schrif-
"'Aut^oQit.

tuyr-plaetsen varen , waer med' hy sonder

keur en onderscheydt, mitsgaders oock sonder

gemeyn gevoel of verstant de Lesers be-

swaert heeft, om te bewijsen dat alle djs

plaetsen daer van de rechtveerdigheyt gemeldt

wordt , moeten worden verstaen van dese

essentiëele 3) gherechtigheydt. Ghelijck daer

David Godes rechtveerdigheydt tot sijner hulp

versoeckt en aenroept : en al is 't dat hy dit

meer dan honderdt-mael doet , soo en ontsiet

sich Osiander niet sulck een aental uytspraec-

ken 4) te vervalschen. Niet een hayr bon- i^- i^ewijs-

diger is oock 't geen hy teghen-werpt , te

weten: Dat dat eygentlick en met recht recht- PMii). 2. 13.

veerdigheyt genaemt wordt , waer door wy
bewoghen worden om recht en wel te doen,

en dat Godt alleen in ons werckt het willen

en 't volbrengen. Want wy en ontkennen 5)
Autwoort.

niet dat Godt ons door sijn Geest vernieuwt

lot heyligheyt en rechtveerdigheyt des levens
,

maer men moet voor eerst sien , of hy dit

doet door hem-selven en sonder middel , dan

of hy 't doet door de handt sijns Soons, by

den welcken hy alle volheyt des Heyligen

Geestes wech geleyt en vertrouwt heeft , op

dat hy door sijnen overvloedt , de ghebrecke-

lickheydt sijner ledematen soude te hulp komen.

Ten anderen , al hoewel de rechtveerdigheydt

uyt de verborgene Fonteyn der Godtheydt

tol ons komt , soo en volght nochtans niet

1) terstondt. 2) versaken. 3) wesentlicke.

4) auu veel üpreiickeu. b) versakeu.
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loaa. 17. 19.

20. Bewijs-

reden.

Antwoort.

(,.. 296.)

esai. 69. 17.

Besluyl van

de weder-leg-

ginge der dwa-

lingen vau Osi-

ander.

Het
deel des Capit-

tels , waer ia

wederleyt wor-

den de Sophis-

teu , dewelcke

versieren eeue

gerechtigheydt

die iiyt het ge-

loof en de werc-

ken t'sarnengc-

voe;ïht is.

Philip. 3. 8.

dat Christus , die sich selven om onsen 't wille

in den vleesche gheheylight heeft, ons tot

rechtveerdigheydt is nae sijn Goddelicke na-

tuyr. En al even zinloos 1) en onnut is oock

't gheen hy by brenght : Dat Christus self

door de Goddelicke rechtveerdigheydt , recht-

veerdigh is gheweest : om dat hy oock selve

sijn opgheleyde werck en ampt niet en soude

volbracht hebben , soo hem de wille des Vaders

daer toe niet aengheport en hadde. Want al

hoewel elders gheseydt is , dat alle de ver-

diensten van Christus vloeyen uyt het loutere

wel-behaghen Godts , soo en raeckt nochtans

dit het gedichtsel niet daer mede Osiander

sijn eyghen en der eenvoudighen ooghen be-

goochelt en betoovert. Want wie soude toe-

laten dusdanighen besluyt te maken , dat wy
naer hel wesen 2) rechtveerdigh zijn , en dat

het wesen van Godts gherechtigheydt in ons

woont , om dat Godt is de Fon
|

teyn en

oorsprongh van onse rechtveerdigheyl? Jesaia

seght dat Godt in 't verlossen van sijne Kercke

gerechtigheydt aengetrocken heeft als een pan-

sier. Doch heeft hy dat ghedaen om Christus

te berooven van de wapenen die hy hem

hadde ghegheven , op dat hy gheen volkomen

Verlosser en soude zijn? Maer de Propheet

en heeft niet anders willen seggen , dan dat

Godt buyten hem geen dingh van een ander

ontleent en heeft , en dat hy door geen onder-

standt en is gheholpen gheweest om ons te

verlossen. Het welck Paulus met andere woor-

den kortelick beduydt heeft , seggende , dat

hy ons de saligheydl heeft gegeven tot be-

tooninge van sijne gerechtigheydt. Maer hier

door en wordt gheensins te niet ghemaeckt

't geen hy elders leert , dat wy door eenes

menschen ghehoorsaemheydt rechtveerdigh zijn.

In somma , soo wie een tweevoudige gerech-

tigheydt invoert , op dat d'arme zielen in de

louter' en eenighe barmhertigheydt Godts niet

rusten en souden , die kroont Christus met

aen een gevlochtene doornen en steldt hem
tot een spot.

'1 3. Maer dewijl veel menschen eene ghe-

rechtigheydt verdichten uyt het gheloof en

de wercken gemaeckt en t'samen gevoeght

,

soo laet ons oock dit voor af bewijsen , dat

tusschen de rechtveerdigheydt des geloofs en

de rechtveerdigheydt der wercken sulcken

onderscheydt en verschil is dat als d'eene

staet , d'andere noodtsakelick vallen moet. De
Apostel seght : Dat hy alle dingen voor dreck

gereeckent heeft, op dat hy Christus soude

ghewinnen en in hem bevonden worden , niet

hebbende sijn eyghene rechtveerdigheydt die

1) Immers soo blaeuw. 2) wesentlick.

uyt de Wet is, raaer die uyt den geloove

van Jesus Christus is , te weten , de gerech-

tigheyt die uyt Godt is door het gheloove. Ghy
siet dat alhier twee teghen-elkaer 1) -strijdende

saken vergeleecken worden , en datter te ken-

nen wordt ghegheven dat die gene die Chris-

tus gerechtigheydt verkrijgen wil, sijn eygen

gherechtigheydt moet laten varen 2). Daerom
leert hy elders dat dit zy gheweest d'oor-

saeck van der Joden val en ondergangh , datse

voor hebbende haer eyghen gherechtigheydt

op te rechten , der gherechtigheydt Godts niet

en wierden onderworpen. Indien wy door het

oprechten van onse eyghene rechtveerdig-

heydt , de rechtveerdigheydt Godts verdrijven

en verliesen : soo moet voorvvaer , op dat wy
dese verkrijghen mochten, d'andere t'eene-

mael wech genomen worden. Dit selvighe be-

wijst hy oock als hy seght : Dat onsen roem

wordt uyt-gesloten , niet door de Wet , maer

door het Gheloove. Waer uyt dan volght

,

dat wy noch eenighe stof en oorsaeck be-

houden om te roemen , soo langh als daer

eenighe selfs de minste gerechtigheydt der

wercken blijft. Indien nu het gheloof allen

roem buyten sluyt , soo en kan de gerechtig-

heydt der wercken op geenderley wijse met

de gerechtigheydt des geloofs vergeselschapt

worden. Na desen sin spreeckt hy soo klaer

in 't 4. Cap. tot den Romeynen , dat hy geen

plaets meer en laet voor eenighe bedriege-

rijen of uytvluchten. Indien Abraham , seght

hy, uyt de wercken gerechtveerdight is, soo

heeft hy roem. Daer nae seght hy, maer niet

by Godt. Soo volght dan hier uyt, dat hy

niet en is gherechtveerdight door de wercken.

Boven dien stelt hy noch een andere bewijs-

reden
,
ghenomen uyt den aerdt der tegen

elkaer 1) strijdende dinghen. Wanneer den

wercken loon vergolden wordt, soo geschiedt

dat uyt schuldt en niet uyt ghenaden. Maer

de gerechtigheydt wordt den geloove toe-ge-

schreven na de ghenade. Dienvolghens soo

en gheschiedt dat niet uyt de verdiensten der

wercken. Daerom. laet varen den droom der

gener die een gerechtigheyt versieren die uyt

het geloof en de wercken te samen gheraept is.

I 4. De Sophisten , dewelcke haer selven

spel en ghenoeghte maken in 't vervalschen

van de Schriftuyr en in ydele teghen-spre-

klnghen , meenen datse een scherpsinnigh'

uytvlucht hebben, seggende: Dat Paulus

spreeckt van soodanige wercken die alleen

letterlick en door 't vermoghen van den vryen-

wille sonder de genade van Christus gedaen

worden van menschen die noch niet en zijn

Reden. Tna-

schen de recht-

veerdigheydt

des geloofs en

der wercken, is

sulcken onder-

scheydt, dat de

een noodtsake-

lick moet val-

len als d'ander

staendc blijft,

Rom. 3. 27.

Der Sophisten

uytvlucht, spe-

lende met de

gelijckheyt der

namen.

1) een. 2) drijven.
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weder-gheboren , en dat sijne woorden de

gecstelicke wercken niet aen en gaen. Aldus

wordt de mensch nae haer glievoolen soo door

't.gheloof als door de wercken gereclitveer-

dight, soo verr' het niet en zijn sijn eyghene

wercken , maar gaven van Christus en vruch-

ten der weder-gheboorte. Want Paulus, seg-

ghense, heeft om gheen ander oorsaeck alsoo

gesproken , dan op dat hy de Joden
,

die

sich op haer eygen krachten vertrouwden

,

soude overtuyghen datse haer selven de ghe-

rechtigheydt sottelick hadden toe-ghe-eyghent,

dewijl de' Geest van Christus de selvige ons

alleen toebrenght, ende onse neerstigheydt

niet en arbeydt uyt d'eygene bewegingh van

iVeerste ant- onsc natuyr. Maer sy en bemercken niet dat

«oordt. in de tegen-stellingh van de gerechtigheydt

der Wet teghen de gherechtigheydt des Eu-

angeliums, die Paulus elders by brenght, uyt-

ghesloten worden allerley wercken , hoe Hie

oock souden mogen ghenoemt worden. Want

hy leert dat dit is de gherechtigheydt der

Galat. 3. 11, Wet, te weten: Dat die de saligheydt ver-

^^-
krijge die ghedaen heeft alles wat de Wet

gebiedt: maer dat dit is de gerechtigheyt

des geloofs , als wy gelooven dat Christus

De tweede gestorvcH en wcder opgestaen is. Daer be-
antwoordt,

neffens sullen wy te sijner plaelse sien, dat

de heylighmakingh en rechtveerdigheydt zijn

versclieyden weldaden van Christus. Waer

uyt dan volght dat oock selfs de gheestelicke

wercken in reeckeningh niet en komen, wan-

neer de kracht om te rechtveerdigen den

geloove wordt toe-geschreven. En als Paulus

seght
,

('t welck ick onlanghs by gebracht

hebb') dat Abraham gheen reden en heeft

om by Godt te roemen, dewijl hy door de

wercken niet rechtveerdigh en is , soo en

moet dat niet verstaen worden van eenen

letterlicken en uyterlicken schijn der deugh-

den , of van de neerstigheydt des vryen

goedt-dunckens : maer dat .\braham, al hoe-

wel sijn leven Geestelick en by-nae naer

het leven des Enghels geweest zy 1 ) , noch-

tans gheen verdiensten der wercken en heeft

,

waer door hy de gherechtigheydt voor Godt

verkrijgen mochte.

Ue tweede 15. De School-leeraers ghebruycken in

iiytvii.cht of desen wat meer onverstants , als dewelck' hare
e riegfry.

yoor-bereydinghcn hier onder vermenghen

:

en evenwel vervullense niet weyniger d'een-

voudige en onvoorsiclitige luyden met 2) een

boose en verkeerde leeringh , onder den deck-

mantel en de voorwendinghe des Geestes en

der genade , bedeckende de barmhertigheydt

• Godts, die alleen de vertsaeghde herten kan

1) eeD EDghel-.ch leven zy geweest. '.') door.

gherust maken. Wat ons belanght ,
wy be-

lijden met Paulus: Dat de volbrengers der

Wet by Godt gherechtveerdight worden : m ler

dewijl wy alle te samen in d'onderhoudinghc

der Wet verre te kort komen ,
soo besluyten

wy hie^ uyt , dat de wercken die de meeste

kracht behoorden te hebben om ons te recht-

veerdighen , ons daerom niet en helpen om
„j,,^,"„a7twee.'

dat ons de selvighe ontbreken. Aengaende de deriey be-

ghemeene Papisten of Schoolleeraren , die wor- "^fs''-

den alhier tweesins bedrogen :
|
eensdeels om 'P-

^"'^•''

datse het geloove noemen een versekertheyt

der conscienty waer door sy van Godt loon

verwachten voor hare verdiensten : eensdeels

oock om datse door de genade Godts verstaen

niet een toe-reeckeningh van d'onverdiende

gherechtigheyt , maer den Heyligen Geest die ^^^^''- 'i- ^•

tot het betrachten der heyligheyt onderstandt

doet. Sy lesen by den Apostel , dat die gene

die tot Godt gaet, eerst moet gelooven dat

Godt is, ten anderen, dat hy is een belooner

van die ghene die hem soecken. Maer sy en

bemercken niet op wat wijse hy ghesocht

moet worden. En datse dwalen in het woordt

Ghenade , dat is openbaer uyt hare schriften.

Want Lombardus verklaert de rechtveerdigh- ,^^, ƒ•
^'•'"'•

, . , ,. 1 /^i •
1

• dist. lo.can 1

makingh die ons door Christus ghegeven is,

tweesins. Vooreerst, seght hy, rechtveerdight

ons de doodt van Christus, door dien daer door

de liefd' in onse herten opgheweckt wordt,

door welcke liefde wy tot rechtveerdighe ge-

maeckt worden. Ten anderen , om dat door

die selvighe doodt de sonde, daer mede de

Duyvel ons gevangen hieldt , uyt gedaen is
,

soo datse nu gheen macht en heeft om ons

te verdoemen. Hier siet ghy dat hy de ghe-

nade Godts voornementlick bemerckt in de

rechtveerdighmaking , voor soo veel als wy
door de ghenade des Heyligen Geestes ge-

stiert en bewogen worden tot goede wercken.

Hy heeft quansuys willen navolgen het ghe-

voelen van Augustinus : maer hy volght dat

alleen van verre nae, en hy wijckt oock veel

af van de rechte 1) navolgingh: want hy

verduystert 't geen door 2) Augustinus klaer-

lick gesproken is , en hy verderft 't geen by 3)

hem niet seer onsuyver en was. De Scholen i)e seer qua-

zijn altijdt tot erger afgedwaelt , tot datse ten ^P^
'' tedriegh"

laetsten door een haestige toeloop vervallen Uck argument,

zijn tot de Pelagiaensche kettery. Het ghe-

voelen van Augustinus self, of immers sijn

wijse van spreken en moet niet in alles aen-

genomen worden. Want al hoewel hy den

mensch treffelick berooft van allen lof der

gherechtigheydt, en den selven in 'tgheheel

op de ghenade Godts overset: soo laet 4)

1) doprechte. 2) van. :!) in. 4) betreckt.
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üe tweede

antwoordt, be-

toont iiyt de

Schriftuyr wat

de gherechtig-

heydt des ghe-

loofa zy.

Op dat dit

te beter blijcke,

soo wordeudcr

twee plactseu

uyt den Apos-

tel voort ghc*

bracht.

hy nochtans de ghenade slaen op dei) hey-

lighmakingh
, waer door wy tot nieuwigheydt

des levens door den Geest weder-geboren

worden.

16. Maer als de SchiitUite spreeckt van

de gerechtiglieydt des geloofs , soo leydt sy

ons al . vry elders heen : te weten , dat wy
ons van het aenschouwen onser vvercken af-

wenden en alleen op Godts barinhertigheydt

en Christus volmaecklheyt onse uogen slaen

sullen. Want sy geeft ons , belangende d'or-

deningh en het beleyt der rechtveerdighma-

kingh dit onderwijs , dat Godt van den eersten

aen door sijn louter' en onverdiende goedt-

heyt den sondigen mensch gheweerdight t oni-

helsen en aen te nemen , niet met allen in

hem aennierckende waer door hy tot barm-

hertigheydt bewogen niochte worden , anders

dan sijne rampsaligheyt : als den weicken hy

siet en bevindt gantsch bloot en ledigh te zijn

van goede wercken: maer uyt en van sich

selfs oorsaeck nemende om den selven goet

te doen, op dat hy den sondaer door 't ge-

voel sijner goedtheydt opwecke en bewege

van sijn eygen wercken te mistrouwen , en

sijn saligheyt gheheel en al te stellen in Godes

barmherligheyt. Dit is het besef 2) des ghe-

loofs , waer door de sondaer komt tot de

besittinghe sijner saligheyt , wanneer hy uyt

de Leere des Euangeliums bekent dat hy met

Godt is versoent : dat hy door de verkreghene

verghevinglie sijner sonden , de gerechligheydt

van Christus daer tusschen komende
,
ghe-

rechtveerdiglit is : en alhoewel hy door den

Geest Godts is- weder-gheboren , nochtans

bedenckt dat sijn eeuwighe gherechtigheydt

niet in sijne goede wercken om daer op te

steunen, maer in de gerechtigheyt van Chris-

tus alleen gelegen zy. Als dese dingen elck

int bysonder sullen overwoghen zijn , soo

sullen sy een klaer' uytlegginghe geven van

ons ghevoelen. Hoewel sy souden ghevoegh-

licker in een ander' ordening geschickt wor-

den dan sy voorgestelt zijn. Doch daer is

weynigh aen gelegen , alsse slechts onder mal-

kanderen alsoo verbonden zijn en te samen

hanghen dat het gantsche stuck nae behooren

verklaert en vast bevestight zy.

17. Hier moeten wy onse memory weder-

om ververschen met het onderlingh' opsicht

en aensien 't welck wy voor henen gesteldt

hebben tusschen het geloof en het Euangelium :

Want het geloove wordt daerom geseydt te

rechlveerdigen om dat het de gherechtigheydt

die in het Euangelium wort aengeboden, aen-

neemt en omhelst. En alsser geseydt wordt

1) tot. 2) ghevoelen.

dat de rechtveerdigheyt in het Euangelium wort

aengeboden , soo wordt all' het bemercken der

wercken daer door uylgesloten. Dit bewijst

Paulus dickwils , maer voornemenllick in twee

plaetsen seer klaerlick. Want als hy [in syn

brief aen] 1) den Ronieynen de Wet en het Uc eerste uyt

Euangelium met malkanderen vergelijckt, so j'^jjo™ ^^^
segt hy : De gerechtigheyt die uyt de Wet cap. lü. vs.

5'.

is , spreeckt aldus : De mensch die dit doet

sal daer in leven. Maer de gerechtigheyt des

geloofs verkondight u de saligheyt , is 't dat

ghy met der herten gelooft en met den monde

belijdt den Heere Jesus , en dat de Vader

hem van den dooden heeft opgheweckt. Siet

ghy niet dat hy dit onderscheydt maeckt tus-

schen de Wet en het Euangelium , dat de

Wet aen 3) de wercken gherechtigheydt toe-

schrijft, en dat het Euangelium onverdiende

rechtveerdiglieydt gheeft sonder het behulp der

wercken? Een tretïelicke piaets , en die ons

uyt veel swarigheden redden en ontwarren kan,

als wy verstaen dat de gerechtigheyt die ons

door het Euangelium geschoncken wort , vrij

is van de conditien der Wet. Dit is de reden

waerom hy met soo groeten schijn van legen-

strijdigheyt de belofte meer als eens regel-

recht steldt tegen de Wet. Indien de erlFe- ^"i"'- ^- ^^

nisse uyt de Wet is, .soo en is'se niet meer

uyt de beloftenisse , en het gheen voorts in't

selfde Capiltel na desen sin te lesen is. Voor-

waer de Wet self heeft oock hare beloften.

Soo moet derhalven in de beloften des Euan-

geliums yetwes zijn dat van de beloften der

Wet verscheyden en onderscheyden is , 't en

zy dat wy willen belijden dat de voorseyde

vergelijckinge van Paulus niet en sluyt. En
wat sullen doch de beloften des Euangeliums

als eyghen hebben, anders dan datse zijn

onverdient en op de barmherligheyt Godts

alleen gegront : daer de beloften der Wet
hangen en vast zijn aen de condity der werc-

ken. Dat nu hier niemandt tegen en morre,

dat die gerechtigheyt alleen verworpen wort

die de menschen uyt haer eyghen vermogen

en vrye goedt-duncken Gode willen in de hant

steken. Want Paulus leert sonder eenigh' uyt- Rom. 8. 3.

sonderinghe 3) te maken , dat de Wet door

haer gebieden geen voordeel en doet : om
datter niet een en is , niet alleen onder den

ghemeenen man, maer oock onder de vol-

maeckste, die de geboden der Wet volbrenght.

Voorwaar de liefd' is het voornaemste hooft-

stuck der Wet : dewijl dan Godes Geest ons

tot de liefde fatsoeneert en vernieuwt , welck'

is doch d 'oorsaeck dat wy daer dbor niet

rechtveerdigh en worden , anders dan om dats'

1) tot. 2) [ ]. .") nytueniiug
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oock in den Heylighen onvolmaeckt is , en

(lerhalven door haer selven geenen prijs en

(p. 2ys.) verdient?
|

ije auder u)t '18. De tweede plaets is: Dat niemant
iiabaiuik 2. 4. ^^^^^. j^ yy^j^ gliereclitveerdislit en wordt voor
CU uyt UL'U 11-

Brief tot deu Godt , IS openbuer : Want de rechtveerdige sal

GaUteu.cap.a. uyt den gheloüve leven. Doch de Wet en is

niet uyt den gheloove : Maer de mensche die

dese dinghen doet sal door de selve leven. Hoe
soude doch dit argument van Paulus hestaen,

indien het niet vast en gaet dat de wercken

in geen rekening en komen met het gheloove

,

maer daer van t'eenemael afghesondert moeten

worden"? De Wet, seght hy, is verscheyden

van het geloof. En waeroni doch'? Om dat

de wercken noodigh zijn tot de gerechtigheyt

der Wet. Soo volght dan dat de wercken tot

de gerechliglieydt des geloofs niet vereyscht

en worden. Uyt dees' onderlinge verghelijc-

kingh blijckt dat die ghene die door het ghe-

loove gerechtveerdight worden, sonder, ja

buyten de verdiensten der wercken worden

gerechtveerdight , want hel gheloof ontfanght

die gerechtigheydt die door het Euangelium

wordt gheschoncken. En het Euangelium ver-

schildl daer in van de Wet , dat het de ghe-

rechtigheydt aen de wercken niet en bindt

,

maer alleenlick steldt in de barmhertigheyt
Kom. 1. 2, 3. Godts. Sodanigh is oock dat gheen' 't welck

hy betuyglit tot den Romeynen , te weten

,

dat Abraham gheen oorsaeck en heeft om te

roemen , door dien het gheloof hem tot recht-

veerdigheydt is toe-gerekent. En dit beves-

tight hy , segghende dat de gerechtigheyt des

geloofs als dan plaets grijpt wanneerder geen

wercken en zijn dienien loon schuldigh is.

Waer wercken zijn , segt hy , daer wort hen

de verdiende loon ghegheven : 't gheen den

gheloove ghegheven wordt, dat is onverdient

en uyt genaden. Want de sin van de woor-

den die hy daer ghebruyckt dient oock hier

toe. Uyt het geen' hy een weynigh daer nae

seght, te weten, dat wy daerom d'erlïenis door

't gheloove verkrijgen , op dal het zy nae de

ghenade, besluyt hy dat d'erlfenis onverdient

is en uyt genaden, om datse door het gheloove

wordt onlfanghen. Van waer komt dit anders

dan om dat hel geloove zonder den byslandt

der wercken, gheheel rust op Godes barmher-
Hom. 3. 31. tigheydl? Sonder Iwijll'el in I) denselfden sin

leert hy in een andere plaets : Dat de recht-

veerdigheyt Godts sonder de Wet geopenbaert

is , al hoewel sy getuyghnis heeft van de Wet
en de Propheten. Wanl als hy de Wet uyt

sluyt, soo beluyght hy teghelijck 2) dal die recht-

.veerdigheydl door de wercken niet gevordert

en wort, dal wy de selvig' oock door de

1) Nae. 3) met eeueu.

wercken niel en bekomen, maer om die t'ont-

fangen ledigh toe treden.

19. Nu siet ghy Leser glienoeghsacm met

wat billickheydt I) de Sophisten hedensdaeghs

onse leere lasteren , als wy seggen dat de

niensch door l geloof alleen gerechtveerdight

wort. Sy en durven niel loochenen dal de

mensch door 't gheloove wordt gerechtveer-

dight , om dat het soo dickwils in de Schrif-

luyr herhaelt wordt : maer dewijl het woor-

deken alleen nerghens uyt-ghedruckt en stael

,

soo en willense niel lijden dat het daer by

ghevoeght worde. Ei soo , maer 2) wal sul-

len se dan 3) antv/oorden op dese woorden

van Paulus daer med' hy beweert , dat de

gerechtigheyt niel en is door het geloove , 'ten

zy datse ghenadigh en onverdient zy ? Hoe
sal dal geen' 'l welck onverdient en uyt ghe-

naden is , met de wercken over een komen ?

.Met wat lasteringhen 4) sullen sy oock weder-

leggen en ontkomen 'tgeen Paulus elders

segt , dal de gerechtigheyt Godts in het

Euangelium geopenbaert wordt? Indien de ghe-

rechtigheydt in het Euangelium wordt geopen-

baert , soo en isse voorwaer niel ghescheurt

noch ten halven , maer geheel en ten vollen

daer in vervat en begrepen. So en heeft dan

de Wet £;heen plaets in het Euangelium. Haer

uytvlucht die sy geduyrigli vast houden , aen-

gaende dit uytsluytende woordeken alleen, en

is niet alleenlick valsch , maer oock belacche-

lick. Of 5) eygent ge 6) niel volkomelick ge-

noegh alles den geloove alleen toe , indien

ge 7) alles den wercken ontneemt '? lek bidd'

u wal beduyden doch dese manieren van

spreken : Dat de gerechtigheyt geopenbaert is

sonder de Wel , dat de mensch om niel ge-

rechtveerdight wort , en sonder de wercken

der Wet"? Hier hebbens' een schenpsinnige

uytvlucht : dewelck' evenwel seer onbequaem

en ongheschickl is, al is 't datse die self niet

bedacht of gevonden , maer van Origenes en

sommig' oude Leeraers genomen hebben. Sy

rabbelen dal de wercken der Wet die lot de

ceremoniën behooren worden uyl-ghesloten

,

maer niet de wercken die de zeden belreilcn

en aengaen. Sulcke vorderinghen maken se

mei hun 8) gheduyrigh twisten datse selfs

gheen kennis en hebben van d'eerste begin-

selen der Dialectica (dal is , der konst om wel

en beschevdelick Ie kunnen reden-cavelen.)

Meencn sy dal d'.\poslel suft als hy lot be-

wijs van sijn ghevoelen dese plaetsen by

brengt : De mensche die dese dingen doet sal

door deselve leven. Ende , Vervloeckl is een

Der Pupis-

ten derde ujt-

vluclit, daer

mede &y dat

ujlshijteiide

woordekeu (al-

leen) verwer-

pen.

Autwoort.

Kom. 4. 2.

Tweede aut-

woordt.

Uom. 1. 17.

De vierde be-

driegelicke uyt-

vlucht.

Galat.

12.

I) rcdelickheydt. 3) Ja soo: Maer. 3) [].

4) blamaticn. 5) Want. 6) die. 7) dewelck'.

%) voortgang' dueuse door haer.
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De tweede.

Kom. 3. 20.

en 4. 15.

De vijfde be-

driegelickeuyt-

vlucht, dat de

goede werckea

des naems der

gerechtigheyt,

ende des loons

weevdigli ghe-

iicht worden.

Antwoort,

fp. 299.)

yegelick die niet en blijft in al hel ghene ge-

schreven is in het Boeclc der Wet , om dat

te doen? Indiense niet uytsinnigh en zijn,

so en sullense niet seggen dat denghene 1),

die de ceremoniën onderhoudt het leven be-

looft, en %) alleen hem 3) die de selvigh'

overtreedt 4) den vloeck verkondigt zy. En 5)

indien nu 5) dese plaetsen van de Wet der

Zeden te verstaen zijn , so worden sonder

twijird oock de wercken die de zeden betreffen

uytghesloten van de macht om te rechtveer-

dighen. Hier toe dienen oock dese bewijs-

redenen die hy gebruyckt , dewijl door de

Wet komt de kennisse 6) der sonden, soo

en komt dan de rechtveerdigheyt door de

Wet niet. Nadien de Wet toorn werckt, soo

en werckt sy dan de gherechtigheydt niet.

Aenghesien de Wet de conscientien niet en

kan gerust en seker maken, soo en kanse

dan oock gheen rechtveerdigheydt gheven.

Naerdien 7) het gheloove tot rechtveerdig-

heyt wordt toe-gereeckent , soo en is dan de

rechtveerdigheyt niet een loon der wercken,
maer sy wort onverdient geschoncken. Dewijl

wy door 't gheloove gerechtveerdight worden,

soo en is de roem wech ghenomen. Want
indien daer een Wet ghegeven ware die

machtigh was levendigh te maken, soo soude
waerlick de rechtveerdigheyt uyt de Wet zijn.

Maer de Schrift heeft het al onder de sonde

besloten , op dat de belofte uyt den gheloove

van .Tesus Christus den gheloovighen soude

gegeven worden. Laet se 8) nu , soose sulcks

durven bestaen , met hare beuselinghen voort

komen en segg^ien dat alle dese dingen be-

hooren tot de ceremoniën , en niet tot de

zeden. Maer oock de kinderen selfs souden

soo groeten onbeschaemtheyt bespotten en

uytlacchen. Laet derhalven by ons vast en

seker blijven , datter ghesproken wordt van

de gantsche Wet , wanneer het vermoghen
om te rechtveerdighen aen 9) de Wet wordt

ontrocken,

20. Indien soms 1 0) yemant sich verwon-
derde waerom d'Apostel , niet te vreden zijnde

de wercken alleen te noemen
, oock de Wet

daer by heeft willen melden, ensegghen: De
wercken der Wet , so is de reden liier van by
de hant. Want dat de wercken soo groot ghe-
acht worden , dat hebbense meer van Godes
goedt-keuringhe 1

1 ) als van haer eyghene weer-
digheydt. Want wie soud'

|
eenighe gerechtig-

heydt der wercken Gode durven aenprijsen

,

anders dan die hij self voor goedt gekent
heeft? Wie soude bestaen voor de wercken

1) dien. 2) (dien). .3) []. 4) overtreden. 5) [].
6) bekenninge. 7) Ghemerckt. 8) hun. 9) Tl.

10) Of. 11) guedt-kennigh.

eenighen loon , als door deselve verdient , te

eyschen , anders dan die hij belooft heeft te

gheven? Soo hebben dan de wercken dit yut

Godes goedt-dadigheydt datse weerdigh wor-
den geacht rechtveerdigheydt ghenaemt te

worden en loon t'onlfangen. En sy en heb-

ben gheen weerdigheydt anders dan op dese

wijse , te weten , wanneer wy voornemen
door deselve Gode gehoorsaem te zijn. Daerom ^^'^'''^stigt met

als de Apostel elders wil bewijsen dat Abra- getuygnis uyt

ham uyt de wercken niet en heeft kunnen Pauius.

gherechtveerdight worden, so brenght hij dit
""

by , te weten dat de Wet eerst ghegeven is

,

doe naer het maken des Verbondts by nae

vier hondert en dertigh jaren verloopen wa-
ren. D' onverstandige souden alsuicken bewijs-

reden belacchen
, en daer en teghen seggen

,

datter oock wel rechtveerdige wercken heb-

ben kunnen zijn voor het gheven van de

Wet: Maer naerdien 1) d'Apostel wel wist

dat de wercken dese groote weerdigheydt

hebben alleen uyt het ghetuyghnis en de

goetkeuringhe 2) Godts, soo heeft hy voor vast

en bekent genomen en ghehouden , dat de

wercken eer de Wet was geen kracht en

hadden om te rechtveerdighen. Nu verstaen

wy waerom hy by namen seydt , de wercken

der Wet , wanneer hy de rechtveerdighma-

kingh den wercken wil benemen : te weten
,

om dat alleen van de wercken der Wet dis-

puyt en geschil gemaeckt kan worden. Hoewel
hy verwerpt oock somtijdts allerley wercken

sonder het woordeken Wet daer by te voe-

ghen, ghelijck wanneer hy seydt. Dat de Rom. 4. 6.

gelucksaligheydt door 't ghetuyghenisse Da-

vids dien mensch wordt toe-geschreven , den

welcken Godt de rechtveerdigheydt toe-rekent

sonder de wercken. Soo en kunnense dan

door gheenerley uytvluchten of teghensprekin-

gen te weghe brengen dat wy dees' algemeen'

uytsluytingh van alle wercken, die wy door

het woordeken a/kea beduyden, niet en sou-

den behouden. Sy soecken oock te vergeefs De seste be-

haer selven te behelpen met dese onbetee- '•"'=g'''^ke uyt-

kenende 3) scherpsinnigheyt als sy segghen

,

dat wy gherechtveerdight worden alleen door

dat geloove 't welck door de liefde werckt

,

op dats' alsoo de gherechtigheydt op de liefde

gronden en bouwen souden. Wij bekennen Antwoort.

wel met Paulus, dat alleen dat geloove, Oaiat. 5 6.

't welck door de liefde krachtigh is , recht-

veerdight : maer het en neemt sijn kracht

om te rechtveerdigeu niet uyt die kracht en

werckinghe der liefde. Ja het en rechtveer-

dight ons op geen andere wijse , dan ten

aensien dat het ons brengt tot de gemeen-

1) gemerckt. ~) goet-keoningh. 3) blaeuwe.
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Osiauder en de

Sophisten we-

derleydt zijn-

de, soo wort de

beschrijviugc

vandeghei'ech-

tigheydt des

gheloofs bewe-

schap van Christus gerechtigheyt. Anders

soude de geheele bewLjs-reden die d'Apostel

met soo groeten heftigheyt drijft, vervallen

en te niet zijn. Den genen, segt hy, die

werckt en wort de loon niet toe-gerekent na

genade , maer nae scliuldt. Doch den genen

die niet en werckt , maer gelooft in hem

,

die den godtloosen rechtveerdigt, wort sijn

geloove gerekenl tot rechtveerdigheyt. Kond'

hy wel klaerder spreken en redeneeren 1)

dan hy alhier redeneert 2) en spreekt? Wan-

neer hy beluyght, dat daer alleen de ghe-

rechtigheyt des geloofs plaets heeft , daer

geen wercken en zijn die men loon schuldigh

is : en dat het gheloof als dan eerst tot recht-

veerdigheyt wort toe-gereeckent als de recht-

veerdigheyt door een onverdiende genade toe-

gebracht wordt?

21. Laet ons nu ondersoecken hoe waer-

achtigh dat ghene zy 't welck in de beschrij-

vinghe gheseydt is, te weten, dat de recht-

veerdigheydt des geloofs , niet anders en is

dan de versoeninghe met Godt, die in de ver-

ghevinge der sonden gelegen is. Men moet

altijt dese grontreden voor oogen hebben

,

dat op alle menschen in't gemeyn Godts

gramschap rust , soo langh alsse sondaers

blijven. Dit heeft Jesaia seer trefïelick te ken-

nen gegeven met dese woorden: De hant

des Heeren en is niet verkort , dat sy niet

en soude kunnen verlossen: Ende sijn oore

en is niet swaer geworden , dat sy niet en

soude kunnen hooren. Maer uwe ongerech-

tigheden maken een scheydinge tusschen u-

lieden , ende tusschen uwen Godt , ende uwe
sonden verberghen het aenghesichte van u-lie-

den , dat hy niet en hoort. Wij hooren alhier

dat de sond een scheydmg is tusschen de

mensch en Godt . en een afwendingh des

aenschijns Godts van den sondaer. 't En kan

oock niet anders wesen : dewijl het t'eene-

mael vreemt is van sijne rechtveerdigheydt

dat hy yets ghemeyns soude hebben met de

sonde. Daerom leert d'Apostel dat de mensch

Godts vyant is . totter tijdt toe dat hem door

Christus Godes gunst en ghenade wederom

wordt toegebracht. De Heere wort derhalven

geseydt Ie rechtveerdighen den genen de-

welcke van hem m sijne gemeenschap wort

ontfangen: overmits hy in sijn vriendtschap

niet en kan aennemen, noch met hem-selven

vereenigen , 't en zy dat hy van dien die

een sondaer is , een rechtveerdigh mensch

make. En wy seggen dat dit rechtveerdigh

maken gheschiedt door de verghevinge der

• sonden. Want is't dat die ghene die de Heere

met hem-selven versoent heeft
,
gheoordeelt

1) handelen, i) handeldt.

en gheweerdeert worden uyt hare wercken
,

so sullen sy als noch in der daedt sondaers

worden bevonden , daerse nochtans van de

sonde vry en reyn behooren te zijn. Soo

blijckt derhalven dat die ghene die Godt met

sijne ghenaed' omhelst op dese wijs' alleen

rechtveerdigh worden , te weten , datse door

de vergevinghe der sonden van hare smetten

worden afghewasschen en gesuy verl : soo dat

sulck eene rechtveerdigheydt met een woordt

ghenoemt mach worden de verghevinghe der

sonden.

22. Beyde dese dingen worden seer tref- Bcvcstigingh

felick bekendt uyt de woorden van Paulus ''" ™^*'

die ick aireede verhaelt hebb' : Godt was in 2. Cor. 5. 19.

Christus de werelt met hem-selven versoe-

nende : Hare sonden haer niet toe-rekenende :

Ende heeft het woort der versoeninghe in

ons gheleght. Daer nae stelt hy den korten

inhoudt van sijn boodtschap en bedieningh ,

als hy seght : Dien. die geen sonde gekent i^id. va. 21.

en heeft, heeft hy sonde voor ons gemaeckt,

op dat wy souden worden rechtveerdigheydt

Godts in hem. Hier noemt hv de gherech- Eerst door

• 1 1 -1 1 " •
I > 1 getuyglinissen

tigheydt en versoeningh soiider eenign onder- j„ scbriftuyr.

scheydt op dat wy souden verstaen dat d'een

onder d'ander ten weder zijden vervat en

begrepen is. Hy leert oock hoe en op wat

wijse dese gherechtigheydt verkreghen wordt,

te weten , als ons de sonden met en worden

toe-gerekent. Dewijl ghy dan hoort dat Godt

ons met hem-selven versoent, ons de sonden

niet toe-rekenende , soo en weest voortaen

niet meer twijffelachligh aengaende de manier

hoe Godt ons rechtveerdight. Alsoo bewijst

hy inden Brief tot den Romeynen door 't Rom. 4. 6.

getuygenisse Davids, dat de rechtveerdigheyt

den mensch toe-gerekent wordt sonder de

wercken , om dat David verklaert dat die

mensch ghelucksaligh is wiens ongherechtig-

heden vergheven , en wiens sonden bedeckt

zijn , en wien de Heere de misdaden niet en

heeft toe-gerekent. Hy stelt sonder twijlTel

aldaer de ghelucksaligheydt in de
|

plaets van (p. 300

)

rechtveerdigheyt. En dewijl hy beweert dat

die bestaet in de vergevinghe der sonden

,

soo en is'er geen reden waerom wy die an-

ders beschrijven souden. Daerom singt Zacha-

rias , de Vader van Joannes den Dooper : Lucas 1. 77.

Dat de kennisse der saligheydt in de ver-

ghevinghe der sonden gelegen is. Paulus

desen regel volgende , in sijn Predicaty die

hy van de hooft-somme der saligheydt dcde

voor die van Antiochien , besluyt sijne woor-

den
,

ghelijck Lucas verhaelt , aldus : Dat iVctor. 13. as.

door desen u verghevinge der sonden ver-

kondighl wordt: Ende [dat] van allen, daer

van ghy niet en kondet gherechtveerdight
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Tdu tweeden

door de getuy-

gheutsaen der

uude Leeraren.

Lib. de Civit.

Dei, cap. 27.

Buru. Serm.

28. ia Caut.

W:ier uytdaii

vul^ht dat de

meiiöch dour 't

gheiiiot' {^he-

rechtveerdight

wordt, uiet oui

dat het den

Gheest Godts

verkrijghtdoor

wien demeuscii

rechtveerdigli

wort ii,eiiiaeclit,

n.aer urn dut hy

de ghcreclitig-

lieydt vau

Christus door

't gheloof aeu-

b'i-ijl't-

worden door de Wet van Moses, door desen

een yeghelick die ghelooft, gherechlveerdight

wordt. De Apostel knoopt de vergevinge der

sonden aen de gerechtigheyl alsoo , dat hy

betoont datse beyde geheel en al een dingh

zijn. Waer uyt hy met recht besluyt dat de

rechtveerdigheyt die wy door de goedertie-

renheyt Godts verkrijgen , ten aensien van

ons onverdient is. Dese wijse van spreken

,

dat de geloovige voor Godl rechtveerdigh zijn

niet door de wercken , maer door een ghe-

nadighe aenneniingh, en moet ons niet vreemt

noch onghewoon schijnen : dewijl die soo dick-

wils in de Schriftuyr ghelesen wordt, en oock

de oude Leeraers somtijdts alsoo ghesproken

hebben. Want soo spreeckt Augustinus in een

sekere plaets : De gerechligheydt der Heyli-

ghen in dese werelt bestaet meer in de ver-

ghevinghe der sonden, dan in de volkoment-

heydt der deughden. Hier mede komen de

treffeiicke uytspraecken 1) van Bernardus

over een : Niet te sondighen , is Godes ghe-

rechtigheydt : maer Godes goedertierenheydt

en verghevingh , is de gherechligheydt des

menschen. En hy hadde voor henen betuyght

dat Christus ons rechtveerdigheyt is door

quijt-scheldingh , en dat daerom die alleen

rechtveerdigh zijn , die verghevinghe der son-

den uyt barmherligheydt bekomen hebben.

23. Hier uyt volght oock , dat wy alleen

door de tusschen-komingh van Christus ghe-

rechtigheydt verkrijghen dat wy voor Godt

gherechtveerdight worden. Het welck even

so veel geldt als of men seyde, dal de mensch

niet rechtveerdigh en is in sich selven : maer

om dal de gherechligheydt van Christus hem
door toe-reeckeningh wordt mede ghedeell.

Dit is seer aenmerckens weerdigh : want

hier door verdwijnt dit onnut gedichtsel, dal

de mensch daerom door 'l geloove gerechl-

veerdighl wort, om dat hel geloove den Hey-

lighen Geest verkrijght door den welcken hy

rechtveerdigh gemaeckl wort, het welck soo

seer strijdt tegen de boven-gestelde leeringh,

dal het daer mede nimmermeer en kan ver-

eenight worden. Want hel is sonder IwijHel

dat die geen eygen gerechligheydt en heelt,

die onderwesen wordt de gerechtigheyl Ie

soecken buyten hem-selven. En dit betuyght

d'Apostel seer klaer , als hy schrijft dat hy
die gheen sonde ghekenl en hadde, voor ons

tot een ver^oen-oll'er der sonde gemaeckl is,

op dat wy de gerechligheydt Godts souden
worden in hem. Hier siel ghy dal onse ghe-

rechligheydt niet in ons, maer in Christus

is: en dats' ons door gheen ander recht toe

1 ) s])rcuckeu.

en komt, dan om dal wy Christus deelachtigh

zijn. Want met hem besilten wy oock alle

sijne rijckdommen. Hier leghen en doet niet

't geen hy elders leert : Dat de sonde door I ) de

sonde verdoemt is in hel vleesch van Christus,

op dat de gherechligheydt der Wet soude ver-

vult worden in ons. Alwaer hy gheen ander

vervullingh en aenduydt 2) dan die , die wy
door toe-reeckening bekomen. Want de Hee-

re Christus maeckt ons sijne gerechtigheyl

gemeen met sulck een recht, dat hy op een

wonderbare wijse , soo veel belanght het oor-

deel Godts , sijn kracht in ons overgiet. Dat

d'Apostel geen ander gevoelen en heeft ge-

hadt , suicks blijckt overvloedigh uyt een an-

dere uytspraeck 3) die hy een weynigh te

voren gestell hadde : Gehjck door de onge-

hoorsaemheydl van dien eenen mensche vele

\tot\ sondaers gestelt zijn geworden , alsoo

sullen oock , door de gehoorsaemheydt van

eenen , vele \tot\ rechtveerdighe ghesteldt

worden. Onse gherechligheydt in de gehoor-

saemheydt van Christus stellen , wat is dal

anders dan beweeren , dal wy daer door

alleen voor rechtveerdige gehouden worden

,

om dat de gehoorsaemheyt van Christus ons

toe-geschreven wort, als of hel ons' eygene

ghehoorsaemheyt ware? Daerom dunckt my
dal Ambrosius seer IreH'elick een voorbeeldt

of exempel van dese gerechligheydt gestell

heeft in de zegeninghe Jacobs , te weten

,

gelijck als hy d'eersl-gheboorte door hem-

selven niet verdient , hem-selven onder de

gestaltenisse sijns broeders verborgen , mits-

gaders met sijns broeders welrieckende klee-

deren bekleedel hebbende , sich in de gunste

sijns vaders ingevvickelt heeft, op dat hy

onder eens anders persoon en naem tol sijn

voordeel den zeghen soud' onlfanghen : dat

wy oock alsoo onder de dierbare suyverheydl

van Christus onses eersl-geboren broeders

schuyien , op dal wy een getuyghnis van

gerechligheydt by Godt bekomen en van daer

weder brenghen souden. De woorden van

Ambrosius zijn dese : Dat Isaac den reuck

der kleederen geroocken heeft, beleecken'

misschien , dat wy gherechlveerdight worden

niet door de wercken, maar door hel ge-

loove. Want de swackheydt des vleesches

maeckt dat de wercken niet gedaen en wor-

den , maer de klaerheyt van hel geloove

,

't welck de vergevinge der sonden verkrijght

,

verdonckert hel feyl en gebreck dat in de

wercken is. En om de waerheydl te segghen

't is oock alsoo. Want op dat wy tot onser

saligheydt voor Godes aenschijn verschijnen

1) van. 3) betecckent. 3) spreuck.

Antwoort op

eeu uytvlttcht.

Rom. 8. 3.

Een voorbeelt

van de gereeh-

tigheyt des ge-

loof» uyt Am-
brosius, lib. de

lacob. & vita

beata. cap. 2.
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D'oorsprong

der dwalingen,

aengannde de

gcrechtigheydt

der wercken.

Do Sophisten

hebben ge-

meent dat den

handel alhier is

met eenighe

mcnschelicke

vverschaer.

(p. 301.)

Maer hier

wordt ghehan-

deldt van de

Majesteyt eu

rechtvcerdig-

heyt Godts.

mochten , soo is noodigh dat wy door Christus

goeden reiick, wel-rieckende worden, en dat

onse ghebreken door sijn volmaecktheydt wor-

den bedeckt en besraven.

Ret XII. Capiftel.

Dat wy onse herten tot Godts vyerschaer bren-

ghen eu verheil'en moeten, op dat on.<! d'on-

verdiende rechtveerdighmakingh met ernst

aengeraden en duijdehjck 1) gemaeckt moge

worden.

Alhoewel het door seer klare getuygnissen

blijckt dat alle dese dinghen seer waer-

achligli zijn , so en sullen wy nochtans de

nootwendigheyt der selver niet duidelick ver-

staen , voor en al eer wy ons selven voor

ooghen sullen ghestelt hebben de fondamenten

en gronden van desen gantschen handel. Soo

moet derhalven dit eerst van ons bedacht

worden, dat wy alhier niet en handelen van

sulcken rechtveerdigheyt die voor een men-

schelicke vyerschaer , maer van een recht-

veerdigheyt die voor de hemelsche Rechter-

stoel bestaen kan : op dat wy nae ons eygen

model en voorschrift niet af en meten hoe

suyver 2) en volkomen die wercken moeten

wesen waer door Godts oordeel wordt vol-

daen en vergenoeght. Doch het is te ver-

wonderen met hoe groote lichtveerdigheydt

en vermetenheyt men gemeenlick in dit

stuck te werck gaet. Ja dat meer is . men
kan oock sien en bemercken datter gheen

menschen en zijn , die stoutelicker , en
,
ghe-

lijck men seydt , met voller mondt 3) van de

gherechtigheydt der wercken snappen en
|

snateren 4) , als die gene die m tastelicke

sonden ongeschicktelick leven , of inwendigh-

lick so vol boosheyts zijn datse bersten. Dit

geschiedt om datse de rechtveerdigheydt Godts

niet en bedencken : want waer t dat sy daer

van selfs het alderminste ghevoel hadden, soo

en soudense deselve nimmermeer soo seer be-

spotten. Om de waerheyt te seggen , de recht-

veerdigheyt Godts wort boven de maet kleyn

geacht , wanneer die niet en wort bekent so-

danigh en soo volmaeckt te zijn dat haer geen

dingh en bevalt, 't en zy dat het allesins

suyver 5) , en volmaeckt , en sonder eenige

smette zy. En suicks en heeft nooyt, end'

en sal oock te geenigher tijdt in den mensch

kunnen gevonden worden. Het is wel eenen

yegelicken licht en gereet in dr Scholen ende

onder de schaduwe der selver , van de weer-

digheyt der wercken om de menschen te

1) wijs, 2) oprecht.

5) oprecht.

S) koeclcen. 4) stampeyen.

rechtveerdigen sus en soo wat te beuselen .

maer wanneer men voor het aenschijn Godts

komt, soo moeten sodanige snorkeryen 1) en

verlustingen verstuyvcn , want daer en is het

met een kluchtige woorden-strijt niet te doen ,

maer de saeck wort daer met ernst ghedre-

ven. Herwaerts , herwaerts moeten wy ons

verstant wenden , soo 2) wy van de ware ge-

rechtigheyt met vrucht willen ondersoecken :

hoe wy, namelick , den Hemelschen Richter

sullen antwoorden en genoegh doen , wanneer

hy ons sal roepen om reeckeningh m 3) te

leveren. Laet ons dien Richter ons selven voor

ooghen stellen , niet soodanigh als hem onse

verstanden geern afbeelden , maer sodanig als

hy ons in de Schriftuyr wordt afgeschildert

:

te weten , door wiens hellen glantz de sterren

verduystert worden , door wiens kracht de

bergen smelten , door wiens gramschap d'aerde

beeft en davert , door wiens wijsheyt de voor-

sichtigh in hare listigheyt worden gegrepen,

voor wiens reynigheyt alle dinghen onreyn

worden , wiens rechtveerdigheydt oock d'En-

gelen niet machtigh en zijn te dragen , die

den schuldigen niet ontschuldigh en maeckt,

wiens wraeck wanneers' eenmael ontstoken

is, door-dringht tot het uyterste der hellen.

Laet , segg' ick , die Richter silten om naer 4)

de wercken der menschen ondersoeck te doen :

wie sal sich selven gerustelick stellen voor

sijnen throon? Wie isser onder ons die by

een verteerende vyer woonen kan? seght de

Propheet : Wie isser onder ons die by eenen

eeuwigen gloedt wonen kan? Die in gerechtig-

heden wandelt , ende die billickheden spreeckl,

&c. Maer laet sulck een, hy zy dan wie hy

zy, voor den dagh komen. Ja het o) ant-

woordt op de voor-gestelde vraghe maeckt

juyst 6) datter niet een te voorschijn en komt.

Want daer tegen klinckt ons die schrickelicke

slenim' in d'ooren : So ghy, Heere , de on-

gerechtigheden gade slaet : Heere , wie sal be-

staen? Ghewisselick alle menschen souden

terstont moeten vergaen
,
gelijck in een andere

plaets gheschreven staet: Soude een mensche

rechtveerdiger zijn dan Godt ? soude een man

reyner zijn dan sijnen Maker? Siet . op sijne

knechten en soude hy niet vertrouwen : hoe-

wel hy in sijnen Engelen klaerheyt gestelt

heeft. Hoe veel te min [op] de gene die lee-

men huysen bewonen , welcker gront-slagh in

't stof is : sy worden verbryselt voor de mot-

ten. Van den niorghen tot den avondt wor-

dense vermorsell. Item : Siet op sijne Heyligen

en soude hy niet vertrouwen : ende de heme-

len en zijn niet suyver in sijnen oogen. Hoe

Voor dcwelc-

kc niet en is

ontfanglibacr,

dan dat 'twelck

allesins geheet

en volkomen is.

.Siet voor-

namelirk het

Hoeck lobs.

Getnyghnis-

sendiedcseleer

bevestigen.

't Getnyghnis

Icsa. 3S 14.

Ouvidsen lobs.

Tsalm 130. 3.

l,e
I"b 4. 17.

1) bravaden.

6) doet

2) is't dat. 3) over. 4) op h) die.
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Jae soo men
komt tot de ge-

rechlighevtder

Wtt, so open-

b.iert sich ter-

5t«iitdevloeck.

Deut. 27. 26.

D'oorsproug

van het ver-

trouwen der

Hvpocriteu.

Verklaert

door een be-

quame geiijc-

veel te meer is een man grouwelick , ende

stinckende, die het onrecht in-drinckt als

water ? lok bekenne wel dat in 't Boeck Jobs

gemeldt wort van een gerechtigheyt die hooger

en uytnemender is dan d'onderhoudingh dei-

Wet. En dit onderscheydt dient wel waer-

genomen : want ofschoon yemandt de Wet
volbracht , soo en soude hy selfs alsoo niet

kunnen bestaen voor die ondersoeckingh en

dat oordeel der rechtveerdigheydt , dewelcke

alle ghevoel en verstandt te boven gaet. Der-

halven al hoewel Job sich geenes quaets be-

wust was , soo wort hy nochtans verbaest en

stom. dewijl hy siet dat Godt door een 1)

heyligheyt als des Engels 2) selfs niet en kan

vergenoeght worden , soo hy hare wercken

nae sijn hooghste rechtveerdigheydt soude

willen oordeelen. lek late dan dese gherech-

tigheydt , die ick hier een weynig aengeroert

hebbe , door dien datse onbegrijpelick is , als

nu varen : niaer segg' alleen , soo ons leven

afgemeten wordt na het richt-snoer der be-

schreven wet , dat wy meer dan sorghloos

en slaperigh zijn , indien ons niet met 3) een

schrickelicke vreese en benaeawtheydt 4) en

pijnighen soo veel vervloeckinghen als waer 5)

mede Godt ons heeft willen wacker maken :

en onder andere dese algemeene vervloec-

kingh : Vervloeckt is een yegelick die niet en

blijft in alles dat in desen Boeck gheschreven

is. In somma, dese gantsche handel sal on-

smakelick of onnut zijn , soo met yeder een

hem-selven schuldigh stelt voor den Hemel-

schen Richter, en voor sljn vry-sprekingh

besorght zijnde , sich van selfs niet neder en

werpt en vernietiglit.

2. Tot hier toe , tot hier toe moesten onse

ooghen opgheheven worden, op dat wy leeren

mochten veel eer te beven , dan ydelick te

roemen. Het kan wel lichtelick ghebeuren,

soo langh als d'een mensch met d'ander wordt

vergeleecken , dat een yeghelick sich laet

voorstaen dat hy yets heeft 't weick van

andere menschen met en behoort versmaedt

te worden: maer als wy lot Godt opklimmen

soo valt dat vertrouwen en goedt-duncken ter

neder en vergaet seer schielicken. En het

gaet t'eenemael met onse ziel omtrent Godt

alsoo, als het gheslelt is met ons lichaem

omtrent den sienlicken Hemel. Want soo langh

als 't gesicht onser ooghen besigh is met het

sien en bemercken der dinghen die 't na by
en omtrent sich heeft , soo verkrijght het be-

wijs van sijn scherpsinnigheyt , maer als het

sich slreckt en keert na de Sonne , soo wordt
het door d'al te groote klaerheydt der Sonne

1) (KugeUche). 2) []. .3) (door). 4) (niet). 5) daer.

stomp en verblindt , en ghevoelt immers soo

groeten swackheydt in 't aenschouwen der

selver, als het sterckte bevondt in 't bemerc-

ken van dese benedenste dingen. Laet ons

dan ons selven niet bedriegen door een ydel

vertrouwen, al is 't dat wy ons selven soo

goedt of beter achten te zijn als andere men-
schen : dit en geit niet met allen by Godt

nae wiens goedt-duncken dese saeck gheoor-

deelt en beslecht moet worden. Indien onse

grootmoedigheydt door sulcke vermaningen niet

en kan ghelemt worden , soo sal hy ons ant-

woorden 't geen hy tot de Pharizeen seyde

:

Ghy zijt , die u selven rechtveerdight voor

de menschen : Want dat hooghe is onder de

menschen , is een grouwel voor Godt. Gaet

nu henen en roemt trotslick onder de men-

schen van uwe rechtveerdigheydt , terwijl de-

selve van Godt uyt den Hemel vervloeckt

wordt. Maer wat segghen Godes dienstknech-

ten die door sijnen Gheest waerlicks onder-

wesen zijn ? Ende en gaet niet in het ghe-

richte met uwen knecht : want niemant die

leeft sal voor u aengesichte rechtveerdigh zijn.

Een ander spreeckt , hoewel een weynigh in

eenen anderen sin , aldus : Want hoe soude

de mensche rechtveerdigh zijn by Godt? So

hy lust heeft , om met" hem te twisten , niet

een uyt duysent sal hy hem beantwoorden.

Hier hooren
|
wy nu klaerblijckelick, hoe-

danigh daer zy de gherechtigheydt Godts , te

weten , soodanigh datse door gheen mensche-

licke wercken en kan voldaen worden : voor

dewelcke wy, wanneerse ons van duysent

schelm-stucken ondervraeght , ons selven van

een eenige niet en sullen kunnen suyveren.

Suicken gerechtigheyt hadde Paulus , dat uyt-

verkoren vat Godts , seer wel met sijn ghe-

moedt begrepen en overleydt . doe hy be-

leedt : Dat hy sich geenes dinghs schuldigh

en kende , doch dat hy daer door niet recht-

veerdigh en was.

3. Wy en hebben oock niet alleen soo-

danige exempelen in de Heylige Schriftuyr

:

maer alle de Godtsalighe Schrijvers betoonen

oock datse dit gevoelen ghehadt hebben. Au-

gustinus schrijft aldus : Dit is , seght hy

,

d'eenige hoop van alle Godtsalige die onder

desen last des verderffelicken vleesches , en

in dese swackheydt des levens suchten , dat

wy eenen Middelaer hebben Jesus Christus

den rechtveerdigen : en hy is de voldoeninghe

voor onse sonden. Wat hooren wy? Indien

dit haer' eenighe hoop is , waer is dan het

vertrouwen der wercken ? Want als hy seght

d'eenige , soo en laet hy gheen andere meer

overigh. Bernardus seydt : En in der waer-

heyt , waer hebben de swacke herten een

Item , door

een vernia-

ningh.

Daer benef-

fens door 't ge-

tuyghnis van

David, lob en

Paulua.

Psalm 143. 2.

(p. 302.)

Ten laetsten

.

door de belijde-

nis van Augus-

tiuns en IJer-

nardus.

Lib. ad Boni f.

3. cap. 5.

Saper Cautie.

Sermon. 61.



Hl. 12. 4. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 431

veylige en vaste vrede en gherustigheydt an-

ders dan in de wonden des Salighmakers?

Hoe meer 1) macht liy 2) heeft om saligh

te maken, des te gheruster sal ick aldaer

wonen. 3) De werelt grimt , het lichaem

dringht , de Duyvel loert. Ick en "beswijck

niet , om dat ick ghevestight ben op een

vaste steenrotz. Ick hebb' een sware sonde

gesondight. Mijn conscienty wordt beroert

:

doch sy en sal niet beroert blijven, want ick

sal aen de wonden des Heeren gedencken.

Daer na maeckt hy daer uyt dit besluyt

:

Soo is derhalven d'ontfermmge des Heeren

mijn verdienst. lek en ben niet t'eenemael

sonder verdienst, soo lang als hy niet en is

sonder mede-doogentheden. Indien de barm-

hartigheden des Heeren veel zijn, soo ben ick

dan oock desgelijcks veel in verdiensten. Sal

ick mijne rechtveerdige wercken roemen ? lek

sal Heere gedencken aen uwe gherechtigheydt

alleen. Want sy is oock mijne gerechtigheyt,

te weten , sy is my van Godt tot gerechtig-

heydt geworden. Item, in een andere plaets

:

Dit is de gheheele verdienst des menschen

,

soo 4) hy sijn gantsche hoop stelt op hem,

die den gantschen mensche saligh maeckt.

Item , daer hy den vrede voor sich selven

behoudende , d'eere Gode laet ; U, seght hy,

blijve d'eere ongheschendt : het gaet wel met

my als ick den vrede besitte. lek wijse d'eere

gantschelick van my wech : op dat ick , soo

ick my selven aentreck 't gheen eenen ande-

ren toekomt , niet en verliese 't gheen my
aengheboden en ghegheven is. En noch klaer-

Serraon. fis. der in een andere plaets : Waer toe soude

doch de Kercke sich bekommeren met ver-

diensten , dewijlse stercker en sekerder oor-

saeck heeft om te roemen in het voornemen
Godts? Alsoo en behoeft ghy niet te vragen,

door wat verdiensten dat wy het goede ver-

wachten : bysonderlick na dien ghy by den Pro-
Ezech. s6. 22, pheet hoort : lek en sal het niet doen om uwen't

wille, maer om mijnen't will' , spreeckt de

Heere. Om verdienst te hebben is het ghenoegh

dat wy welen dat de verdiensten niet genoegh-

saem en zijn : maer gelijck het om verdienst

te hebben, ghenoegh is dat wy ons in 5) gheen

verdiensten en beroemen, alsoo is 6) oock gheen

verdiensten te hebben, 7) ghenoegh om verdoemt

te worden. Dat hy het woordt verdiensten

vrymoedighlick gebruyckt in de plaets van

goede wercken , dat moetmen der ghewoon-
te van sijnen tijdt toegheven. In het slot

van sijn Sermoen was sijn voornemen de

Hypocriten verschrickt te maken , die door de

In Psul, Qui

habit. Senn

Sermou

in Cautii

1) hy meerder. 2)
[ ].

meerder gerustighej dl »une,

6) []. 7) (U).

3) hoe ick ooclc aldaer met

4) is het dat. 5) van.

vryheydt diese namen om te sondighen

,

leghen de genade Godts dertelheydt gebruyck-

ten : ghelijck als hy sich selven terstondt

verklaert, seggende : Gelucksalig is die Kercke

die verdiensten heeft , sonder daer op te ver-

trouwen , en die vertrouwen heeft, sonder

verdiensten. Sij heeft waar op sy vertrouwen

mach , maer dat en zijn hare verdiensten

niet : sy heeft verdiensten , maer om te ver-

dienen , niet om daer op Ie vertrouwen. Op
verdiensten niet vertrouwen , is dat niet ver-

dienen ? Sy vertrouwt derhalven dies te gherus-

telicker om datse niet en vertrouwt , want

de veelheydt der barmhertigheden Gods gheeft

haer overvloedighe stof om te roemen.

4. Het is voorwaer also , de wel-geoeü'ende

conscientien bevinden , dat dit is d'eenighe

toevlucht en borcht der sahgheyt daer in sy

veyligh adem scheppen en rusten mogen

,

wanneer men met Godts oordeel en onder-

soeck te doen heeft. Want indien de Sterren

dewelcke des nachts alderklaerst' schijnen,

haer klaerheydt verliesen door der Sonnen

aenschijn , wat sal het dan , meenen wy

,

worden selfs van de alder-treifelickste onnoo-

selheydt des menschen, wanneerse ghebracht

en ghestelt sal zijn by de suyverheydt Godts?

Want het sal een seer strengh ondersoeck en

oordeel zijn , 't weick tot d'alderverborgenste

gedachten des herten sal door-dringen : het

welck, ghelijk Paulus seydt. Openbaren sal

't geen in het duyster verborgen is, en ont-

decken 't verborgene der herten : 't welck de

schuylend' en leghen-strevende conscienty sal

dwinghen voor den dagh te brengen alle din-

gen , oock die wy 1) nu vergeten zijn. De

beschuldiger enaenklager, namelick, de Duy-
vel sal leghen ons aendringhen , als hebbende

kennis van alle de schelm-stucken die wy
door sijn sloocken en drijven bedreven heb-

ben : aldaer en sullen die goede wercken die

niet meer en hebben als een uyterlicke prael

en schijn, en nu ter tijdt alleen in aensien

en achlingh zijn, niet gelden: daer sal alleen

d'oprechtigheydl des herten afghevordert wor-

den. Daerom sal de gheveynslheydt , met

alleen die , waer mede de mensch , w el we-

tende dat hy qualick met Godt staet , noch-

tans by de menschen soeckt Ie braveeren

en den Heylighe te spelen , maer oock die

,

waer door een yeder sich voor Godt bedrieght,

(gelijck wy gheneghen zijn om ons selven te

slreelen en te lief-koosen) beschaemt neder

sincken , ofschoonse nu voor een 1) lijdt haer

selven meer dan door een dronckene verme-

tentheyt verhooveerdight. Die hare sinnen en

Dat il n dei-

wapen dat-r me-

de de glierech-

tigheydt der

wercken om
verre ghestoo-

teu wort, ia ; te

weten, een ern-

stighe onder-

soeckingh der

conscienty, en

een vergelijc-

kinjih dermen-

schelicker ou-
voUuaecktheyt

by de vol-

maecktheyt

Godt».

De Hypocri-

tcu daer en le-

ghen tlatteeren

haer selven.

1) ons. 2) ter.
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Ghclijpkenis

Hoe het by

kontit , dat wy
mei het gevoe-

len van dees'

ingebeelde ge-

rechtigheyt der

wercken so seer

bevangen zijn.

(p. :m.)

Prov. 21. 2.

en 16. 2.

't Remedy le-

ghen dit quaet

is de benierc-

kingli van de

hooghsie Ma-
jesteyt Godts

en onse elen-

digheyt.

lob 15. Ifi.

ghedachten tot dusdanighen schou w-spel niet

en verhelTen , die kunnen wel soetjens en

sachtjens haer selven voor een ooghenblick

tijdis gherechtigheydt toeschrijven , maer de-

selve sal haer terstondt in Godts oordeel af-

handigh gemaeckt worden : niet anders dan

glielijck als groote rijckdommen in den droom
versaraelt , den ontwaeckten niensch ontgaen

en verdwijnen. Maer die met ernst als onder

het aenschijn Godts , den waren regel der

gherechtigheydt sullen ondersoecken , die sul-

len ghewisselick bevinden , dat alle de werc-

ken der menschen , is 't datse nae hare

weerdigheyt geoordeelt worden , niet dan

smetten zijn vuyligheden : en dat die gerech-

tigheyt, suyverheyt 1) en heerlickheyt , die

ghemeenlick voor gherechtigheydt , suyver-

heyt 1) en heerlickheydt ghehouden wordt,

by Godt enkel ongercchligheyt . onreynig-

heydt en schande zy.

5. 't En moet ons niet verdrieten van de

be
I

merckingh deser Goddelicker volmaeckt-

heydt neder te dalen om sonder gevley 2)

of eenige blinde passy van eygen liefd' ons

selven aen te sien. Want het en is gheen

wonder dat wy in desen deele so verblint zijn
,

dewijl niemandt van ons sich onthoudt van

dat verderflick lief-koosen en toegheven sijns

selfs , waer mede , ghelijck de Schriftuyr ge-

tuyght , wy alle te samen van naturen be-

vangen zijn. Eens yegelijcken mans wegen,

segt Salomo, zijn oprecht in sijn eygen oogen.

Item : Alle de wegen des menschen schijnen

hem reyn te zijn in sijn ooghen. Wat dan ?

Streckt dese mis-slagh en dwalingh tot sijner

ontschuldingingh? Jae maer (ghelijck hy daer

oock seydt) : De Heere wecght de herten, dat

is, terwijl de mensch van wegen d'uyter-

licken schijn der gherechtigheydt die hy

van sich gheeft hem-selven pluym-slrijckt , so

weegt ondertusschen de Heere met sijn weegh-

schael d'onreynigheyt die in het herte schuylt.

Dewijl dan soodanige vleyereyen 3) geen voor-

deel en doen , laet ons ons selven niet 4) al

willens tot ons eygen verderf 5) bedriegen.

En op dat wy ons naer behooren mogen
ondersoecken 6), soo moet onse conscienty

nootsakelick gebracht en ghevoert worden tot

voor den Richter-stoel Godes. Want wy heb-

ben sijn licht gantschelick van doen om onse

bedeckte boosheden , die andersins al te diep

verborgen zijn , t ontdecken en te voorschijn

te brengen. Dan sullen wy eerst klaerlick

doorsien
, hoe veel dese uytspraecken 7) ver-

mogen
, te weten

, dat het verre van daer is
,

dat de mensch die een worm en verrottingh
,

1) oprechtigheyt. 2) flattery. 3) flatteeringen.

5) (niet). 6) ondertaeten. 7) spreucken.
4) [].

en grouwelick , en ydel is , die d'ongerech-

tigheyt in-drinckt als water, voor Godt soude

gherechtveerdight worden. Want wie soude

doch eenen reynen maken van dien die uyt

onreyn zaedt is onlfangen ? Voorwaer niet een.

Alsdan sullen wy oock dat selfste ghewaer
worden in ons , 't geen Job seyde van hem-
selven : Is 't dat ick my selven bewijsen wil

onschuldigh te zijn , soo sal mijn eyghen

mondt my verdoemen : Is 't dat ick my selven

wil rechtveerdighen , mijn mondt sal betoonen

dat ick boos ben. Want de klaghte des Pro-

pheten , die hy eertijdts dede van Israël, dats'

alle te samen als schapen ghedwaelt hadden,

en dat yeder een afgeweecken was tot sijn

eyghen wegh , en betreft niet alleen eene

,

maer oock alle eeuwen : aenghesien i) hy daer

in vervat alle de gene tot dewelcke de ghe-

nade der verlossingh stondt te komen. En de

strengigheyt van dat oordeel en ondersoeck

moet soo verre voort gaen , tot dat wy daer

door tot een volkomene verslagentheydt ghe-

bracht en alsoo tot het ontfangen van Chris-

tus genade bequaem gemaeckt zijn. Want hy

is bedroghen die sich laet voorstaan dat hy

bequaem is om deselve te ghenieten , soo hy

niet eerst alle hoogheyt des herten heeft

neder- en afgheleydt. 't Is een bekend ghe-

segde 2) : Dat Godt wederstaet de hooveer-

dige , maer den nederige geeft hy genade.

6. En wat middel is er doch om ons

selven te vernederen anders dan dat wy ghe-

heel arm en bloot zijnde, Godes barmherlig-

heyt plaets geven ? Want ick en noeme dit

gheen nederigheydt of ootmoedigheyt , als wy
meenen dalter noch yets goedts in ons overigh

is. En tot noch toe is een schadelicke ghe-

veynstheyt gheleert gheworden van hen, die 3)

dese twee by malkanderen ghevoeght hebben

,

te weten , dat wy een nederigh ghevoelen

van ons selven moeten hebben voor Godt , en

dat wy ons' eyghen gherechtigheyt in eenighe

weerde houden moeten. Want is 't dat wy voor

Godt belijden , 't geen wy met der herten niet

en gelooven of ghevoelen , soo steken wy
hem een schendige leugen in de handt. En
wy en kunnen van ons selven gheen recht

gevoelen hebben alsoo t behoordt , 't eu zy

dat alles wat in ons prijselick schijnt te zijn

.

t'eenemael vernietight worde. Wanneer ghy

derhalven by den Propheet hoort, dat den

nederigen volcke saligheyt . en den ooghen

der hooveerdigen schand' en schaemte bereydt

is : soo bedenckt voor eerst dat ghy gheenen

toegangh en hebt tot de saligheyt , 't en zy

dat ghy alle grootsheydt afleght, en een gron-

]) ghemerekt. 3) sprenrk.

3) gheweest van die gene dewelcke.

Een levendi-

ge beschrijving

onser elende.

lob 14. 4.

lob 9. 20.

Dit ia eerst

de ware Chria-

tclickenederig-

heyt, dat wy
afgcleydt heb-

bende alle ver-

trouwen van

ons" ingebeehic

gevcchtiaheyt,

OiJS berusten op

de barmhertig-

heyt Oodts

door Christus

mei den geloo-

ve aenebeno-



III. 12. 7. 8. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 433

Hese nederig

heyt wordt be-

schreven, en

door glietuygh'

niseen der

Schriftuyr be-

vestight.

Zeijh.;!. 11,12.

lesai. 57. 15.

Midtsgaders

in de parabel

van den Tolle-

naer voor

oogeu gesteld t.

digh' ootmoedigheyclt aenneemt: ten anderen

dat dees' ootmoediglieydt niet en is een

zedigheydt of beleeftheyt, waer door ghy den
Heer een hair van u recht over geelt

,
(ghe-

lijck als onder de menschen oolmoedlgh ghe-

noemt worden die gene die haer selven niet

hooveerdelicli en verhefïen, noch oock andere

verachten, hoewel sy nochtans van 1} hare

voortreHehckheyt boven andere eenigh gevoel

hebben in hare herten en duer op steunen)

maer een ongeveynsde vernederingh des ghe-

moedts , 't weick door een ernstig 2) ghe-

voel sijner eiendigheyt en gebreckelickheyt

verslagen is. Want alsoo wordt de ootmoe-

digheyt al-omm' in Godes Woort beschreven.

Wanneer de Heere by Zcphanjah aldus

spreekt: lek sal van u wech nemen dien

die van blijdtscliap op springht, en in 't mid-

den van u volck overigh laten den bedruck-

ten en armen , en sy sullen op den Heere
hopen : bewijst hy niet opentlick wie d'oot-

moedighe zijn? te weten, die- gene die door
de kennisse van haer armoede bedruckt ter

neder leggen. Daer en teghen noemt hy hoo-

veerdigh dien die vreughdig op springt , om
dat de menschen in haren voorspoet verblijt

zijnde
,

pieghen op te springen. Maer den
ootmoedighen , die hy voor-ghenomen heeft

salig te maken , en laet hy niet anders

overigh, dan dats' op den Heere sullen hopen.

Soo spreeckt hy oock by Jesaia : Nae wien
sal ick omsien anders dan nae den armen

,

en die eenen ghebroken Gheest heeft, en

sich vreeset voor mijne woorden ? Item

,

Godt die hoogh en verheven is , die d'eeu-

wigheyt bewoont, en wiens naem heyligh is,

die woont in der hooghten , en in het hey-

lighdom , en met den ghebroken en nederigen

Gheest , dat hy levendigh make den Gheest

der ootmoedigen en het herte der gebrokenen.

Wanneer ghy alhier liet woordt ghebroken
soo dickwils hoort melden, soo verstaet daer

door de wonde des herten , dewelcke niet toe

en laet dat de neder gheslaghen meiisch sijn

hooft opsteke. Door soodanighen ghebroken-
heyt moet u herte verwondt zijn , is 't dat

ghy met den nederighen , na Godes seggen

,

wilt verhooght worden. Soo dat niet en ghe-

schiedt , soo sult ghy vernedert worden door
de machtige handt Godts tot uwer schand'

en beschaemtheydt.

7. Onse seer goede Leer-meester niet ver-

genoeght zijnde dat hy ons dees' onderwij-

singh geeft door sijn Woordt, soo heeft hy
ons in een parabel

,
ghclijck in een tafereel

,

voor oogen afgemaelt een beeldt der oprech-

1) voor. 2) (ernst-achtigh).

Lucas 18. 13.

Sy wort ons

(p. 304.)

ter ootmoedigheydt. Want hy brenght eenen

Tollenaer te voorschijn, dewelcke van verre

staende , midtsgaders sijn ooghen niet dur-

vende ten Hemel opslaen , met een groote

wee-klage bidt ; Heere weest my sondaer

genadigh. Laet ons niet dencken dat dit teec-

kenen zijn van een gheveynsde zedigheyt ,
doorhaereyge

dat hy den Hemel niet en durft aenschouwen üteie" ° al^ge-
iioch naerder toe treden, en dat hy op sijn presen.

borst slaende sich bekent een sondaer te zijn :

maer laet ons voorseker houden dat het zijn

getuyghnissen van een inwendighe ghesint-

heydt.
|
Daer teghen over steldt hy den Phari-

seër, dewelcke Godt danckt dat hy niet en is

uyt het ghemeene graeuw
, of roover , of on-

rechtveerdighe , of overspeelder : dewijl dat hij

tweemaal in de weeck vastede , en tiende gaf

van alles wat hy besat. Hy bekendt door een

opentlicke belijdenis , dat de gherechtigheyt die

hy hadde zy een gave Godts : maer om dat hy
vertrouwt dat hy rechtveerdigh is , so is hy
hatelick en onaengenaem henen wech ghegaen
van voor het aenschijn Godts. De Tollenaer

nul) wordt door de erkentenisse van sijn on-

gerechtigheyt gherechtveerdigt. Hier uyt kun-

nen wy sien hoo groeten graty en aengenaeiii-

heyt ons' ootmoedigheyt heeft voor het aen-

schijn des Heeren : so dat het herte niet ge-

opent en is om sijne barmhertigheyt t'ontfan-

ghen, 'ten zy dat het gantsch en gaer ledigh

zy van alle waen .sijner eygener weerdigheyt.

Want als desen waen 't hert ingenomen heeft

,

soo sluytse de barmhertigheyt Godes daer

buyten. En op dat niemandt hier aen en soude

twijffelen , soo is Christus van den Vader op der

Aerden gesonden met dit bevel : dat hy den leaa

armen het Euangelium verkondighen , de ghe-

brokene herten genesen , den ghevangenen

een vryheydt, den gebondenen een ontbin-

dingh predicken , en de treurighe vertroosten

soude : dat hy haer soude geven eere voor

asschen , oly voor droefheyt , en het kleedt

der blijdtschap voor den Gheest der treurig-

heydt. Nae dit bevel noodight hy alleen de

ghene die vermoeyt en beladen zijn tot de

genietinghe van sijne weldadigheydt. En el

ders seght hy : Ick en ben niet ghekomen en 9. i

om te roepen rechtveerdige , maer sondaers

tot bekeeringe.

8. Indien wy derhalven de roepinge van

Christus willen plaets gheven , soo moeten wy
verre van ons wech dryven alle hooveerdig-

heydt en sorghloosheydt. De hooveerdigheydt i"'"

ontstaat uyt een sotte inbeeldingh van eygene

rechtveerdigheyt , wanneer de mensch meent
dat hy yets heeft, door weickers verdienst

hy by Godt soud' aenghenaein zijn , de sorgh-

Matlh. 11. 28

Hier nvt volgt

datnieii alle

verraetenheydt

en sorglooshey t

moet wech wer-

1) c:

Si
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Ten anderen

,

het vertrouwen

op ons selven.

Indien wy
immers Godts

ghcnade begee-

ren aen te p;rij-

])en en te ver-

krijghen.

De verh. Ap
toli, n.np. 8.

Sermon. 13.

in Cant.

Regel, of de

sornraa van de

boven-gestelde

lieer.

loosheyt kan oock zijn by dien die door gheen

waen van eygene gerechligheydt ingenomen

is. Want veel sondaers , om dalse door de

soetigheydt der sonden droncken zijn, en

ghedencken niet aen Godes oordeel ,
en leg-

ghen ghelijck als door een slaep-sieckt' on-

gevoeligli, soo datse niet en streven nae de

barmherligheydt die haer aengeboden is.

Maer sulck een' ongevoeliglieyt moet immers

soo seer uytgeschuddet worden ,
als allerley

vertrouwen dat wy op ons selven hebben

moet worden wech gheworpen , opdat wy

onverhindert tot Christus toe loopen ,
mits-

gaders ledigh en hongerigh zijnde met sijne

goederen vervult worden mogen. Want wy

en sullen op hem nimmermeer ghenoegh be-

trouwen , 't en zy dat wy van ons selven

gheheel mistrouwen: wy en sullen nimmer-

meer onse herten genoegh in hem opheiTen
,

't en zy dat wy eerst in ons selven ter neder

ligghen: wy en sullen ons nimmermeer in

hem vertroosten , 't en zy dat wy in ons sel-

ven mistroostigh zijn. Soo zijn wy dan be-

quaem om de genade Godts aen te grijpen

en te verkrijghen , wanneer wy 't vertrouwen

op ons selven gantschelick wech werpen ,
en

ons alleen op de versekerlheyt en vastigheyt

sijner goetheydt verlaten , en als wy (ghelijck

Augustinus seght) onse verdiensten vergelen

hebbende, de ghcnade van Christus omhel-

sen. Want waer 't dat hy in ons verdiensten

sochte, soo en souden wy lot sijne gaven

niet gheraken. Hier mede komt Bernardus

fraey over een ,
wanneer hy de hooveerdighe

die aen 1) haren verdiensten oock het alder-

minsle toe-eygenen ,
vergelijckt by ongetrouwe

dienstknechten, om datse de lof van die 2)

ghenade die alleen door hen als doorgaet 3)

,

ter quader trouwen haer selven toeschrijven ,

even eens als of een muyr seyde datse de

stralen van de Sonne , diese door een venster

ontfanght , selfs voortbracht. Om niet langher

hier in besich te zijn , laet ons maken te heb-

ben eenen regel die kort , en evenwel alghe-

meen en seker is , te weten ,
dat die menscli

bequaem en geschickt is om de vruchten van

Godts barmherligheydt te ghenieten , dewelcke

sich selven, ick en segghe niet van gherech-

tigheyt (die geen en is) maer van den ydelen

en opgheblasen schijn der gherechtigheydt

ganlsch en gaer ontlast en ontledight heeft.

Want voor sooverre yemant nog rust in 4)

sich selven , in die mate 5) verachtert hy de

weldadigheydt Godts t'sijnwaerts.

1) [ ]. 2) der. 3) haer passeert. 4) so seer als yeder

een berust op. 5) even soo aeer.

Hei XIII. Capittel

Datmen twee Hingen in d'onverdientle rechtveer-

dighmakingh moet waarnemen.

Ende wy hebben alhier voornementlick twee

dingen te bemercken , te weten , dat de

Heere sijn eer gheheel en ongeschendt be-

houde , en onse conscientien voor sijn oordeel

eenen stillen vrede en een soete gherustig-

heydt genieten mogen. Wy sien hoe dickwils

en' hoe sorghvuldiglick de Schriftuyr, wan-

neerse van de rechlveerdigheydt handeldt , ons

vermaent en aenport om alleen Gode de be-

lijdenisse des lofs te betalen. Jae soo seer dat

oock d'Apostel ghetuyght , dat de Heere als

hy ons de gherechtigheydt in Christus wilde

toebrenghen , dit eynd' en ooghmerck voor

ghehadt heeft, op dat hy, namelick , daer in

sijn eygen gerechtigheyt bewijsen en open-

baren soude. En hy vertoont terstondt daer

op hoedanigh dese bewijsinghe zy : te weten

,

dat hy alleen bekendt worde rechtveerdigh te

zijn, en te rechtveerdigen dien die uyt den

gheloove van Jesus Christus is. Siet ghy wel

dat de gherechtigheyt Godts niet genoegh ver-

klaert en wordt, 't en zy dat hy ghehouden

en gheacht worde voor sulck' eenen die alleen

rechtveerdigh is, en den genen die 't niet en

verdienen 'de ghenade der rechlveerdigheydt

mede deelt. Hierom wil hy dat alle mondt

ghestopt , en de gantsche werell hem onder-

worpen worde : Want soo langh als de mensch

yets heeft hel welck hy tot sijner onschult

soude kunnen voort brengen , soo wordt d'eere

Godts al wat te kort ghedaen. Alsoo leert hy

by Ezechiel hoe seer dat sijnen Naem door

d'erkentenis van ons' ongerechtigheyt ver-

heerlickt wort: Ghy suil, segt hy, dan ge-

dencken aen uwe wegen, ende aen alle uwe

handelingen , daer mede ghy u verontreynighl

hebt . en ghy sult van u selven een walginge

hebben over alle uwe boosheden die ghy ge-

daen hebt. Soo suil ghy weten, dat ick de

Heere ben , als ick met u gedaen sal hebben
,

om mijns Naems wille, niet na uwe boose

wegen , nochte nae uwe verdorvene hande-

lingen. Indien dit in de waerachlige kennisse

Godts is begrepen , te welen ,
dat wy door de

overtuygingh van ons' eygen' ongerechtigheyt

vermorselt zijnde, moeten oordeelen en bedenc-

ken dat hy ons goei doet daer wy dies onweer-

digh zijn ; wat trachten 1 ) wy dan noch tot onse

groote schade den Heere t'ontstelen selfs eenigh

deelken van desen lof sijner onverdiender goet-

dadigheyt. Van gelijcken wanneer JeremiaroepJ:

D'eere Godts

blijft onghe-

scbent wanneer

hy alleen be-

kendt wordt

rechtveerdig te

zijn.

Bewijs, geno-

men van de

getuyghnissen.

Van Ezeehiel.

Ezech. 20. 43.

1) versoecken.
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:rem. 9. 23. gg,^ wijse en beroeme sicli niet in sijne wijs-

heyt, ende de stercke en beroeme sicli niet in

(p. .S05). sijne sterckheyt: een rijcke en beroeme sich

niet
I

in sijnen rijckdom ; maer die sich beroemt,

beroeme sich hier in, dat hy verstaet, ende

my kent , dat ick de Heere ben
,
gheeft hy

dan daer mede niet te kennen , dat d'eere

Godts eenighsins vermindert wordt als de
vanPaiilus. niensch roemt in hem-selven? Paulus ge-

bruyckt voorwaer dese woorden hier toe

,

wanneer hy leert dat alle de deelen onser

saligheyt in Christus wech geleydt zijn, op dat

wy in den Heer' alleen roemen souden. Want
hy gheeft te verstaen dat die tegen Godt op

staet en sijn eere verduystert , die sich laet

duncken dat hy yets, alwaer 't maer een

hayr , heeft van sijn eygen.

2. 't Is voorwaer alsoo: wy en roemen

nimmermeer waerlicks in hem , 't en zy dat

wy ganlschelick van ons' eyghen roem en

eer af staen. Ter contrarie moeten wy dit

voor een alghemeene reghel 1) houden, dat

die alle teghen Godt roemen , die in haer

selven roemen. Want Paulus houd'et daer

voor dat de werelt aldus eerst Gode wordt

onderworpen , wanneer aen 2) de menschen

allerley stof en oorsaeck om te roemen

,

gantschelick benomen wordt. Daerom als Je-

saia verkondigt dat Israël in Godt sal ghe-

rechtveerdight worden , soo voeght hy met

eenen den lof daer by : als of hy seyde, dat

d'Uytverkorene van den Heere tot desen

eynde worden gherechtveerdighl , op dats' in

hem , en niet in yetwes anders roemen sou-

den. En hoe dat wy onsen roem en lof in

den Heere behooren te hebben dat hadd' hy

geleert in 't naeste vers : te weten , dat wy
moeten sweeren dat onse rechlveerdigheyt

en sterckte bestaet in den Heere. Slaet gade

dat alhier niet en wordt vereyscht con bloote

belijdenis , maer een belijdenis met eede be-

vestight : op dat ghy niet en denckt datmen

in desen , met ick en weet niet wat , voor

een geveynsde vernedering volstaen mach.

Dat oock hier niemandt voor en wende dat

hy gheensins en roemt , wanneer hy sonder

opgheblasentheydt. sijn eygen gherechtlgheyt

erkent. Want sulck een erkentenis en kan

niet zijn sonder een vertrouwen te veroor-

saken , en het vertrouwen en kan niet zijn

sonder eenighen roem voort te brenghen.

Laet ons derhalven gedencken datmen in de

gantsche behandelinghe 3) der rechtveerdig-

heydt altijdt dit eynde moet voor ooghen

hebben , dat de lof en roem der selver ge-

heel en ten vollen by den Heere blijve. Want

1) leer-stuck. 2) []. 3) haodel.

hy heeft sijn ghenade, ghelijck d'Apostel ghe-

tuyght . in ons uylghestort tot bewijsinghe

van sijne rechtveerdigheydt , op dat hy selfs

rechtveerdigh zy , en dien die uyt den ghe-

loove van Christus is , rechtveerdigh make

:

daerom als hy in een andere plaets gheleert

hadde , dat de Heere ons de saligheydt heeft

toe ghebracht , op dat hy sijns Naems eer'

verklaren soude : soo seydt hy daer nae, als

het selfde wederom verhalende ; Ghy-lieden

zijt uyt ghenade sallgh ghemaeckt, en uyt

Godts gave , niet uyt de wercken , op dat

hem niemandt en roeme. En als Petrus leert,

dat wy tot de hope der saligheydt gheroe-

pen zijn , op dat wy souden verkondigen de

deughden des genen, die ons uyt de duyster-

nisse geroepen heeft tot sijnen wonderlicken

lichte . soo wil hy sonder twijflfel dat de lof

Godts alleen also sal klincken in de ooren

der gheloovigen , dat alle de grootsheyt des

vleesches daer door in een diep stil-swijgen

versoncken en begraven worde. Den korten

inhoudt hier van is , dat de mensch sich sel-

ven niet een eenig stroospiercken 1) der ge-

rechtigheyt sonder heylighschennis 2) en kan

toe-eyghenen, door dien datter even soo veel

van d'eere der Goddelicker rechtveerdigheyt

wordt afgetrocken en vermindert.

3. Indien wy nu willen ondersoecken hoe

en door wat middel de conscienty voor Godt

kan gerust ghestelt worden , wy en sullen

geen ander vinden dan dit, dat ons d'onver-

dicnde gherechtigheydl door Godes geschenck

toeghebracht worde. Laet ons altijdt gedencken

aen het seggen Salomons : Wie kan segghen :

Ick hebbe mijn herte ghesuyvert : ick ben

reyn van mijne sonde'? Daer en is voorwaer

niemant , die door een on-eyndighe t'samen-

vergaderingh der onreynigheyt niet en wordt

overvallen. Dat derhalven een yegelick oock

d'alder-volmaccktste neder dael' in sijn eygen

conscienty , en sijn daden ter reeckeningh

daghvaerde , wat voor een uytkomsl sal hy

doch ten laetsten vinden ? Sal hy
,

ghelijck

of all' sijn' saken wel stonden met Godt, soe-

telick gaen rusten? Sal hy niet veel eer door

grouwsame kwellinghen 3) worden verscheurt

als hy sal gewaer worden dat hy de stof en

oorsaeck der verdoemenis in sich heeft , in-

dien hy nae sijn wercken geoordeelt wort"?

Als de conscienty op Godt siet , soo moetse

noodtsakelick of een sekere vrede hebben

met sijn ghericht en oordeel, of met de ver-

schrickinghen der hellen omset worden. Wy
en komen 4) derhalven in de behandelinghe

van de 5) gerechtigheydt geenen stap ver-

1) brysel. 2) kerek-roof. 3) tormeuten. 4) doen.

5) handel der.

Ephes. 1. fi.

Ephes. 2. 8.

De gerustig-

heydt der con-

scientie ont-

staet alleen nyt

d'onverdiende

rechtveerdigli-

makingh.

Hier van ge-

tuygt Salomo.

Prov. 20. 9.

Deconscientv

self.
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Mitsgaders

d^Apostel, de-

wclrke beweert

der 1), 't en zy dat wy sulcken gerechtig-

heydt stellen , door welckers bestendigheydt

onse ziel in Godts oordeel mach staende blij-

ven. Als onse ziel sal hebben waer door sy

onvertsaeght voor Godes aenghesicht verschij-

nen . en sonder verslagentheydt sijn oordeel

ontfanghen mach : dan sullen wy eerst weten

dat wy een ongheveynsde rechtveerdigheydt

ghevonden hebben, 't En is derhalven niet

sonder reden dat d'Apostel op dit sluck soo

seer aenhoudt , wiens woorden ick liever ge-

,iat het geloove bruvcken wil dan mijn eygene. Indien, seght
verydeit is iu-

j^^ jg „gjjg jjg yyf jg Wet Zijn crfeenamen
dieii de belofte .V ° . .

'
, i i^ i 1

der gherechtig- Zijn, soo IS het gcloove ydcl gheworden,

hevdt hangbt endc de beloftenisse te niete ghedaen. Eerst
aen d'onder-

^ \ ^ ^ j^j j^gt ^eloof ydcl en onnut ge-
noudiiigli der J J

\ i i i r i i

Wet. maeckt is, indien 2) de belofte der gerech-
i{om. 4. 14,. tigheydt siet op de verdiensten van onse

wercicen, of vast is aen d'onderhoudingh der

Wet. Want nimmermeer en soud' yemandt

daer in gerustelick kunnen te vreden zijn

:

overmidts het nimmermeer en sal gheschie-

den dat yemandt by sich selven seker en

gewis soude zijn , dat hy der Wet genoegh

ghedaen heeft, gelijck als voorwaer niemant

door sijne wercken der Wet volkonielick ghe-

noegh doel. Waer van, om de getuygemssen

niet verre te soecken, yeder een getuyghnis

kan hebben by sich selven , die maer hem-

selven met een recht oogh sal willen besien.

En hier uyt blijckt in hoe diep' en duyster-

achtige schuyl-plaetsen 3) de zielen der men-

schen door de geveynstheyt begraven wor-

den, dewijlse haer selven soo seer gerustelick

toegeven , datse sich niet en ontsien de lief-

kosingen , daer mede sy haer eygen selfs

kittelen , te stellen tegen Godts oordeel : als

of sy hem een stilstandt van recht verkon-

dighden en opleyden. Maer de geloovige, die

hen-selven oprechtelick in den boesem tasten,

worden door een gheheel 4) andere sorgh-

vuldigheydt benaeuwt en gepijnight. Wanneer

derhalven een yeder voor sich selven soude

reeckenen en overlegghen met wat grooter

schuldt hy noch overladen is , en hoe wijt

hy zy van de condity die hem is op-geleydt,

soo soud' in de herten van alle menschen

ontstaen , voor eerst, twijfFel en wanckel-

moedigheydt , en eyndtlick wanhoop en ver-

uvijfTelingh. Komt en siet nu alhier het ghe-

loof onderdruckt en uytgebluscht. Want on-

gestadigh en wispeltuyrigh zijn , op en neer
(|). .306.) ghedreven wor

|
den , dobberen , twijffelen

,

wanckelen , en ten laetsten wanhopen, en is

niet gelooven : maer gelooven is het gemoedt

door een stantvastige versekertheydt en volle

1) voortgaijgh. 2) is't dat. .S) vertreck-plaetsen. 4) veel.

gherustigheyt vast maken , en een borcht

hebben daer ghy sekerlick rust en uwen voet

vast set.

4. Ten anderen seght hy dat de belofte

te niet worden en verdwijnen sa!. Want in-

dien de vervullinge der belofte hanght aen

onse verdienst , wanneer sullen wy doch

eyndtlick hier toe geraken dat wy Godes

weldadigheydl verdienen souden? Jae dat

meer is dit tweede punct volght uyt het

eerste. Want de beloft' en sal niet vervult

worden dan alleen m die ghene die deselve

sullen ghelüoft hebben. Als derhalven het ge-

loof vervallen en vergaen is , soo en sal de

belofte gheen kracht tneer hebben. Daerom

is d'erffenis uyt het gheloof, op datse door

de genade soude zijn, om de belofte vast te

maken. En sy is ten vollen vast ghemaeckt

eu bevestight , alsse steunt op de barmher-

tigheydt Godts alleen : want de barmherlig-

heydt en waerheydt zijn door eenen eeuwigen

bandt onderhnghe t'samen ghevoeght, dat is

:

alles wat Godt barmhertighlick belooft, dat

volbrenght hy oock getrouwelick. Alsoo stelt

David eerst d'oorsaeck der saligheydt in de

barmhertigheydt Godts, eer hy versoeckt dat

Godt na sijn woort hem saligheyt geve. Lael,

seght hy , uwe barm'hertigheden tot my ko-

men, en uwe saligheyt nae u woort. En wel

te recht : want Godt en wordt door geen an-

der saeck bewogen om te belooven dan door

sijn loutere barmhertigheydt. Hier behooren

wy dan onse gantsche hope vast te maken

,

en ghelijck als diep in te steken en te ves-

tigen, en niet te staen gapen nae onse werc-

ken , om daer uyt eenig behulp te bekomen.

Alsoo gebiedt oock Auguslinus te doen : op

dat ghy niet en denckt dat wy hier yels

nieuws voort brengen. Christus, seght hy, sal

in der eeuwigheydt in sijne dienstknechten

regeeren. Dit heeft Godt belooft, dit heeft

Godt gheseydt. Genoeght het u niet, dit heeft

Godt ghesworen. Dewijl dan de belofte vast

is niet nae onse verdiensten , maer na sijne

barmhertigheyt: so- en moet niemant vreesen

te belyden dat gheen' daer van hy niet en

kan twijffelen. Bernardus seght oock: Wie

sal kunnen saligh zijn? seggen de Discipelen

van Christus. Maer Christus antwoort, by de

menschen is dat onmogelick , maer niet by

Godt. Dit is ons gantsche vertrouwen, dit is

onsen eenigen troost, dit is de geheele grondt

van onse hoop. Maer hoewel wy van sijn

macht versekert zijn , wat sullen wy noch-

tans seggen van sijnen wille? Wie is'er die

weet of hy liefde, dan of hy haet weerdigh

is ? Wie heeft den sin des Heeren ghekent

,

of wie is sijnen raedtsman geweest? Hier moet

Teu anderen,

dat oenk de be-

loft' ydel is.

Dewelclve

sonder hetghe-

loof t'eenemaei

vervalt.

Psalm 11 9. 77.

Als uu bet

geloof op d'ee-

uige barmher-

tigheydt Godts

door Christus

is rusteude : so

is de belofte

overvloedelick

bevestigt

:

'twclek uvt •

Augustinus en

Bernardus be-

wesen wort.

Augustinus

in Psal. 88.

tract. 1.

Bern. Serm.

5. in dedic.

templi.

Eccles. 9. 1.

1. Cor. 2. 16.
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Ten auderen,

door een secr

boudigb argu-

ment, uyt het

voorgeseyde te

samen ghestelt,

en door de kla-

re voor-seggiu-

ghen der Pro-

pheten yer-

klaert.

Zach. .3. 9. 10.

lesai. 9. 5, 6.

Ephes. 2. 14.

ons nu het gheloof gantschelick te hulpe

komen : hier moet de waerheydt ons onder-

standt doen : op dat dat ghene 't welck van

ons verborghen is in 't herte des Vaders, ons

door den Geest geopenbaert worde, en dat

sijnen Geest door sijn ghetuyghnis onse her-

ten versekere dat wy kinderen Godts zijn.

Versekere , seggh' ick , ons roepende en

rechtveerdigende om niet en onverdient door

't gheloove : welcke roepingh en rechtveer-

dighmakingh zijn ghelijck als een middelpadt

en doorgangh reyckende van d'eeuwighe pre-

destinaty of voor-ordeningh tot de toeko-

mende heerhckheyt. Laet ons dit aldus met

korte woorden te samen vatten , de Schrif-

tuyre gheeft te kennen dat de beloften Godts

niet vast en zijn , 't en zy dat die met

een seker vertrouwen der conscienty worden

aengegrepen. Waer twijffelingh of onseker-

heydt is in de conscienty , daer verklaertse

dat de beloften tot niet worden. Wederom
betuyghtse dat de beloften niet anders en

kunnen dan wanckelen en ongestadigh zijn, is

't datse berusten op onse wercken. So volght

dan nootwendigh , ofte dat wy de rechtveer-

digheyt verliesen, of dat onse wercken niet

en moeten aengemerckt worden, maer dal het

gheloof alleen de saecke moet uytrichlen 1)

,

het welcke van sulcker aert is, dat het d'ooren

opent, en d'oogen sluyt: dat is, dat het

gantschelick ghehecht is aen debeloft, en de

gedachten afkeert van alle weerdigheyt of

verdienst des menschen. Aldus wordt vervult

de treffelicke voorseggingh des Propheten

Zacharia : Dat wanneer d'ongerechtigheyt der

aerde verdelght sal zijn , als dan een yeghelick

sijnen vriendt sa] roepen onder sijnen wijn-

stock en onder sijnen vyghe-boom. Alvvaer de

Propheet 'aenwijst , dat de geloovige geen

ware vred' en hebben , dan naer het verkrij-

gen van de verghevingh harersonden. Want
men moet in de Propheten dese gelijckformig-

heyt waernemen, datse d'uytwendighe zege-

ningen Godts voorstellen als liguyren der

geestelicker goederen , soo wanneerse van het

Rijcke van Christus spreken. Daerom wordt

oock Christus den Koningh des Vredes en onsen

vrede genaemt : om dat hy alle de beroerten

der conscienty stilt en ter neder leyt. Indien

men vraeght, hoe en opwatwijse, soo moet-

men komen tot sijn olTerhande , daer door de

Heere versoent is : want soo wie niet voor

vast en seker houdt dal Godl bevredight is

van wegen die eenige Versoeningh , door de-

welcke Christus sijnen toorn ghedraghen heeft

,

die sal altijdl blijven vreesen en beven. Som-

ij moet 9tadt grijpen.

ma , onse vred' en is nerghens te soecken

dan in de verschrickinghen en benaeuwtheden

van Christus onsen Verlosser.

5. Maer waer loc ghebruyck' ick een ge-

tuyghenis dat eenighsins duysler is? Paulus loo-

chent 1) al-omni' dat den conscientien eenighe

vred' of geruste blijdtschap gelaten wordt

,

't en zy datmen voor 2) vast en seker houde

dat wy door het geloove gerechtveerdight

worden. Hy verklaert oock met eenen van

waer ons die versekertheydt ontstaet , te we-

ten : Om dat de liefde Godts in onse herten

uytghestort is door den Heyligen Geest: als

of hy seyde dat onse zielen niet en kunnen

ghestilt worden , 't en zy dat wy sekerlick

onderricht zijn dat wy Gode behaghen. Dat

is oock de reden waerom hy in den naem

van alle Godtvruchtighe uytroept : Wie sal

ons scheyden van de liefde Godts , die daer

is in Christus? Want wy sullen eick selfs 3)

seer kleen en soet windeken schudden en

beven tot dat wy dees' haven bezeylt hebben

:

Maer wy sullen daer en tegen oock in de

duysternisse des doots gerust zijn, soo langh

als Godt betoont dat hy onsen Herder en

Leydtsman is. Derhalven die daer rallen en

rabbelen dat wy door 't gheloove gherecht-

veerdight worden , om dat wy weder-geboren

zijnde, door het leyden van een geestelick

leven rechtveerdigh zijn , die en hebben nooyt

de soetigheyt van Godes ghenade ghesmaeckt

,

datse vertrouwen souden dat Godt haer ghe-

nadigh zijn sal. Waer uyt oock volght datse

van de wijs' om wel te bidden niet meer

kennis en hebben dan de Turcken en aller-

ley ander' onheylige volckeren. Want, ge-

lljck Paulus ghetuyght , het en is geen waer-

achtigh geloof 't en zy dat het ons voor-

spelle en ingeve dien seer soeten naem van

Vader, jae 't en zy 'dat het ons den mont

ontsluyt' om met een vrymoedigh geroep te

segghen, Abba, Vader, 't Welck hy elders

klaerder uytdruckt, seggende; Dat wy in
|

Christus hebben de vrymoedigheyt en den

toegangh met vertrouwen door 't geloof aen

hem. Dit en geschiedt voorwaer niet door de

gave der wedergeboorte , deweicke gehjcks'

allijt onvolmaeckt is in dit vleesch , alsoo

oock in sich heeft nienigerley stof en oorsaeck

om te twijtfelen. Daerom moetmen tot dese

remedy komen , dat de geloovige voor vast

en seker houden, datse d'erffenis des He-

melschen Koninckrijcks door gheen ander

recht en hebben te verwachten , dan om dats'

in het lichaem van Christus ingelijft zijnde

,

om niet en uyt genaden rechtveerdigh geacht

Ten derden,

door een open-

baer bewijs des

.\postel8.

Rom. 5. 1.

en vers 5.

Ten laetaten

door de wedcr-

leggingh van

het bedrieglick

argument der

teghen-spreke-

ren, te weten,

dat wy niet

daerom recht-

veerdig euzijn,

om dat wij we

dcr-ghcbori'U

zijnde, geeste

ücker wijso le-

ven.

De reden
,

waerom.

Gal. 4. 6.

Ephes. :i. 12.

(p. 307.)

1) versaeekt. 2) aU. 3) door allerley.
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De iiH'Uschen

/iJQ in deu

gantschen loop

des levens,

Of Afgodeu-

dienaers.

Of güdtloose.

Of Hypocri-

Ot weder-ge-

borene.

D'afgodeDdie-

uaers zijn van

alle gherech-

tigheydt ont-

bloot.

lei-ein. 17. 9.

Gencs. 8. 21.

TsaUn 94. 11.

en U. 2.

Gal. 5. 19.

Met godt-

loosheyt en on-

gerechtigheydt

vervult.

T'eeneraael

eicndigh en

verloren voor

Godt.

worden. Want wat belanght de rechtveerdigh-

makingh , het gheloof en brenght niet met

allen by van het onse waer door het Godes

ghenade verkrijghen soude, maer het ontfanght

alleen van Christus 't geen ons onlbreeckt.

Het XIJII. Capittel.

Hoedanigh daer zy 't beginsel der rechtveer-

dighmakingh, en de gheduyrighe voort-gangh

derselver.

EN op dat dese verhandelinghe 1) te

klaerder worde, soo lael ons ondersoec-

ken hoedanigh de gerechtigheydt des men-

schen wesen kan door den gantschen loop

sijns levens. Wy sullen de menschen ver-

deden in vierderley trappen of groepen 2).

Want daer zijn sommighe menschen dewelcke

met gheen kennisse Godts begaeft zijnde,

versoncken leggen in afgodery : sommighe

wederom die door de Sacramenten uyterlick

de Kercke zijn ingelijft , verloochenen Godt

door d'onheyligheydt hares levens , den wetc-

ken zy met den monde belijden , en zijn

alleen Christenen nae den blooten naem en

tytel : sommighe sijn hypocriten of geveynsde,

die de boosheyt hares herten met een ydelen

schijn bedecken ; sommige zijn door Godes

Geest weder-gheboren , en zijn neerstigh in 't

betrachten van ware heyligheydt. In d' eerste,

dewijlse na hare natuyrlicke gaven geoordeelt

en geweerdeert moeten worden , en sal van

den top hares hoofts tot de voet-sool toe niet

een voncksken" goets worden gevonden, 'ten

zy (mogelick) dat wy de Schriftuyr valsch

willen maken , dewelcke van de kinderen

Adams in 't algemeyn dit getuyghnis geeft

:

Dats' een boos en halsterrigli hert hebben

,

dat al het dichten hares herten quaedt is

van der jeught aen , dat hare ghedachten ydel

zijn , datse de vreeze Godts voor haer ooghen

niet en hebben , dat niemandt onder liaer

verstandigh is of Godt soeckt ; of om 't 3) met

één woordt te segghen datse vleesch zijn

:

door welcken naem verstaen worden alle die

wercken die door 4) Paulus worden opge-

telt , hoererije , onreynigheyt , onkuysheyt

,

overdaedt , afgodery, fenijn-gevingh , vyandt-

schappen , twist, haet , toorn, gekijf, on-

eensheden , secten, nijdt, dootslagen, en

voorts allerley vuyligheydt en grouwel die

bedacht kan worden. Dit is quansuys de

weerdigheyt der menschen daer op sy ver-

trouwen en hooveerdig zijn mogen. Indien

onder hen eenige zijn van sulcken eerbaer-

1) handel. 2) benden. 3) En om. i) van.

heyt der zeden dewelck' eenigen schijn van

heyligheydt soude mogen hebben by de men-

schen: dewijl wy nochtans weten dat Godt

d'uyterlicke gestalt niet en acht, so moet

men door-dringhen tot de Fonteyn der werc-

ken self, so 1) wy willen dats' eenigh ver-

mogen sullen hebben tot rechtveerdigheyt.

Men moet, seggh' ick
,
grondigh insien uyf

wat ghesintheydt des herten die wercken

voort komen. En al hoewel hier seer veel

stof is om veel te segghen , nochtans ghe-

merckt de saeck met seer weynige woorden

kan afgeveerdight worden , soo sal ick , soo

veel doenlick is, in het onderwijsen kort zijn.

%. Voor eerst en ontkenn' ick niet dat

alle de schoone gaven die in d'ongeloovighe

gevonden worden, Godts gaven zijn. Ick en

ben oock alsoo niet vervreemt van 't gemeen

gevoelen , dat ick beweeren soude datter gheen

onderscheyt en is tusschen de gerechtigheydt,

matigheyt en billickheydt van Titus en Tra-

janus : en tusschen de verwoetheydt , onmatig-

heydt en wreetheyt van Caligula of van Nero

;

tusschen de schandelick' onkuysheydt van

Tiberius , en tusschen d'onthouding en kuys-

heyt van Vespasianus : ende (om op de by-

sondere deugden of ondeughden niet langh te

staen) tusschen d'onderhoudinge des rechts

en der wetten, en tusschen de verachtinge

der selver. Want daer is so grooten onder-

scheydt tusschen recht en onrecht, dat dit

onderscheyt selfs in het doode beelt van dese 2)

gesien wordt. Want wat salder doch in de

werelt wel geordineert en geschickt blijven
,

indien wy recht en onrecht onder een men-

gen ? Daerom heeft de Heere soodanigh onder-

seheydt tusschen eerlicke en schandelicke da-

den , niet alleen in het herte van yeder een

ingedruckt : maer hy versterckt het óock dick-

wils door de bedieningh sijner voorsienig-

heydt. Want wy sien dat hy met veel zege-

ningen deses teghenwoordighen levens aen

doet die gene die onder de menschen de

deught betrachten. Niet dat die uyterlicke

ghedaente der deught de minste weldaedt

Godts soude verdienen : maer het belieft hem

alsoo te betoonen hoe seer hem de ware ghe-

rechtigheydt ter herten gaet , dewijl hy niet en

gedooght dat selfs d'uyterlicke en gheveynsde

soude zijn sonder tijdtlicke vergeldingh. Waer
uyt volght het gheen wy onlanghs beleden

hebben , dat alle sulcke deughden , of liever

beeltenissen der deugden , Godes gaven zijn

,

want daer en is geen dingh eenighsins prijse-

lick , 't welck van hem niet voort en komt.

3. Maer 't geen Augustinus schrijft is

Uaer is noch-

tans groot on-

derscheydt tus-

schen sommige
deugtsame, eu-

de gheheel ver-

dorvene. Welck

onderscheydt

te sien is, 1. in

degaren Godts,

2. in d'ouder-

scheydiügh tus-

schen het geen

eerlick en ou-

eerlick is, 3. in

de zegeninghen

deses teghen-

woordighen le-

vens.

1) is't dat. 2) dieu.
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Maer even-

wel ia al dat

het welck vaa

(lese deujtsame

golaea wort, al

hoewel 't prij-

selick schijnt te

wesen, verdor-

ven.

Lib. 4. contra

liiüan.

1. Vau we-

ghen d'onsiiy-

verhevdt hares

herten.

2. Door dien-

se afwijckeu

van hüt recht

evnde.

(p. 308.)

3. Overmits

s\ verstoken

zijn van Chris-

tus, bujten den

welcken gbeen

leven en is.

l.Ioan. 5. 12.

evenwel waerachtigh, dal alle die, die van

de Religy des eenighen Godts yervreeml zijn

,

hoewelse van weghen den schijn der deught

groot gheachl worden, niet alleen geen be-

looningh , maer oock veel meer straffe weer-

digh zijn: om datse de reyne goederen Godts

door de besmetlingh hares herten verontrey-

nigen. Want ofschoon se Godes instrumenten

zijn om de ghemeenschap der menschen door

rechtveerdighevt , soberheyt ,
vriendtschap ,

matigheydl, kloeckheyt en voorsichtigheyl te

bewaren en t'onderhouden : soo volbrengense

nochtans dese goede wercken Godts seer

qualick: want sy en worden niet door een

oprechte begeert of liefde tot de deught
,
maer

door enckel' eergierigheydt , of door eyghen

liefd', of door eenigh' andere verkeerde ge-

sintheyt van boose wercken afgehouden. Nae

dien dan hare wercken door 1) d'onsuyver-

heyt des herten als van haren oorsprongh

aen , verdorven zijn, soo en moghense met

meer onder de deughden ghestelt worden,

dan d'ondeughden ,
dewelcke van wegen hare

ghelijckheydt en over-een-komingli met de

deught, plegen bedriegelick te zijn. Eyndt-

lick, dewijl wy weten dat het eenigh' en

eeuwigh' eynde der gerechtigheyt is ,
datmen

Godt diene : soo volght dat al dat , 't welck

tot een ander' eynde gedaen wordt ,
met

recht geen gerechtigheydt en mach genaemt

worden. Nademael sy dan niet en sien op dat

eynd' en ooghmerck' het welck haer de wijs-

heydt Godts voor-steldt : of schoon haer
]

werck ten aensien van d'uyterlicke plicht en

daedt schijnt goedt te zijn , soo is 't nochtans

sonde , ten aensien en van wegen 't verkeert

eynddoel 2) datse daer in voor hebben. Dien-

volghens besluyt Augustinus, dat alle de Fa-

britii, Scipiones ,
Catones en diergel ijcke Hey-

denen in hare Irefl'elicke daden en wercken

dese sonde begaen hebben , te weten ,
datse

sonder het licht des geloofs zijnde
,

hare

wercken niet en hebben ghericht of beleyt

tot dat eynde, daer toe sy deselve hadden

behooren te richten 3). En dats' oversulcks

geen ware gerechtigheydt ghehadl en hebben :

overmidts de werken gheoordeelt en ghe-

weerdeert worden niet nae d'uytwendige daedt,

maer nae 't eynde der selver.

4. Daer beneffens indien waerachtigh is

't gheen Joannes seght , datter gheen leven

en is buyten den Sone Godts : soo loopen

alle die , die gheen deel en hebben in Chris--

tus, hoedanige sy oock mogen zijn , en wats'

oock souden mogen of doen poogen , noch-

tans met een vollen ren en loop tot het ver-

1) van. 2) eynde. 3) beleyden.

derf en tot het oordeel des eeuwigen doodts.

Dit is de reden waerom Augustinus aldus

spreeckt : Onze Religy maeckt onderscheyt

tusschen de rechtveerdighe en onrechtveer-

dige, niet door de Wet der wercken, maer

door de Wet des gheloofs : sonder welck

gheloof alle de wercken die goedt schijnen,

in sonden verandert worden. Daerom schrijft

de selvigh' Augustinus seer schoon in een

andere plaets , wanneer hy den arbeydt en

de vlytigheydl van soodaniglie menschen ver-

ghelijckt by eenen dwaelachtigen loop. Want

met hoe meer snelheydt 1 )
yemandt 2) buy-

ten den wegh loopt, des te verder dwaelt

hy 3) van het wit en perck af 4) en wordt

oversulcks oock des te 5) ongheluckiger.

Daerom beweert hy dat het beter is op den

wegh te hincken, dan buyten den wegh te

loopen. Ten laetsten is 't seker datse quade

boomen zijn , want sonder de gemeenschap

van Christus en is er 6) geen heylighma-

kingh. Sy moghen dan wel vruchten voort

brenghen , die schoon en heflick in d' oogh'

en oock soet van smaeck zijn: maer gheen-

sins die goedt zijn. Hier uyt sien wy lichte-

lick dat al dat , 't welck de mensch bedenckt

,

overleyt en verricht eer hy met 7) Godt

versoent is door het geloof, vervloeckt zy,

en niet alleen met en deught tot rechtveer-

digheyt , maer oock de verdoemenisse seker-

lick verdient. En wat twisten wy doch hier

van als of het een twijffelachtigh stuck waer,

dewijl aireede door 't ghetuygenisse des Apos-

tels is bewesen dal hel onmoghelick is dat

yemandt sonder geloof Gode behagen soude?

5. Maer 't bewijs hier van sal noch klaer-

der gesien worden , ist dat wy de natucrlicke

condity des menschen en de ghenade Godts

tegen malkanderen stellen. Want de Schrif-

tuyr roept al-omm', dat Godt in den mensch

niet met all' en vindt waer door hy soude

worden aengeport om teghens den selven

weldadigh te zijn, maer dat hy door sijn'

onverdiende goederliercnheydt den mensch

voorkomt. Want wat soude doch die gene

die doodt is kunnen doen tot sijn levendigh-

making? 't Is nu sulcks dat Godt geseydt

wordt ons van den dooden op te wecken en

tot een nieuwe crealuyr te maken, wanneer

hy ons met sijn kennisse verlicht. Want wy

sien dat de genade Godes l'onswaert dick-

wils (voornementlick by den Apostel) door

desen tytel wordt aenghepresen: Godt, seght

hy, die rijck is in barmhertigheydt ,
door

sijne groote liefde daer mede hy ons liefge-

hadt heeft, oock doe wy doodt waren door

1) hoe. 2) (met meerder snelheyt ) 3) hoe hy oock verder.

4) (dwaelt). 5) []. 6) [ ]. 7) [ ].
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Lib. 3. ad

Bonif. cap. 5.

Pricfat. in

1'salm.

't Welck met

het seggen van

Augustinus be-

vestight wort.

Uebr. 11. 6.

4. Van wegen

de staudt des

iialuerliekcu

mensches , be-

schreven door

versclieydene

Schriftuyr-

plaetsen, de-

welcke glieluy-

gben dat de

mensch voor de

weder- gcboort'

in souden doot

is, en in de we-

der-geboort' de

eenige ghenade

Godts prijsen

en verkondi-

gen.

loan. B. 25.

Ephes. 2. 4.
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Kom. i. 17.

de misdaden , heeft [o/is] levendigh gemaakt

met Christus , &c. In een andere plaets

daer hy onder het voorbeelt Abrahams van

d'algemeene beroepinghe der gheloovigen han-

deU. , seght hy aldus : 't is Godt die de doode

levendigh maeckt, ende roept de dinghen die

niet en zijn als of'se waren. Indien wy niet

met all' en zijn , wat vermogen hebben wy
dan? Daerom slaet de Heere dese vermetel-

heyt krachtiglick ter neder in de History van

Job met dese woorden : Wie heeft my voor-

lob 41. 2. ghekomen , dat ick [^,e;«] soude vergelden?

wat onder den gantschen Hemel is , is mijne.

Rom. u. 35. Paulus dese spreuk verklarende, ghebruyckt

die hier toe, te weten, dat wij niet en sui-

len dencken , dat wy yets tot God brenghen

anders dan enckel schande van wegen ons'

armoed' en gebreckelicklieyt. Daerom als hy
inde boven-aengehaelde 1 ) plaets wil bewijsen,

dat wy door sijn genaed' alleen, en niet door

onse wercken , tot de hope der saligheyt

gekomen zijn , soo betuyght hy dat wy zijn

Ephcs. 2. 10. gjjn maecksel , door dien wy weder-geboren

zijn in Christus Jesus tot goede wercken

,

die hy te voren bereyt heeft op dat wy daer

in wandelen souden. Als of hy seyde , wie

van ons kan sich beroemen dat hy door sijne

gerechtigheyt Godt bewogen en verweckt

heeft, nae dien ons eerste vermogen om goet

te doen voort vloeyt uyt de weder-geboort ?

want wy zijn alsoo van naturen gestelt, dat-

ter eer Oly uyt een steen , dan een goedt

werck uyt ons sal geperst worden, 't Is

voorwaer wonder dat de niensch, die tot soo

grooten schand' en smaetheyt veroordeelt en

verstoeten is , hem-selven noch yets durft

toe-eygenen. Laet ons derhalven met dien

treffelicken dienaer Godts bekennen : Dat wy
2. Tim. 1. 9. van den Heere geroepen zijn met een heylige

roeping : niet nae onse wercken , maer nae

sijn voornemen en genade : En dat de goe-

Titiis 3. 4. dertierenheyt en liefde Godes onses Sahg-

makers t'onswaert verschenen is : Want hy
heeft ons salig gemaeckt, niet uyt de recht-

veerdige wercken die wy gedaen hebben

,

maer nae sijne barmhertigheyt : op dat wy
door sijne genade gerechtveerdigt zijnde, tot

erfgenamen des eeuwigen levens ghemaeckt

souden worden. Door dese bekentenis beroo-

ven wy den mensch van alle gerechtigheyt

lot liet minste deelken toe , tot dat hy door

de barmhertigheyt Godts alleen tot de hope

des eeuwigen levens weder-geboren sal zijn.

Want indien de rechtveerdigheyt der wercken
yets toebrenght om ons te rechtveerdighen,

soo wort met onwaerheyt geseydt dat wy door

1) boven-verhaelde.

ghenade gherechtveerdight worden, d' Apostel

en hadde voorwaer sijn eygen segghen I) niet

vergheten doe liy beweerde dat de recht-

veerdighmakingh onverdient en uyt ghenaden

is , dewijl hy oock in een ander plaets be-

wijst , dat de genade geen genade meer en

IS, ist dat de wercken van eeniger weerde

zijn. En wat wil doch de Heere anders te

kennen gheven , als hy seght dat hy geko-

men is om te roepen niet de rechtveerdige

,

maer de sondaers ? Indien alleen de sondaers

toe-gelaten worden tot Christus , waer toe

souden wy dan den toegangh tot hem soecken

door versierde gereclitiglieyt?

6. Dese bedenckingh komt my nu en dan

wederom voor, te weten, dat het te vreesen

staet dat ick de barmhertigheydt Godts te

kort doe , door dien ick soo seer sorglivul-

delick arbeyd' om deselve te beweeren en

voor te staen , even als ofse twijlïelachtigh

of onklaer ware. Maer dewijl onse boosheydt

soodanigh is datse Gode nimmermeer en laet

behouden 't gheen hem toekomt , 't en zy

datse seer sterckelick te neder gheslagen

worde , soo word' ick gedwongen hier op

wat langer te staen. En na dien de Schrif-

tiiyr in dese saeck klaer ghenoegh is, soo

wil ick my
|
liever met liare woorden , dan

met de mijne behelpen. Als Jesaia het alge-

meene verderf des menschelicken gheslachts

beschreven lieeft , soo voeght hy daer 2)

seer fraey d'ordre der herstellingh en ver-

nieuwingli by 3). De Heere sagh het , ende

het was quaedt in sijne oogen , datter geen

recht en was. Dewijle hy sagh , datter nie-

mandt en was , soo ontsettede hy sich , om
datter geen Voorbidder en was : daerom

bracht hem sijn arm heyl aen , ende sijne

gerechtigheydt die ondersteunde hem. Waer
is doch onse gerechtigheydt, indien het waer

is dat de Propheet seyt , datter niemant en

is die in het weder krijgen van sijn saligheyt

den Heere te hulp komt? Alsoo oock een

ander Propheet, daer hy den Heere invoert,

handelende van de sondaers met hem te ver-

soenen : Ik sal my met u verloven eeuwighlick

in gerechtigheydt, oordeel, genaed' en barm-

hertigheyt. Ick sal segghen tot den ghenen

die gheen barmhertigheydt en heeft verkre-

gen
,
gby hebt barmhertigheydt verkregen.

Indien dit verbondt , waer in sonder twijlTel

ons' eerste vereenigingh met Godt vervat is,

op de barmhertigheydt Godes steunt, soo en

heeft ons' eyghen gerechtigheydt geenen

grondt. En voorwaer ick soude wel van den

ghenen, dewelcke verdicliten dat de mensch

5. Door het

ghetuyghnis

vau lesaia.

(!>. 309.)

Met den welc-

kcu oock Ho-

sea over ecu

stemt, Cap. 2.

vss. 18, 22.

1) sich selvea. 2) (op) 3) [ ].
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üesglielijcks

oock Paulus en

loannes.

Rom. 5. 6, 10.

Coloss. 1. 21.

6. Door eea

seerkrachtiglie

redtju, dewL'lck

wccli neemt de

dwalingh van

de gheineyne

lieden, die de

gerechtighcydt

huiilicder wei'c-

ken vermengen

met de verlos-

singh ons door

Christus ver-

kregen.

1. Tctr. 1. 2.

met eenighe gherechtigheydt der wercken

Gode te gemoet gaet , begeeren te verstaen

ofse meenen datter gantsclielick eenighe reclit-

veerdigheydt zy behalven die rechtveerdig-

heyt die Gode aengenaein is. Indien het dol-

h'gheydt is sulcks te dencken : hoe soude

doch yets aengenaems Gode kunnen toekomen

van sijne vyanden , dewelck' hy gheheel en

al met all' hare wercken verwerpt ? lek seg-

ghe dat de waerheydt ghetuyght dat wy
alle te samen doodtlicke en openbare vyan-

den Godts zijn, tot dat wy gerecht veerdight

wesende , worden aengenomen in sijn vriendt-

schap. Indien de rechtveerdighmaking is het

beginsel der liefde, wat rechtveerdige wercken

kunnender dan gaen voor de selvighe? Daerom

is 't dat Joannes , op dat hy dien verderffe-

licken hooghmoedt weeren en wech nemen

soude, so neerstigh ons vermaent en leerdt

dat wy hem niet eerst en hebben lief ghe-

hadt. En dit selvighe hadde de Heere aireed'

in voortijden gheleert door sijnen Propheet:

lek sal, seght hy, haer-lieder afkeeringe ge-

nesen , ick salse vrywillighlick liefhebben

:

want mijn toorn is van hem ghekeert. Indien

sijn liefde sich van selfs tot ons ghekeert

heeft, soo en wordtse voorwaer door onse

wercken niet verweckt en aengeport. Maer

het on-ervarene gemeene volck meent dat

daer mede niet anders en wort beduydt, dan

dat niemant en heeft verdient dat Christus

onse verlossinge volbrengen soude: doch dat

wy door onse wercken gheholpen worden

om tot het besit en ghenot der verlossmghe

te gheraken. Jae 't is veel eer waerachtigh

.

ofschoon wy door Christus verlost zijn, dat

wy nochtans duysternis , en erfgenamen des

doodts, en Godes weder-partijen zijn. totdat

wy door de roepingh des Vaders in Christus

gemeenschap in-gehjft worden. Want Paulus

leert dat wy van ons' onreynigheden door

't bloet van Christus niet eer en worden

ghesuyvert en ghewasschen, dan als de Geest

die suyveringh in ons te wege brenght Petrus

willende dit selvige seggen , verklaert dat de

heylighmakingh des Gheestes krachtigh en

dienstigh is tot de gehoorsaemheyt en bespren-

ginge des bloets van Christus. Indien wy
door den Geest besprenght worden met het

bloet van Christus tot reynighniakingh, laet ons

dan niet meenen dat het met ons, eer wy al-

soo besprenght zijn, anders gestelt is, als met

een sondaer die van Christus is afgheschey-

den. Laet dan dit vast blijven , dat het be-

ginsel van onse saligheyt, is gelijck een

weder-opstanding van de doodt tot het leven :

Want wanneer ons om Christus wille gegeven

is in hem te gelooven , als dan beginnen wy

eerst uyt de doodt te komen in het leven.

7. Hier onder wordt begrepen de tweed'

en derde soort van 1 ) menschen , die in de

boven-gliestelde verdeeling is aangeteeckent.

Want d'onsuyverheydt der conscienty bewijst

dat de sulcke door Godes Gheest noch niet

en zijn weder-geboren. En wederom is dit

,

te weten, datse niet weder-geboren zijn , een

teeken datse geen gheloof en hebben. Waer
uyt dan voorts blijckt , datse met Godt noch

niet en zijn versoent , en datse voor sijn

aenghesicht noch niet en zijn gerechtveer-

dight ; dewijl men dese goederen alleen be-

komt door het geloove. Wat kunnen de son-

daers die van Godt vervreemt zijn , voort-

brenghen anders dan 't gheen grouwelick is

in sijn oordeel? Met dit dwase vertrouwen

zijn alle godtloose menschen opgheblasen

,

en bysonderlick de hypocriten en gheveynsde,

te weten , ofschoonse by haer selven bewust

zijn dat haer gantsche hert met onreynigheyt

vervult is , datse nochtans wanneers' eenige

toon-schijnige werken doen , deselve soo weer-

digh achten , dat die van Godt niet en be-

hooren versmaet te worden. Hier uyt ontstaet

in haer dat verderlTelick misverstant , datse

schoon van haer boos' en ongoddelick hert

overtayght zijnde , nochtans niet en kunnen

ghebracht worden tot dese belijdenis . datse

ledigh en bloot zijn van gherechtigheyt.

Want al hoewelse bekennen datse onrecht-

veerdigh zijn , dewijlse sulcks niet en kunnen

ontkennen , soo schnjvense nochtans haer

selven eenighe gerechtigheydt toe. Dees' ydel-

heyt wederleyt wederleyt de Heere treffelick

door den Propheet : Vraegt , seght hy , nu

de Priesters de Wet, seggende: Siet, yemant

draeght heyligh vleesch in de slippe sijnes

kleets , ende hy raeckt met sijne slippe aen

het broot , of aen het moes, of aen den wijn
,

of aen de olye , of aen eenighe spijse , sal het

heyligh worden ? ende de Priesters antwoord-

den ende seyden : Neen. Ende Haggai seyde

:

Indien yemant die onreyn is van een doodt

lichaem , yets van die dingen aenroert, sal

het onreyn worden? Ende de Priesters ant-

woordden , ende seyden : Het sal onreyn wor-

den. Doe antwoordde Haggai, ende seyde:

Alsoo is dit volck , ende also is dese natie

voor mijn aengesichte , spreeckt de Heere

,

ende alsoo is al het werck hunlieder handen :

ende wat sy daer offeren , dat is onreyn.

Och of deze uytspraeck 2) by ons volkomen

gheloof verkrijghen , of ter deghen in onse

ghedachtenis wortelen konde. Want daer en

is niemandt , al hoewel andersins sijn gantsch

De tweede

en derde soort

vervat de godt-

loose glienaem-

de Christenen

en Hypocriten,

van dewelcke

niet anders

voort en komt
dau het gheen

gantsch ver-

doeraelick is.

Ghelijck de

Propheet Hag-
gai getuyght.

Hagg. 2. 12.

1) bende der. 2) sprenck.
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leven boos is , die sich wil laten wijs maken

en onderrechten van 't geen de Heere alhier

klaerlick beluygt. Soo haest als yemanl van

d'allerbooste, een of twee plichten der Wet

volbracht heeft, soo en twijffell hy niet of

suicks wort hem tot gerechtigheydt toe-ge-

reeckent. Maer de Heere roept hier teghen

dat daer uyt geen heylighmakingh behaelt en

wordt, 't en zy dat het herte te voren wel

ghereynight zy. Ende daer mede niet ver-

ghenoeght zijnde, soo betayght hy voorts

dat alle de wercken die van de sondaers

voort ghebracht worden door d'onreynigheyt

hares herten worden besmet. Verre zy dan

den tytel der gherechtigheydt van die werc-

ken , die door des Heeren mondt van on-

reynigheyt aengheklaeght 1) en veroordeelt

Tegcu-wer- worden. En met hoe schoonen ghelijckenisse

bewijst hy dat? Want yemant had
|
de kun-

nen teghènwerpen 2) , dat dat geen 't weick de

Heere geboden heeft , onveranderlick heyligh

is. Maer de Heere seght daer teghen . dat

het niet wonder en is, dat die dingen die

in de Wet des Heeren gheheylight zijn

,

door d'onreynigheydt der boosen bevleckt

worden: dewijl een onreyne hant hetheylige

verontheylight , wanneers' het aenraeckt.

Daer nae ge- g pggg gglvige sacck vcrvolght hy seer

löcfiesail!'" treffelick by Jesaia : En brenght, seght hy,

lesa. 1. 18. niet meer vergeefschen offer , het reuck-werck

5 ƒ' Ca Tt"" de.s
'^ ^Y ^en grouwel: Uwe nieuwe maenden

,

seivigheu Pio- en UWC gescttc hoogh-lijden hatet mijne

pheets.
j.igig ^ sy j,jjn uiy tot ccneu last , ick ben

moede gheworden [die] te draghen. Ende

als ghy-lieden 'uwe handen uytbreydet , ver-

berghe irk mijne ooghen voor ii , oock wan-

neer ghy het gebedt vermenighvuldigt , en

hoore ick niet: [want] uwe handen zijn vol

bloedts. Wasschet u , reynighet u , doet de

boosheydt uwer handelinghen van voor mijne

ooghen wech. Wat beduydt dat dat de Heere

suick een walgingh heeft aen d'onderdanig-

heydt sijner Wet? Jae maer de Heere en

verwerpt alhier niet met allen van 't gheen

met d'oprechte ghehoorsaemheydt sijner Wet
over een komt, welcke gehoorsaemheydt

,

ghelijck hy al-omme leert , tot haer beginsel

heeft d' ongeveynsde vreese sijns naems.

Waer dese vreese niet en is , daer zijn alle

de dinghen die hem ghe-offert worden , niet

alleen beuselingen , maer oock stinckende en

vervloeckte vuyiigheden. Laet nu de Hypo-

criten henen gaen, en de boosheydt die in

haer hert verborgen is behoudende , neerstig-

heydt aenwenden om door hare wercken Godt

aen haer te verbinden. Maer sy sullen hem

soo doende meer en meer terghen. Want

d'oTTerhanden der godtloosen zijn hem eenen

grouwel : 't Gebedt der ghenen die oprecht

zijn , is hem alleen aenghenaem. Soo stellen

wy dan buyten twijffel , 't welk oock seer

wel bekent behoort te wesen dengenen die

maer redelick in de Schriftuyr ervaren zijn
,

dat selfs de alder-schoonst-schijnende wercken

van die menschen , die noch niet waerlicks

en zijn gheheylight, soo verr' af zyn van de

rechtveerdigheydt die voor Godt gheldt , datse

voor sonden geoordeelt en geacht worden.

En daerom hebben die seer waerachtelick

gesproken , deweicke gheleert hebben dat de

persoon by Godt gheen gunst en verkrijght

door de wercken: maer dat daer-en-teghen

de wercken als dan eerst Gode behaghelick

zijn , wanneer de persoon te voren voor Godts

aenschijn gunst en genade gevonden heeft.

En dees' ordre moet eerbiedighlick waerghe-

nomen worden, tot deweick' ons de Schrif-

tuyr met der handt leydet. Moses schrijft dat

de Heere ghesien heeft op Abel , en op sijne

wercken. Siet ghy wel dat hy aenwijst dat

de Heere den menschen ghenadigh is, eer

hy hare wercken aensiet? Daerom moet de

heylighmakingh des herten voor gaen ,
opdat

de wercken die van ons voort komen
,
goe-

dertierlick van Godt moghen aengenomen

worden. Want het segghen 1) van Jeremia

grijpt altijt plaets : Dat d'ooghen des Heeren

de waerheydt en oprechtigheydt aensien.

Voorts heeft de Heylighe Geest door den

mondt van Petrus betuygt: Dat de herten

door 't geloof alleen gereynight worden, waer

uyt dan blijckt dat het eerste fondament is

in het waerachtigh' en levendige geloove.

9. Laet ons nu bemercken wat voor recht-

veerdigheyt die menschen hebben , die van

ons in de vierde groep 2) gesteldt zijn. Wy
bekennen , wanneer ons Godt door het tus-

schen-komen van Christus gerechligheyt met

hem-selven versoent, en door het schencken

van de ghenadighe vergevinge der sonden

voor rechtveerdig' houdt: dat met sulcken

liarmhertigheydt oock 't samen gevoegt is

dese sijne w'eldadigheyt , dat hy door sijnen

H. Geest in ons woont, door wiens kracht

de begeerlickheden onses vleesches daghelicks

meer en meer worden ghedoodt : en wy ghe-

heylight, dat is den Heere toe-ge-eyghent tot

ware reynigheydt des levens , dewijl hy onse

herten tot d'onderdanigheyt der wet fatsoe-

neert en bequaem maeckt. So dat dit is onsen

voornaemsten wille, sijnen wille te dienen,

en sijn eer' alleenlick op alle manieren te

Midtsgaders

Salomo.

Prov. 15. 8.

Augustiuusen

Gregorius.

August. Lib.

de pa'uit. &
Gregur. cujüs

verba referun-

tur 3. qua!st.7.

Onder de

vierde rey en

groep behooren

de weder-gebo-

reue.

1) beklaeght. 2) voorwerpen. 1) ile spreuck. 2) beude.
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Dese hoewel

sy door de Icj-

dingc des Hej-

ligheu Geestcs

den rechtea

wegh wande-

len,

1. Keg. 8.46.

Zuo is noch-

tans het beste

dat sy voort

brenghen, door

d'onreyuigheyt

des vleesches

befleekt en ver-

dorven.

h\ sonder

wanneerse ko-

men voor den

Richtcrsloel

Godts.

Daer beaef-

feus is oock

eeue eenighe

misdaedt ghe-

uoegli om alle

gheüacliteuis

der voorleden

rechtveurdig-

heydt uyt te

wisschen.

Ezech. 18. 24.

lacob. 2. 10.

bevorderen. Maer als wy oock schoon door

de leydinge des Heylighen Geestes in de

weghen des Heeren wandelen, opdat wy
nochtans ons selven verghetende, niet en

souden groots en opgheblasen worden , soo

blijven in ons nog eenighe overbUjI'selen der

onvolmaecktheydt om ons oorsaeck te gheven

tot ootmoedigheydt en vernederingh. Daer en

is niet een rechlveerdige, seydt de Schrif-

tuyr, die goet doet ende niet en sondight.

Wat voor een gerechtigheydt sullen sy dan

als noch uyt hare wercken verkrijghen ? lek

segghe ten eersten dat het alder-beste 't welck

van haer ghedaen en voort ghebracht kan

worden , nochtans altijt door eenigh' onsuyver-

heydt des vleesches besprenght en verdorven
,

en ghelijck als met wat droessems vermenght

is. Laet , segg' ick , een heylig dienstknecht

Godts uyt sijn gantsch leven uitkiesen het

alder-uytnemenste werck 't welk hy in den

loop sijns levens sal meenen ghedaen te heb-

ben, laet hem alle de deelen daer van heen

en weer wel over-leggen : Hy sal sonder

twijfTel erghens bevinden yets dat na de ver-

dorventheyt des vleesches smaken sal , want

onse wackerheyt en veerdigheyt om goet te

doen en is nimmermeer soodanigh alsse be-

hoort te wesen , maer daer is in ons veel

swackheyts waer door den loop in 't goede

verachtert wordt. En hoewel wy sien dat de

smetten daer mede de wercken der Heyligen

besprenght worden . niet kleyn noch duyster

en zijn, onderstel 1) nochtans eens 2) dat

hare wercken maer seer weynig zijn bevleckt

:

Maer seght my , sullen die den ooghen Godts

niet qualick bevallen , voor dewelcke de Ster-

ren selfs niet reyn en zijn? Wy sien der-

halven datter niet een werck van de Heylige

voort en komt , 't welck niet en verdient met

schande beloont te worden , indien 't in sich

selven aengemerckt en geweerdeert wordt.

10. Daer beneffens ofschoon het gheschie-

den konde , dat wy eenighe gantsch suyvere

en volmaeckte wercken hadden , so soude

nochtans één sonde genoegh zijn om alle de

gedachtenis van onse vorige gerechtigheydt

uyt te wisschen en uyt te doen
,

ghelijck de

Propheet spreeckt. Waermede Jacobus oock

over een stemt, als hy seght: Soo wie in

één dingh overtreedt , die is in allen schuldigh

gheworden. Dewijl nu dit stertfelick leven

nooyt reyn of ledigh en is van sonde , soo

en soude de gantsche gerechtigheyt die wy
mochten verkregen hebben , als door de steedts

aen een volghende sonden verdorven , onder-

dpuckt, en verloren zijnde, voor Godts aen-

schijn niet komen , noch ons tot rechlveer-

digheyl toe-gereeckent worden. Eyndelick

wanneermen handelt van de rechtveerdig-

heydt der wercken , so moet het gebodt , en

niet het werck der Wet worden aengesien.

Indien men derhalven de reohtveerdigheyt

soeckt uyt de Wet. soo sullen wy te ver-

geefs een werck of twee te voorschijn bren-

gen : maer de aenhoudende 1 )
gehoorsaemheyt

der Wet is ons daer toe van nooden.
|

Soo en wordt ons dan de verghevinghe der

sonden , van dewelcke wy ghesproken heb-

ben , niet eenmael (ghelijck veel menschen

sottelick meenen) van Gode tot rechtveerdig-

heydt toegereeckent , op dat wy ver^hevin-

(p 311.)

ghe van ons vorigh'

bende , daer nae de

Wet soecken souden :

tot een valsche hoop'

leven verkreghen heb-

rechtveerdigheyt in de

want alsoo souden wy
gebracht, en niet anders

dan bedroghen en bespot worden. Want na-

dien ons gheen volmaecktheydt en kan ge-

worden , soo langh als wy met dit vleesch

bekleedt zijn , na dien oock de Wet de doodt

en verdoemenisse verkondight allen dien die

gheen volkomen gherechtigheydt door hare

wercken en sullen volbracht hebben : so sal

de Wet altijdt stolf' hebben om ons te be-

schuldigen en te verdoemen , indien Godts

barmhertigheydt haer niet teghen en gingh
,

en ons door een geduyrige quytscheldinge

der sonden nu en dan van haer oordeel niet

vry en verklaerde. Derhalven blijft dit 't welck

wy in 't eerste gheseydt hebben , altijdt vast

en seker. Indien wy na onse weerdigheydt

geweerdeert worden, dat wy niet tegenstaend'

alles wat wy oock souden mogen bedencken

of beginnen , nochtans met all' onse wercken

en betrachtinghen de doodt en verdoemenisse

vveerdigh zijn.

1'1 . Op dese twee dinghen moeten wy
vast staen en aendringen , te weten , datter

geen werck eens Godtsaligen t'eeniger tijdt

en zy gheweest 't welck niet verdoemelick

en soude zijn , indien het door Godes strengh

oordeel wierdt beproeft en ondersocht. Boven-

dien "2) ofschoon er suick een werck mochle

ghetoont worden
,

('t welck gheen mensch

doen en kan) dat nochtans dat werck door

de sonden, waermede de wercker self sonder

twijlfel bevangen is ,
gheschonden en veront-

reynight wordt, en alle sijn' aenghenaemheydt

verliest. En dit is den voornaemsten grondt

daer in desen gantschen handel bestaet. Want

tusschen ons en de verstandighste School-

leeraers en is geenen strijt , aengaende het

beginsel der rechtveerdighmakingh , dewijl wy

Daerom en

kuuneuaegeen-

sias door de

wercken ghe-

reehtveerdight

worden.

De voor-ghe-

noenidc twee

redenen korte-

lick verhaeldt

zijnde, soo wort

de derde daer

by ghevoeght

tegen deSophis-

teu, dal, name-

lick, de Schrift

klacrlick ghe-

tuyght, hoewel

de weder-gebo-

rene veel goede

wercken heb-

ben , datse

nochtans alleen

door het ghe-

loof en de toe-

reeckeningh

der gherechtig-

heydt van

Christus ge-

rechtveerdigt

zijn.

1) neemt het. 2) soo. 1) geduyrige. 2) desen .
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met malkanderen hier in eens zijn
,
dat de

sondaer van de verdoemenisse verlost wordt

en rechlveerdiglieydt verkrijght sonder sijne

verdiensten, ende dat door de verghevinghe

sijner sonden. Llytghenomen alleen dat sy

onder het woordt rechtveerdighmakingh be-

grijpen de vernieuwingh , in dewelcke wy

door Godts Geest verandert worden tot de

ghehoorsaemheydt der Wet. Ende sy beschrij-

ven de rechtveerdigheyt van een weder-ge-

boren mensch aldus: Dat de mensch door

't gheloove in Christus eenniael met Godt

versoent zijnde, door sijne goede wercken

rechtveerdigh gheacht wordt by Godt, en van

weghen de verdienst der selver aenghenaem

is. Maer de Heere verklaert daer teghen

,

dat hy Abraham het gheloof heeft toe-ge-

reeckent tot rechtveerdigheydt, niet in dien

tijdt doe hy noch d'afgoden diende , maer

doe hy aireede veel jaren lang in heyligheydt

des levens uytgemuntet hadde. Soo hadde

dan Abraham langhen tijdt Godt ghedient uyt

een reyn hert, en sulcken ghehoorsaemheydt

der Wet bewesen, als van een sterflick mensch

bewesen kan worden : en nochtans is sijn recht-

veerdigheyt in het geloove gelegen. Waer uyt

wy , nae de reden-cavelinghe van Paulus, be-

sluyten dat hy die niet gehadt en heeft uyt de

wercken. Van gelijcken wanneer by den Pro-

pheet gheseydt wordt : De rechtveerdighe sal

uyt den geloove leven : soo en wordt aldaer niet

giiesproken van de godlloose en onheylighe men-

schen die de Heere tot den geloove bekeeren en

rechtveerdigen soude : maer die woorden wor-

den tot de gheloovighe ghesproken ,
en den

selven wordt het leven belooft uyt den ghe-

loove. Paulus neemt oock alle twyflel en swarig-

heyt wech , wanneer hy tot versterckinghe

van dit ghevoelen dese woorden van David

by brenght : Saligh zijn die welckers onge-

rechtigheden vergeven zijn. En 't is seker dat

David spreeckt niet van de godtloose. maer

van de geloovige, waer van hy er 1) een

was : want hy sprack uyt het gevoel van sija

eyghen conscienty. Soo moeten wy dan dese

ghelucksaligheydt niet alleen eenmael hebben
,

maer oock door ons' gantsch leven behouden.

2. cor. 6. 18. Eyndelick betuyght hy dat de bootschap van

de ghenadige versoeningh met Godt niet en

wordt verkondight voor een dagh of twee,

mner altijdt en aanhoudend 2) in de Kerck

plaets heeft. Dien-volgens en hebben de ghe-

loovige tot het eynde van haer leven toe gheen

andere rechtveerdigheyt dan die, die aldaer

beschreven wordt. Want Christus blijft altijdt

een Middelaer om ons met den Vader te ver-

Habak. 2. 4.

Rom. i. 7.

Psalm 32. 1.

1) []. 2) gheduyrigh.

soenen. En de kracht sijns doodts duyrt eeu-

wighlick : te weten : d'afwisschingh , de vol-

doeningh , de versoeningh , en eyndelick de

volmaeckte gehoorsaemheydt , waer door all'

onse ongherechtigheden bedeckt worden. Pau-

lus en seght oock niet dat wy 't begin der

saligheydt hebben uyt genade, maer dat wy

door de genade saligh gemaeckt zijn, en niet

uyt de wercken , op dat sich niemandt en

roeme.

1 2. De uytvluchten die de School-leeraers

alhier soecken om t'ontkomen , en kunnen haer

niet helpen. Sy segghen dat de goede wercken

door haer inwendige weerdigheyt van soo

groeten weerde niet en zijn datse genoegh-

saem souden wesen om de gerechtigheydt te

verkrijgen : maer dat het komt van de ghe-

nade waer door deselve van Godt worden

aengenomen , datse soo veel vermoghen. Daer

benelfens, dewijl sy ghedronghen worden te

bekennen dat de rechtveerdigheydt der werc-

ken in dit leven altijdt onvolmaeckt is, soo

staense toe dat wy soo langh als wy leven,

verghevinge der sonden van doen hebben

,

waer door 't ghebreck der wercken mochte

worden vervult : maer dat de sonden die van

ons bedreven worden, door d'overtollighe

wercken worden gheboet en versoent lek

antwoorde daer op, dat d'aennemende ge-

nade ,
soose die noemen

,
geen andere genaed'

en is dan de genadige goedtheydt des Vaders

waer door hy ons omhelst in Christus, wan-

neer hy ons met d'onnooselheyt en gerech-

tigheyt van Christus bekleedt, en de selvig'

ons toe-reeckent , soo dat hy ons om der selver

wille voor heylige , reyne en onnoosele houdt

en oordeelt. Want Christus gherechtigheydt

(dewelcke gelijckse alleen volmaeckt is , alsoo

oock alleen voor Godts aenghesicht bestaen

kan) moet in onse plaets gestelt worden, en

als een borge voor Godts ghericht en oordeel

verschijnen. Als wy met dese gerechtigheydt

voorsien en begaef't zijn , soo verkrijghen wy

sonder ophouden vergevinge der sonden m het

gheloove. Wanneer onse vuyligheden en de

smetten onser onvol maecktheden door de rey-

nighcydt van dese gherechtigheydt zijn omset

en omhangen
,

; soo en worden ons de selvige

niet toe-gereeckent: maer sy worden als be-

graven toe-gedeckt, op datse in 't oordeel

Godts niet en souden komen: tot dat d'uyre

sal ghekomen zijn daer in d'oude mensch

t'eenemael in ons ghedoodt en vernietight

zijnde, de Goddelicke goedtheyt ons met den

nieuwen Adam in de salige vrede sal ont-

fanghen : om aldaer den dagh des Heeren te
]

verwachten , op den welcken wy onverderffe-

licke lichamen verkregen hebbende, sullen

Ephcs. 2. 8.

Uer School-

leeraren bc-

dricghelick ar-

gurneut teghen

de voov-ge-

noeindc Leer

vau de vierde

groep der raen-

scheu.

1. Cor. IB.53,

54.

{p.'312.)
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Verklariugiie

deserantwoort.

Dewelcke dat

gedichtsel van

de stucks-wijse

gerechtigheydt

e» van de vol-

doeninge door

d'oveitollighe

wercken we-
dei-levdt.

Gen. 3. 17.

worden over-gebraclit in de heerlickheydt des

Hemelschen Konincknjks.

13.- Indien dil waerachligh is, so en kun-

nen voorwaer glieenighe van onse wercken

uyt haer selven ons by Godt aengenaem en

lieftalligh maken: ja sy en kunnen oock selfs

niet behagelick zijn , dan alleen voor so veel

de mensch, door de gherechtigheydt van

Christus bedeckt zijnde, Gode behaeght , en

de verghevinghe sijner sonden verkrijght.

Want Godt en heeft niet belooft dat hy eenighe

sekere wercken met het leven sal beloonen

:

niaer hy verklaert en segt alleen dat die leven

sal die dese gheboden doet : stellend' aen

d'ander zijde dien wei-bekenden vloeck tegen

alle de gene die niet en sullen blijven m alles.

Waer mede ten vollen wederleyt wordt dat

ghedichtsei van de gekloofde of gedeelde recht-

veerdigheydt , dewijl in den Hemel geen andere

rechtveerdigheydt en wordt toegelaten , dan

de geheele onderliouding en gehoorsaemheydt

der Wet. Niet bondigher en is oock 't geen

sy plegen te rallen van de genoegh-doening

door overtollige wercken. Want wat? Ver-

vallense niet altijdt wederom tot die uytvlucht

die hen aireede benomen is ? te weten , dat

die , die de Wet ten deele volbrenght , tot so

verre toe rechtveerdigh is door de wercken ?

Sy gaen 1) al t'onbeschaemdelick uyt als van 2)

een seker en gewis stuck , van yets 3) 't gheen

geen verstandigh mensch haer en sal toestaen.

De Heere ghctuyght soo dickwils dat hy geen

gerechtigheydt der wercken en erkent dan die

die in de volkomen' onderhoudinghe sijner

Wet bestaet. Wat grooter boosheydt is dit,

dat wy dese gherechtigheydt niet hebbende

,

nochtans ick en weet niet op wat stuckskens

van eenighe weynighe wercken roemen , en

daer toe noch arbeyden , om 't gheen ons ont-

breeckt door andere voldoeninghen te koopen

of te verkrijgen, op dat wy niet en souden

schijnen van allen roem berooft te zijn, dat

is Gode gheweken en d'eere ghegeven te

hebben. Ick segg' alleen dat die, die so onge-

schickt zijn , gheensins en overlegghen wat

een vervloeckt dingh de sonde voor Godt zy.

Want sy souden voorwaer verstaen dat de

gantsche rechtveerdigheyt der menschen op

eenen hoop versamelt , niet en kan ghenoegh
zijn om voor eene sonde te voldoen. Want
wy sien dat de mensch door eene misdaedt

also van Godt verworpen en verbannen is ge-

weest , dat hy te ghelijck alle middelen ver-

loren heeft om sijn saligheydt wederom te

bekomen. Soo is dan de macht der Voldoe-

ningh wech ghenomen, waer mede soo sich

l) nemen. 2) tot sich als. 3) [ ].

veniant pluym-strijckt , die en sal voorwaer

Gode nimmermeer voldoen : den welcken geen

dingh dat van sijne vyanden voort komt wel-

behagelick J) of aenghenaem is. Ende 2) alle

dieghene 3) zijn sijne vyanden, die hy voor-

ghenomen heeft de sonden toe te reeckenen.

Derhalven moeten onse sonden gedeckt en

vergeven zijn, eer Godt eenige van onse werc-

ken aensiet. Waer uyt volght dat de ver-

gevinge der sonden onverdient is , dewelcke

booselick gelastert wort van die , die eenige

voldoeningen op de baen brengen. Laet ons

dan , volghens 't exempel des Apostels , die

dinghen die achter rugghe zijn vergetende

,

en ons streckende tot het ghene dat voor

ons is , loopen in onse loop-baen en voort

gaen tot den prijs van onse Hemelsche roepingh.

1 4. En hoe komt doch het roemen van over-

tollige wercken over een met het ghene dat ons

is gheboden , te weten , dat wy alles wat ons

bevolen is gedaen hebbende , sullen seggen

dat wy onnutte dienstknechten zijn, ende met

meer en hebben ghedaen dan wy schuldigh

waren ? Sulcks voor Godt segghen en belijden,

en is niet veynsen of liegen : maer het is by

sich selven vast stellen en houden 't geen'

men bevindt seker en ghewis te zijn. Soo

vereyscht dan de Heere van ons dat wy op-

rechtelick ghevoelen en by ons selven be-

dencken sullen dat wy hem gheen diensten

en bewijsen , waertoe wy niet en souden ge-

houden zijn 4) , maer dat den gantschen dienst

die wy hem geven, een schuldt is die wy
hem schuldigh zijn. En dat met recht: want

wy zijn sijne dienstknechten met soo veel

dienstplichten ö) aen hem verpandt en ver-

bonden, dat wy niet machligh en zijn die

alle te volbrenghen , alwaer 't dat alle onse

ghedachten en alle onse ledematen verwisselt

en verandert wierden in diensten en plichten

der Wet. Daerom gelden dese woorden

:

Wanneer ghy-lieden alles sult ghedaen heb-

ben wat u bevolen wordt , even soo veel als

of in eenen mensch meer dan alle de werc-

ken van alle menschen versamelt waren. Hoe

souden wy dan (die in geen enckel opsicht 6)

tot dese mate ghekomen zijn) durven roemen

dat wy meer wercken hebben gedaen dan

wy schuldigh waren te doen ? Dat hier oock

niemant tegen en werpe , dat een mensch

wel eenighe wercken soude kunnen doen

boven de ghene die hy schuldigh is, ofschoon

hy in eenighen deele de schuldighe wercken

en plichten niet en volbrenght. Want wv
moeten dit t'eenemael voor vast en seker

houden , dat ons geen dingh , 't zy dat het

1) lief-getal. 2) (die). 3) [ ]. 4) daer in »y niet en

souden gehouden zijn. 5; ghedienstighedcn. 6) nerghens nae.

Berstelick

,

om dat sodani-

ge gedichtselen

uoodtsakelick

moeten vallen
,

80 haest de vol-

doeningci

wech geDomeu
worden.

Philip. .-5. 1:1.

Ten anderen,

om dat ons dit

gebodt vim

Christus: Als

ghy alles snit

gedaen hebhen,

i^c. veel anders

te kennen geeft.

Lucas 17. lU.
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Teghen-wer-

ping geuoinen

nvt de bei'oe-

minge van

Paulus.

l.ror.9. 1,12.

1. Antwoort,

aeuwijsende

den rechten siu

des Ajiostels.

2. Antwoort,

een algheraey-

ne Leer" uyt

Chrysostomus

voorstellende,

(p. 31.S.)

den dienst Godts , 't zy dat het de liefde

betreft , en kan in den sin komen , 't welck

niet en is begrepen onder Godes Wet. En

indien het een deel der Wet is, soo en laet

ons niet roemen van onse vrywillighe mildt-

dadigheydt en toegift, dewijl wy daer toe

noodtsakelick verbonden zijn.

15. En tot bewijs van d'overtollige werc-

ken , wordt tonrecht voort gebracht den roem

van Paulus , daer med' hy roemt dat hy onder

die van Corinthen willens afslandt ghedaen

heeft van sijn recht , 't welck hy andersins

hadde kunnen ghebruycken , indien hy ghe-

wilt hadde : en dat hy hen-luyden niet alleen

en heeft bewesen 't geen' hy uyt kracht van

sijn ampt schuldigh was te bewljsen , maer

dat hy oock boven sijnen schuldigen plicht

gedaen heeft 't gheen hy ongehouden was

te doen. Maer men behoorde te letten op de

reden en oorsaeck die aldaer aengeteeckent

slaet, te weten, dat hy dat ghedaen heeft

op dat hy den swacken geen aenstoot en

soude gheven. Want de boose en bedriege-

licke Leeraers sochten door desen schijn der

goetwilligheydt haer selven den menschen aen

te prijsen , op datse haren schadelicken leer-

stucken gunst en aengenaemheydt verkrijghen,

en het Euangelium hatelyck 1) maken sou-

den : soo dat Paulus haer door soodanigen

middel en practijck' moest verhinderen en

teghen gaen, of andersins de Leere van

Christus in perijckel stellen. Wel aen dan

:

Indien het een Christen-mensch vry staet

yemanden ergernis te geven , wanneer hy

suicks kan verhinderen , soo bekenn' ick dat

d'Apostel Gode bewesen heeft 't geen hy niet

schuldigh en was: maer indien dit, 't welck

Paulus dede , van eenen voorsichtighen Die-

naer des Euangeliums met recht vereyscht

wort , soo segg' ick dat hy gedaen heeft

,

't geen hy schuldigh was. Eyndelick ofschoon

er alsulcken oorsaeck niet en waer, soo is

nochtans 't seggen van Chrysostomus altijdt

waerachtigh , te weten , dat al wat wy
]

hebben en vermoghen , is van een en de selfde

condity met het eygen goedt der slaven , 'twelck

sonder twijfïel in't ghcheel harer heeren goedt

is van weghen "t recht des eygendoms dat de

heeren hebben over de slaven selven. Dit heeft

oock Christus in de parabel ot gelijckenis aen-

gewesen. Want hy vraeght of wy onsen dienst-

knecht sullen dancken, wanneer hy den gant-

schen dagh door menigherley dienst en arbeydt

gheoetfent en vernioeyt zijnde, des avondts

weder t'huys komt. Maer , sult ghy segghen

,

het kan gebeuren dat hy met meerder neer-

ij hatigh

stigheydt en kloeckheydt gearbeydt heeft , dan

wy van hem souden hebben durven eyschen.

Laet het soo zijn: nochtans seggh' ick dat

hy niet meer ghedaen en heeft , dan hy uyt

kracht van sijne dienstbarige condity schuldigh

was : overmits hy met al sijn vermogen ons

eyghen toebehoort. Ick en melde nu alhier

niet wat het voor overtollige wercken zijn

,

die sy Gode soecken in de handt te steecken.

Want het zijn beuselinghen die hy nooyt en

heeft gheboden, die hy oock niet toe en

staet , die hy oock niet en sal aennemen

,

wanneermen aen hem reeckeningh sal moeten

overleveren. In 1) dese beteeckenis en mee-

ningh bekennen wy datter overtollighe werc-

ken zijn : als van dewelcke by den Propheet

gesproken wordt , daer hy seydt : Wie heeft

suicks van uwe handt ge-eyscht? Maer laet

hun oock gedencken wat van suicke wercken

in een ander plaets wort geseyt : Waerom
weeght ghy-lieden geit uyt voor 't gene dat

geen broot en is ? en uwen arbeyt voor 'tgene

dat niet versadigen en kan? Het en valt wel

voor suicke ledige Doctoren en Leermeesters

niet swaer op sachte stoelen en sit-plaetsen

onder de School-schaduwe van dese dingen

te disputeeren. Maer als den oppersten Rech-

ter op sijnen Rechter-stoel sal geseten zijn
,

dan sullen alle sodanige ydele leeringen moe-

ten verdwijnen. Dit, dit, segg' ick, behoor-

demen t'ondersoecken , met wat een vertrou-

wen en vrymoedigheydt wy ons aldaer sullen

kunnen beschermen , en niet wat wy hier en

daer in de scholen en hoecken rallen en sna-

teren kunnen.

16. Wy moeten in desen deele voorne-

mentlick twee pesten uyt onse herten verdrij-

ven , Eerstelick dat wy geen vertrouwen en

stellen op de gerechtigheyt der wercken : ten

anderen dat wy op onse wercken niet en roe-

men. De Schriftuyr beneemt ons doorgaens

allerley vertrouwen der wercken, wanneerse

leert dat all' onse gerechtigheden voor Godts

aenschijn stincken , 't en zy dat die van Chris-

tus gherechligheydt eenen soeten reuck tree-

ken : dat die niet anders en kunnen doen dan

Godes wraeck ontsteecken, 't en zy datse door de

vriendelickheydt van sijne harmhertigheydt ver-

dragen en over 't hooft gesien worden. Aldus

en laten ons de wercken niet anders overigh dan

dat wy onsen Rechter verbidden, en met David

belijden , dat gheen mensch voor hem en sal

worden ghcrechtveerdight, indien hy van sijne

dienstknechten reeckenschap wil afvorderen. En

al hoewel Job, wanneer hy seydt : So ick godt-

loos ben, wee my, ende ben ick rechtveerdigh,

1) Nae.

3. Antwoort,

dat haer over-

tollige wereken

niet anders en

zijn dan seer

ydele beuselin-

gen.

4.. Antwoort,

dat de Hcylige

Schriftuyr ons

alle vertron-

wen op de ghe-

rechtigheydt

onser werken

beneemt.
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5. Antwoort,

dats' oock alleu

roem van ons

weert.

0. Antwoort,

bewijsentle dat

uyt Je vierder-

ley gheslachten

der oorsaken

niet een van

dien den werc-

ken in het ver-

rirhtcn van on-

se salighevt toe

en komt.

ick en sal mijn hooft niet opheiïen : sijn oogh'

heeft op die hoogste rechtveerdigheydlGodts,

die van d'Engelen selfs niet en kan ghenoegh

gedaen worden: soo beloont hy nochtans

teghelijck 1 ) dat alle menschen , alsmen tot

Godts oordeel komt , niet anders en kunnen

doen dan swijgen en stom worden. Want
sijne woorden en strecken daer henen niet

dat hy liever heeft van selfs te wijeken

,

dan met gevaar tegen Godts strengigheyt

te strijden : maer hij geeft te kennen dat hy

geen andere gerechtigheydt in hem-selven

ghewaer en wierdt, dan sulck eene, dewelck

op den eersten oogenblick voor Godts aen-

schijn beswijcken soude. Wanneer het ver-

trouwen verdreven is, so moet oock allerley

roem henen wech gaen en verdwynen 1).

Want wie soude doch sijnen wercken den

lof der gerechtigheyt toeschrijven, op dewelck'

hy vreest te vertrouwen voor Godes aenge-

sicht? Soo moetmen dan komen tot het seg-

gen van Jesaia : Dat het gantsche zaedt Israëls

in den Heere sijnen lof hebbe, en sich des

Heeren beroeme. Want 't gheen hy elders

seght is seer seker en waer , te weten : Dat

wy planten zijn van Godts heerlickheyt. Soo

sal derhalven t hert als dan ter deghen zijn

ghereynight , wanneer het gheensms op 't

vertrouwen der wercken steunen , noch sich

van weghen den roem der selver verheffen

en sal. En dat de dwase menschen moedigh

en opgeblasen worden door den windt van

sulck een bedrieghelick en leugenachtlgh ver-

trouwen, dat komt uyt dit feyl en misver-

standt , te weten , dats' altijdt d'oorsaeck van

hare saligheydt stellen in de wercken.

17. Maer is 't dat wy willen beniercken

de vierderley oorsaken der dinghen, die in de

uytwerckingh van yeder dingh te samen ko-

men , en volgens de leere der Philosophcn

moeten aengemerckt worden, soo sullen wy
bevinden dat onse wercken tot het uytwercken

van onse saligheyt onder die oorsaken geen

plaets en hebben. De Schriftuyr verkondight

al-omm' dat de barmhertigheydt en onver-

diende liefde des Hemelschen Vaders t'ons-

waert , is de werckend' oorsaeck in de ver-

krijginge van onse saligheyt , ende dat de

materiëele oorsaeck of de stoffe van onse

saligheyt , zy Christus met sijne gehoorsaeni

heyt , waer door hy ons de gerechtigheyt en

saligheyt heeft verkregen. Wat nu belanght

de formeel' of instrumenteel' oorsaeck daer

door wy de verkregene saligheydt aengrijpen

en ons eyghen maken , waer sullen wy die

soecken anders dan in't gheloove? Dese drie

1) met eeuen 2) veiswiuden.

oorsaken vervat Joannes te samen in eene

spreuck , als hy seght : Alsoo lief heeft Godt

de werell ghehadt , dat hy sijnen eenigh-

gheborenen Sone gegeven heeft , op dat een

yegelick die in hem gelooft, niet en verderve,

maer het eeuwighe leven hebbe. Voorts ge-

tuyght d'Apostel dat d'eyndelick' oorsaeck

onser saligheyt is, de vertooninghe van Godts

rechtveerdigheydt en den prijs van sijne goedt-

heydt : alwaer hy oock die drie voor-gemeld'

oorsaken met klare woorden verhaelt en uyt-

druckl. Want tot den Romeynen spreeckt hy

aldus: Sy hebben alle ghesondight, ende der-

ven de heerlickheyt Godts. Ende worden om
niet gerechtveerdight, uyt sijne genade. Jïier

hebt ghy 't hooft- stuck en den eersten oor-

sprong onser saligheydt, te weten, dat Godt

ons door sijn onverdiende barmhertigheydt

aenghenomen heeft. Daerna volgt: Door de

verlossinge die in Christus Jesus is : Hier hebt

ghy gelijck als de stoffe daer uyt onse ge-

rechtigheydt en saligheyt gemaeckt wort

;

Voorts segt hy : Door het geloove in sijnen

bloede : Hier wort aengewesen en vertoont

de instrumenteele oorsaeck, waer door ons de

gherechtigheydt van Christus toegevoeght en

eygen wordt. Ten laetsten stelt hy daer by

het eynd' en ooghmerck van alle dit, als hy

seght: Tot een betooninge van sijne recht-

veerdigheyt , op dat hy rechtveerdigh zy, en

rechtveerdigende den genen , die uyt den ge-

loove van Jesus is. En op dat hy oock als in

't voorby gaen soud' aenwijsen dat dese ge-

rechtigheyt in de versoeningh gelegen is

soo stelt hy by namen dat Christus is gege

ven tot versoeningh. Alsoo leert hy oock in

't eerste Capittel tot den Ephesiers , dat wy
van Godt uyt sijne loutere barmhertigheydt

tot ghenade worden aengenomen : dat dit ge-

schiedt door het tusschen-komen van Christus

verdienst : dat het door den geloove wordt

aengegrepen : alles tot desen eynde , op dat

de heerlickheyt van Godts goetheyt ten vollen

geopenbaert en vertoont worde. Nadien wy

sien dat alle de deelkens onser saligheyt be-

staen buyten ons, wat reden isser doch dat

wy nu op onse wercken vertrouwen of roe-

men souden? Wat belangt de wcrckend' en

oock d'eyndelicke oorsaeck, daer van en kun-

nen ons selfs d'alder-gesworenste vyanden der

Goddelicker genade gecnen strijt noch nioeyte

maken, 't en zy datse de gantsche Schriftuyr

willen verloochenen. Sy leggen ons dan listen

en lagen in de materieel' en formeel' oorsaeck,

even als of onse wercken in 't stuck der sa-

ligheyt ten halven deelden met het geloof en

de gerechtigheyt van Christus. Maer dit doen

sv oock tegen "de Schriftuyr, dewelck" encke-

Rom. .?. vss.

23,24,25,26.

1. De were-

kend' oorsaeck

is d'onvcrdien-

de liefde des

Vaders t'ons-

waert.

2. De mate-

riëele oorsaeck

is Christus die

ons de gerech-

tigheydt ver-

krijaht.

3. d'Instru-

menteele oor-

saeck is't ghe-

loof.

4. d'Eynde-

licke oorsaeck

is, de bewijsing

der GoddehV-

ker gerechtig-

heydt ende den

lof sijner goet-

hevt.

I

(p. 314.;
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De tweede

tegea-wcr-

pingh, gheno-

meii van de

Heylige beroe-

mlugh der

Godtvruchti-

gen.

Antwoordt,

dewelcke deae

manieren van

spreken ver-

klaert en on-

derscheydet.

Siet Cap 17.

sect. 14. en c.

aO. sect. 10,

Hoe de Hey-
lige gesintziju

al3 er van de

sekcrlieyt hun-

lieder salig-

heydt gehan-

delt wort.

Wat gedach-

ten sy hebben

voor Godt aen-

gaende hare

wercken.

lick getuyght dat Christus ons is gegeven tot

gerechtigheyt en leven, en dat dit goedt der

gereciitigheyt genoten en beseten wort alleen

door 't geloove.

18. Dat voorts de Heylighe sich selven

dickwils verstercken en vertroosten door het

overdencken van haer onnooselheyt en op-

rechtigheyt , dats' oock somtijts niet af en

laten van de selvigh' in 't openbaer te ver-

kondighen , dat geschiedt om tweederley

reden : of om dats' hare goede saeck met de

quade saeck der godtloosen verghelijckende

,

daer uyt een vertrouwen vatten dat se de

victory verkrijghen sullen , niet soo seer op

de weerdigheyt van hare gerechtigheyt , als

wel op de rechtveerdige en verdiende ver-

doemenisse van hare weder-partijen siende

:

of oock omdat wanneers' haer selven sonder

vergelijcking met andere, voor Godt onder-

soecken en in den boesem tasten , de suyver-

heyt van haer eyghen conscienty haer eenighe

troost i ) en vertrouwen toebrenght. d' Eerste

reden sullen wy hier nae bemercken : laet

ons voor ditmael 2) belangende d'andere re-

den met korte woorden verklaren en aenwij-

sen , hoe de selvig' accordeert en over een

komt met het gene 't welck wy voor henen

hebben geseydt , datmen , namelick , voor het

gerichte Godts op gheen vertrouwen der werc-

ken sich verlaten, noch op eenighen waen
der selver beroemen en mach. Hier in is dan

d' over-een-kominghe ghelegen , te weten, dat

de Heylighe wanneermen handelt van het

grondt-veslen. en vast stellen harer saligheyt,

haer ooghen alleenlick slaen op Godts goet-

heyt sonder te letten op eenighe van hare

wercken. Sy wenden oock niet alleen voor

alle dinghen haer' oogen tot sijne goetheydt

als tot het eerste begin harer gelucksaligheyt

:

maer sy berusten oock daer op , als op de

vervullingh en volmaking derselver. Wanneer
nu de conscienty aldus gegrondet , opgerecht

,

en bevestight is, soo wordt sy oock door

het bemercken van hare wercken versterckt

:

te weten , voor soo veel als de wercken ge-

tuyghnissen zijn dat Godt in ons woont en

heerschappy voert. 3) Dewijl dan dit ver-

trouwen der wercken gheen plaets en heeft

,

't en zy dat ghy al voren 't vertrouwen uwes
gemoedts op de barmhertigheydt Godts ge-

worpen en geset hebt , soo en moet het

vertrouwen der wercken 't welck op het

vertrouwen der barmhertigheyt steunt daer
mede niet schijnen te strijden. Als wy der-

halven 't vertrouwen der wercken uytsluy-
ten, soo is dit alleen onse begeert, dat een
Christelick gemoedt sijn wijck en toevlucht

1) solaes. 2) dese tyt. 3; regueert.

niet en neme tot de verdiensten der wercken
,

als tot de hulp en burcht onser saligheyt:

maer dat het gantsch en gaer blijve berusten

op de belofte der onverdiender gerechtigheydt.

Doch wy en verbieden hier mede niet dat

een Christen dit geloof en vertrouwen onder-

houd' en verstercke door de teeckenen van
Godes goetgunstigheyt t'sijnwaert. Want indien

alle de gaven die Godt ons ghegheven heeft

,

soo dickwils als wy daer aen gedencken, ons

eenighsins zijn gelijck als stralen van het God-
delicke ghesicht , waer door wy verlicht wor-
den om dat opperste licht sijner goetheyt t'

aenschouwen : veel meer dient ons hier toe

de genaed' en gave der goeder wercken

,

dewijls' ons aenwijst en betoont dat de Gheest
der aenneming tot kinderen ons is geschoncken.

19. Wanneer dan de Heylighe haer ge- Eenandere

loof verstercken , en stof van blijdtschap nemen j"
Uytverkore-

uyt de onnooselheydt en oprechtigheydt harer 'h- Godes door

conscienty, so en doense niet anders, dan
'''f"''='^^•'"°'=-

1 ,
•' j

,
. , uiingh met an-

dats uyt de vruchten van hare roepmgh

,

.ders en ver-

waernemen en sich versekeren datse van den *'"""' '''"' ''''*-

Heere tot de staet en weerdigheydt van sijne tcrhaerfèrbe-

kmderen zijn aengenomen. 't Geen derhalven roepingh oor-

van Salomo geleert wordt dat in de vreese '^""l""
,'''''";

j _- °
• 1 1 • 1

^^'^ ""'' bemel-
des Heeren een vaste gerustigheydt is: dat schenVadertot

oock de Heylighe om van den Heere verhoort ''"lei™ zijn

te worden
, somtijdts dese betuyginghe ghe- prov!"u.* "26.

bruycken, datse voor sijn aenschijn in oprech- 2. Reg. 20. 3.

tigheydt en eenvoudigheydt gewandelt hebben :

al dat en dient niet tot het legghen van een

fondament daer op de conscienty gevestight

mocht worden: maer sulcke woorden en be-

tuygingen hebben als dan eerst hare nuttig-

heydt als de goede wercken ghenomen en

aenghesien worden als teeckenen van de roe-

pinge Godts. Want die vreese Godts en is

in niemand so volmaeckt datse 't gemoedt door

een volle gerustigheyt soude kunnen vast

setten. De Heylige weten oock dat hare op-

rechtigheyt als noch met veel overblijfselen

des vleesches vermenght is. Maer dewijle sy

uyt de vruchten van de weder-gheboort een

bewijs trecken dat de Heylige Gheest in haer

woont , soo wordense daer uyt niet weynigh

versterckt om in allerley noodtsakelickheden

de huipe Godts te verwachten , door dien sy

hem als eenen Vader bevinden in soo een

groote saeck. Ja sy en kunnen oock selfs dit

niet doen , 't en zy datse vooraf 1 ) Godts

goetheyt , die alleen door de vastigheydt der

belofte verzegelt is , aengegrepen hebben. Want
ist datse van Godes goetheyt t'haerwaerts

beginnen t'oordeelen uyt hare wercken , soo

en salder gheen dingh onsekerder zijn, noch

d'Ordre van

dese beroe-

mingh.

1 ) dats' al vo
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Hef fonda-

ment, het ghe-

bonw, en de

deelen van

dien.

Ephes. 3. 18.

(p. 315.)

Ephea. 3. 19.

Eom. 8. 37.

Het besluyt,

dat de Heylige

den verdien-

sten der werc-

ken niet yet-

wes toe en

schrijven, noch
oock yetwes af

en korten van

die gerechtig-

heyt die sy ver-

krijgen in

Christus.

In Psalm 37.

Bevestiging,

gheuomen nyt

de spreuck van

Angustinns,

dewelcke twee

voor-

steldt, waerom
niemant uyt de

Heylighe van

sijne wercken
by God en durft

roemen.

van meerder swackheyt. Overmirlts de werc-

ken , is 't dats' in haer selven bemerckt en

geweerdeert worden , van weghen haer on-

volmaecktheyt , so wel sullen dienen tot teec-

kenen dat Godt op ons vergraml is, alsse

van wegen hare begonnen suyverheydt ge-

tuyghnissen zijn van sijne goedgunstigheyt

t' onswaert. In somma, sy verkondigen Go-

des weldadigheyt also , datse nochtans niet

af en wijeken van d'onverJiende ghenade

Godts, waer in, gelijck Paulus beluygt .
de

ienghte , de breedte , de diept' en de hooghte

gelegen is , als of hy seyde , dat de geloo-

vighe waer henen sy oock hare sinnen wen-

den , al hoewelse hoogh' opstijgen , al is 't

datse sich wijdt en breedt uylbreyden , noch-

tans niet en moeten gaen buyten de liefde

van Christus , maer haer selven gheheel en

al moeten besich houden en blijven bekom-

meren met het bedencken en betrachten der

.seiver, overmidts sy allerley afmetingen en

evenredigheden 1) in sich ver
|
vat. Daerom

seght hy oock dats' alle verstant overtreft

en te boven gaet : En dat wy vervult worden

tot alle de volheydt Godts, wanneer wy
bekennen hoe seer lief ons Christus ghehadt

heeft. Ghelijck hy oock ,
wanneer hy m een

andere plaets roemt dal de Godtsalige in

allerley strijt overwinnen , lerstont de reden

en oorsaeck daer by voegt : Door hem die

ons lief gehadt heeft.

20. Nadien dan de Heylighe hare goede

wercken niet anders aen en sien dan als gaven

Godts, om daer uyt sijne goedlheydt te be-

kennen , en als teeckenen van hare roepingh .

om daer uyt van hare verkiesingh versekert

te zijn , soo sien wy nu wel datse sulck een

vertrouwen van hare wercken niet en hebben,

waer door sy aen 2) hare verdiensten yets

toeschrijven , of aen 3) de onverdiende ge-

rechtigheydt , die wy in Christus verkrijghen,

yets ontrecken souden , dewijl dat selvighe

vertrouwen datse hebben , uyt d'onverdiende

ghenade van Christus ontstaet , en sonder de-

selve niet bestaen en kan. Dit selfste gheeft

Augustinus te kennen met weynige , doch

evenwel met seer trefFelicke woorden . wan-

neer hy aldus schrijft: lek en segghe niet

tot den Heere : En veracht de wercken mijner

handen niet. lek hebbe wel den Heere ghe-

socht met mijne handen , ende en ben niet

bedrogen gheworden. Maer ick en wil noch-

tans de wercken mijner handen niet aenprij-

sen : want ick ben beducht, wanneer ghy

Heere mijne wercken soudl aensien en onder-

soecken , dat ghy meer sonden soudt vinden

1) wijdtatieckelickhedeu. 2) []. 3) [ ].

dan verdiensten. Ick segge , versoeck', en

begeere alleen dit : KIn veracht doch het werck

uwer handen niet. Siet in my aen u eyghen

werck , en niet het mijne. Want is 't dat

ghy mijn werck in my aensiet , soo verdoemt

ghy dat : is 't dat ghy u werck in my aen-

merckt, soo kroont ghy dat. Want oock alle

de goede wercken die ick hebbe , zijn van

u voorts ghekomen. Hy stelt twee redenen

en oorsaken waerom hy van sijne wercken

voor Godt niet en durft roemen, vooreerst,

om dat hy in die goede wercken die hy heeft,

niet' met allen en siet dat sijn eygen is: ten

anderen , om dat oock dat goedt 't welck in

sijne wercken is , door de veelheyt der son-

den wordt overdeckt. Hier door gheschiedt

het dat sijn conscienty daer uyt meer vreese

en verslagentheydt , dan gherustigheydt ge-

voelt. Hy begeert derhalven dat Godt sijne

goede daden niet anders aen en sie , dan dat

hy daer in de genade sijner roeping erken-

nende , dat werck volbrenge 't welck hy be-

gonnen heeft.

21 . Daer beneffens wanneer de Schriftuer

betuyght dat de goede wercken der geloo-

vigen oorsaken zijn , om welckers wille de

Heere den gheloovigen sijne weldadigheydt

bewijst , dat moet alsoo verslaen en gheno-

men worden, dat evenwel vast en onbeweegh-

lick blijve 't gheen wy voor henen gestelt

hebben, te weten, dat de werckend' oorsaeck

van onse saligheydt in de liefde Godes des

Vaders: dat de matery en stoffe van onse

saligheyt in de gehoorsaemheyt des Soons

:

dat het instrument der seiver in de verlich-

tinge des Geestes , dat is, in't gheloove ghe-

leghen is: en dat hel eynde van desen allen

is , d'eere Godts van weghen soo een groote

mildtdadigheydt. Hier tegen en strijdt niet

dat de Heere de wercken aenneemt als [onder-

geschickte of] 1) mindere oorsaken der salig-

heydt. Doch waer uyt komt dit dat hy de

wercken in sulcker voeghen aenneemt? Dit ont-

staet hier uyt, te weten, om dal hy die selvige,

die hy.door sijne barmhertigheyt lot d'erfe-

nisse des eeuwigen levens verordineerl en ge-

schickl heeft, nae sijne ghemeene 2) en ghe-

woonlicke bedieningh en uyldeelingh door de

goede wercken lot de feitelijke 3)^ besittingh

daervan 4) invoert, 't Geen na d'ordre van

sijn beleyt en uyldeelingh voor-gaet , dal noemt

hy een oorsaeck van datghene wat naekomt 5).

Hierom is 'l dat hy 't eeuwighe leven som-

lijdts uyt de wercken afleydt en voort brenghl.

Niet dat hel eeuwighe leven den wercken

moet worden toegeschreven : maer om dat hy

1) []. 2) ordinarise. 3) de dadelicke. 4) vau dien.

5) des ghenen dat uae-volgt.

3;i

Ue derde te-

gen-werpingh.

Oe goede

wercken der

geloovigen zijn

oorsaken van

de weldaden

Godis.

]. Antwoort,

Sy zijn alleen

minder oorsa-

ken.

Sy hanghen

aen d'onver-

diende recht-

veerdigmaking

die alleen de

ware oorsaeck

odt ons

doet

wel
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Sy ea strij-

den gheeusins

daer tegen.

2. Antwoort,

door die ina-

uiereii vau

spreken wort

meer aengewe-

sen de ordre die

Godt houd als

d'oorsaeck der

weldaden.

die selvighe die hy verkoren heeft, recht-

veerdight, op dat hy haer ten laetsten ver-

hcerlicke, soo wordt d'eerste genade, dewelck'

een trap is tot de navolghende , van hem

eenigsins tot een oorsaeck gemaeckt. Maer

soo wanneer de waerachtigh' oorsaeck aen-

ghewesen moet worden , soo en ghebiedt hy

niet den toevlucht te nemen tot de wercken

,

maer hy doet ons Wijven staen m de uyt-

sluytende 1 ) bedenckingh van sijne barmher-

tigheyt. Want wat is dat 't welck d'Apostel

leert, als hy segt : De besoldinghe der sonde

is de doodt, maer de genaden-gifte Godts is

het eeuwige leven? Waerom en stelt hy de

goede wercken niet tegen de sonde, gelijck

hy het leven stelt tegen de doodt? Waerom

en maeckt hy de goede wercken met tot een

oorsaeck van het leven, ghelijck hy de sonde

maeckt tot een oorsake des doodts? Want

also soude d'onderlinge leghen-stellingh en

verghelijckingh haer behoorlick fatsoen ghe-

hadt hebben, dewelcke door dese verschey-

denheydt een weynigh gekreuckt en gebroken

wordt. Maer de Apostel heeft door dese ver-

ghelijckingh de waerheyt en gelegentheyl van

de saeck willen iiytdrucken , te weten, dat

de wercken der menschen den doodt verdie-

nen : ende dat het leven in de barmhertigheydt

Godts alleen is wech gheleydt. En om met

een woordt te besluyten, door die manieren

van spreken wordt veel meer aengewesen een

seker' ordre en beleydingh die Godt houdt in

sijne weldadigheyt t'onswaerl , als een oorsaeck

waerom hy ons goedt doet : want Godt brenght

en hoopt gaven op gaven, en hy neemt uyt

het eerste gheschenck oorsaeck om het tweede

daer by te voegen , op dat hy niet met allen

achter en late blijven 't welck tot verrijckingh

van sijne dienstknechten nut en oorbaerlick

is : en hy vervolght sijne mildtdadighcydt t'ons-

waert alsoo, dat hy nochtans wil dat wy

altijdt ons' ooghen sullen slaen op sijn ge-

nadig' en onverdiende verkiesingh, dewelcke

de fontevn en 't beginsel is van alle sijne

navolghende weldaden. Want al hoewel hy

die gaven die hy ons dagelicks toebrenght

,

liefheeft , voor soo veel als die uyt de voor-

seyde fonteyn voort komen: soo moeten wy

nochtans die genadige verkiesingh en aen-

nemingh vast houden, daer 2) onse zielen

alleen op haer 3) kunnen steunen en gherust

zijn. En wy moeten die gaven sijns Geestes

die hy daer na schenckt , alsoo schicken en

voeghen onder de eerst' en voornaemst oor-

saeck , dat dese 4) eerste oorsaeck geensins

en worde verkortet.

Het XV. Capittel

Dat al hetghene 1) van de Verfüensten der

wercken geroemt wordt, so wel Godes lof

in het toebrenghpn der gherechtigheydt, als

de versekei theydt onser saliglieyt te niet doet.

Nu hebben wy verklaert en afgedaen 2)

't geen in desen handel 't voornaemst'

is, te weten, dat de rechtveerdigheydt alleen

in Godts barmhertigheydt , alleen in Christus

gemeenschap, en daerom in het gheloof alteen

geleghen en begrepen zy : Want ist dats' op

de wercken gegront wort, soo moetse voor

Godts aengesicht terstont beswijcken. En dat

dit het
I

bysonderste stuck is in desen han-

del , sulcks moet van ons wel neerstelick

waergenomen worden , op dat wy met en

worden inghewickelt en verwart in dat feyl

en misverstandt 't welck niet alleen onder het

slechte volck , maer oock by den geleerden

gemeen is. Want so haest als men handelt

van de rechtveerdighmakinge des geloofs en

der wercken , so loopense terstont tot die

plaetsen der Schriftuyre dewelcke den werc-

ken eenige verdienst voor Godt schijnen toe

te schrijven. Als ofse quansuys de rechtveer-

dighmakingh der wercken ten vollen hadden

bewesen, wanneerse bewesen hebben dat de

wercken in eenigh' aensien en achtingh zijn

by Godt. Ghewisselick wy hebben in 't voor-

gaende klaerlick vertoont dat de rechtveer-

digheydt der wercken alleenlick gheleghen is

in de volkomen' en volmaeckt' onderhouding

der Wet. Waer uyt dan volght , dat de mensch

door de wercken niet en wordt gerechtveer-

dight , 't en zy dat hy tot den hooghsten top

der volmaecktheydt opgbeklommen 3) zijnde

,

niet en kan van eenige, selfs d'aldermmst'

overtredingh , beschuldight worden. Het is

derhalven een ander vraghe, dewelck' oock

desen handel niet en raeckt, te weten: Of

de wercken by Godt geen ghenaed' en ver-

dienen , al is 't. datse geensins genoeghsaem

en zijn om den mensch te rechtveerdigen ?

2. Voor eerst moet ick wat belanght het

woort Verdienst dit voor af 4) seggen
,
dat

hy die 5) dit woort alder-eerst aen 6) de

wercken der menschen ten opsicht van Gods

oordeel gegeven en toe-gevoeght heeft
,
aen de

gaefheydt 7) des geloofs grootelicks heeft te

kort ghedaen. Om de waerheyt te seggen ick

onthoude my seer geern van woorden-stnjdt,

maer ick wilde wel dat onder de Christelicke

Schrijvers dese soberheydt ware betracht en

Een kort ver-

hael ghedaen

zijnde, aen-

gaende 't geen

van het elfde

Capittel tot

hier toe geseydt

is, soo wort een

vrage voor-ge-

steU.

(p 316.)

1) d'eeuighe. 2) als op dewelck' alleen. 3) [].

4) do selïigh'.

Of de goede

wercken by

Godt genade

verdienen, of

niet.

d'Eerst' ant-

woort, waer in

het woort Ver-

dienst overwo-

gen wort.

1) dat 't welck. 2) afgeveerdight.

4) henen. 5) die gheue dewelcke.

7) d'oprechtigheyt.

3) opghesteyghert.

fi) []•
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Weick «ooit

deu wercken

qualick toege-

eygent ia.

Noditaua

heeft liet eenen

Godtvriichti-

gen sin, vol-

ghens 't ghe-

tuygenis van

Angustinus.

De Pricdest.

Sanct.

In Psalm. 139.

ChrysostoiQus.

Homil. 33. in

Genesin.

Bernardi. In

Caot. sermon.

k

onderhouden gheweest , dalse nimmermeer,

wanneer de noodt sulcks niet en vereyschte

,

voorgenomen hadden te gebruycken eenighe

woorden dewelcke van de Schriftuyr vreemt

zijn, en veel erghernis, maer seer weynigh

vruchts maken en voort brenghen. Want,

ick bidd' u , wat noodt was er doch om het

woort Verdienst in te voeren , dewijl de prijs

en weerdigheyt der goeder wercken beschey-

delick en sonder erghernis door een ander

woordt konde verklaert en aenghewesen wor-

den? En hoe grooten ergernis en aenstoot

dit woort Verdienst in sich begrijpt, dat

blijckt uyt die groote schade die daer door

in de werelt ontstaen is. Voorwaer ghelijck

het een seer hooveerdigh woort is , also en

deugt het nergens toe anders dan om Godts

genade te verduysteren , en den mensch met

een boose grootsheydt te vervullen. Ick be-

kenn' dat d'Oude Schrijvers der Kercke dit

woort al-omm' gebruyckt hebben, en och of

sy door het misbruyck van een woordeken

,

den nakomelingen geen stof verleent en had-

den tot dwalingh en misverstant! Hoewel sy

oock selfs in sommige plaetsen betuygen

,

datse daer door de waerheyt niet en hebben

willen verkorten. Want Augustinus spreeckt

ergens aldus: Laet de menscheücke Verdien-

sten die door Adam verloren zijn , alhier

swijghen en verstommen , en laet de Ghenade

Godts heerschen 1 ) door Christus. Item : De

Heylighe en schrijven hare verdiensten niet

met allen toe: sy sullen, ó Godt, alle dingh

uwer barmhertigheydt alleen toeschrijven. En

in een ander plaets : En als do mensch ge-

sien sal hebben, dat hy al het goedt 't welck

hy heeft, niet en heeft van sichselven, maer

van sijnen Godt, soo siet hy dat al het geen'

dat in hem ghepresen wordt, niet voort en

komt van sijne verdiensten , maer van de

barmhertigheydt Godts. Hier sict ghy dat hy

den mensch de kracht om goedt te doen ont-

nomen hebbende, met eenen oock de weer-

digheydt der verdiensten ter neder veldt.

Chrysostomus seght aldus: Is't dat wy nae

d'onverdiende roepinghe Godts eenighe goede

wercken doen , die zijn een vergeldingh en

schuit die wy hem betalen , en niet te mm
oock Godes gheschenck

,
ghenade . goedtda-

digheydt en groote mildigheydt. Doch wy wil-

len het woort laten varen , en de saeck self

insien. Ick hebbe wel voor henen uyt Ber-

nardus dit segghen 2) by ghebracht :
Gelijck

het genoeghsaem is tot de verdiensten, datmen

op, de verdiensten niet en vertrouwt : alsoo

is het oock genoeghsaem tol de verdoemenis

1) legneeren. 2) dese spreuck.

datmen geen verdiensten en heeft. Maer hy

versacht de hardigheyt des woordts ghenoegh

door een verklaringh die hy terstont daer by

voeght , seggende : Maeckt derhalven dat ghy

verdiensten besit : en als ghy die verkregen

hebt, so weet en bedenckt dats' u gegeven

zijn : Verwacht de vrucht der selver, namelick,

de barmhertigheydt Godts : en sulcks doende

zijt ghy alle gevaer van armoed', ondanck-

baerheyt en valsch vertrouwen ontgaen en te

boven gekomen. Geluckig is de Kercke die

verdiensten heeft, sonder daer op te vertrou-

wen , en die vertrouwen heeft , sonder ver-

diensten. Hy hadd' oock een weynigh te vo-

ren overvloedigh vertoont in wat een Godt-

salighen sin hy dat woordt ghebruyckte.

Want , seght hy , wat is doch de Kercke

omtrent 1) de verdiensten bekommert, nae

diens' een vaster en veyligher oorsaeck heeft

om te roemen in het voornemen Godts? Godt

en kan hem-selven niet verloochenen : hy sal

doen 't gheen hy belooft heeft. Alsoo en hebt

ghy gheen reden om te vragen , door wat

verdiensten sullen wy doch het goede moghen

hopen en verwachten? bysonderlick nae dien

ghy hoort dat de Heere segt: Niet om uwent

wille, maer om mijnent wille. Om te verdie-

nen is het genoegh dat wy weten dat de

verdiensten niet gen'Seg en zijn.

3. Wat alle onse wercken verdienen, dat

betoont de Schriftuyr wanneerse beluyght dat

de selvighe Godes ghesicht niet en kunnen

verdraghen, om datse vol zijn van onreynig-

heydt. Boven dien leert ons de Schriftuyr

oock wat de volmaeckt' onderhoudinge der

Wet, soo daer eenighe gevonden konde wor-

den, soude verdienen, alsse gebiel dat wy ons

selven voor onnutte dienstknechten moeten

houden wanneer wy ghedaen hebben alles

wat ons bevolen wort : overmidts wy in suicken

gheval 2) den Heere niet en betalen 't geen

wy niet ghehouden waren 3) te betalen 4),

maer alleen onsen schuldigen plicht volbren-

gen , waer voor ons niet eenen danck 5) toe

en komt. Nochtans noemt de Heere de goede

wercken die hy ons gegeven heeft onse werc-

ken, en hy betuygt niet alleen dats' hem aen-

genaem zijn , maer oock datse beloont sullen

worden. Ende onsen plicht vereyscht wederom,

dat wy door sulck een groote belofte couragy

grypen en ons selven verstercken om in het

weldoen niet vermoeyt te worden, en so een

groote goedertierenheyt Godts met ware danck-

baerheyt na te gaen en t'erkennen. 'tis buyten

twijffel dat alles wat in de wercken verdient

gepresen te worden is een genaed' en gave

1) belaughende. 2) kus. 3) [ ]. 4) (ongehoudt-n ziju).

5 dauck-bebb'.

Ezech. 3C. 23,

32.

Een andere

klare aiitwoort

op de voorsey-

de vraeg', eer-

atelick door

ontkenningh.

Lncas 17. 10.

Daer nae

,

door toe-ghe-

vingh.

Watnien in

de belooninge

der wercken

Gode moet

toeschrijven.
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(p. 317.)

Watmen daer

in den mensch

moet toe-eyge-

VVaeiom de

goede werckea

Goiie behagen

emle den genen

die deselve doet

l.rofijtigh zijn.

d' Ondauck-

baerheydt der

gener die de

gerechtigheydt

aoecken in hare

wercken, wort
door twee ghe-

lijckenissen

ontdeckt.

Godts. Dat oock in deselve niet een druppel

goedts en is 't welck wy ons selven eygentlick

moeten toeschrijven: Isl dat wy dit oprech-

telick en met goeder ernst bekennen, so ver-

dwijnt niet alleen allerley vertrouwen, maer

oock alle waen van verdienst en eygen-weer-

digheyt. lek segge dat wy den lof der goe-

der wercken tusschen Godt en de menschen

niet en deelen
,
gelijck de Sophisten doen :

|

maer wy bewaren denselven gheheel , vol-

komen , en ongeschonden 1) voor den Heere.

Dit wijsen wy den mensch alleen toe , dat

hy de selvighe wercken die goedt waren

,

door sijn onsuyverheyt besmet en veronfrey-

night. Want van den mensch (hoe volmaeckt

hy oock zy) en komt niet met allen voort,

't welck met eenighe vleck niet en is ver-

vuylt. Laet derhalven de Heere voor sijn ghe-

richt en oordeel dagen het alderbeste dat in

de wercken der menschen is, zoo sal hy daer

in wel sijn gerechtigheydt, maer oock des

menschen schand" en on-eer bekennen en ge-

waer worden. De goede wercken behaghen

dan den Heere, sy en zijn oock den genen

die de selvighe doen , niet onprofitelick, maer

worden veel meer met seer groote en over-

vloedige weldaden Godts vergolden : niet om

datse suicks verdienen, maer om dat Godt

uyt sich selven door sijne goedertierenheydt

suicken prijs en loon voor deselve verordent

en bestelt heeft. Wat is dan dit voor een

groote boosheydt, dat de menschen met die

weldadigheydt Godts, daer door hy de werc-

ken , die niet met allen van suicks en ver-

dienen, met onverdienden loon beloont, niet

vergenoegt zijnde , door een heylighschen-

nende 2) eergierigheydt verder willen voort

gaen , opdat datgheen 't welck geheel en al

voort komt van de Goddelicke mildheyt 3),

mochte schijnen den wercken om harer ver-

diensten wille vergolden te worden? Hier

beroep ick my op 't gemeyn gevoelen van

yeder een. Waer 't dat yemant, dewelck'

het vrucht-gebruyck van een stuck landts

door eens anders mildigheydt verkreghen

heeft , sich selven boven dien oock den tytel

des eyghendoms aentrock : soud' hy door

suicken ondanckbaerheydt niet verdienen
,
de

selvighe besittingh die hy ontfangen hadde, te

verliesen? Indien van ghelijcken een eyghen

slave die van sijnen Heere vry gelaten is

,

de nederighe condity der gener die vry ge-

laten zijn vergetende , sich voor een adelick

persoon uyt gave : soud' hy niet weerdigh

zijn tot sijn vorige slaverny en dienstbaer-

heydt verstooten te worden ? Want dit is eerst

1) ougcseheiidt. 2) kerck-rooviscli*. 3) liberaelheyt.

d'oprechte wijs' om een weldaet wel te ge-

bruycken , dat wy ons selven niet meer aen

en trecken dan ons ghegeven is, dat wy oock

den autheur en ghever des goedts van sijnen

lof niet en berooven : maer veel meer ons

also gedraghen , dal datgeen 't welck hy ons

toegebracht heeft , eenighsins schijne by hem

te blijven berusten. Indien dese matigheydt

en gheschicktheydt aen de menschen moet

bewesen worden , so heeft een yeder toe te

sien en t'overleggen hoedanigen matigheyt

wy Gode schuldigh zijn.

4. Ick weet dat de Sophisten sommige

plaetsen misbruycken om te bewijsen dat het

woort Verdienst in de Schrifture gevonden

wort. Sy brenghen uyt het boeck Ecclesias-

tes van Jesus Syrach dit segghen 1 ) te voor-

schijn : De barmhertigheydt sal eenen yeghe-

licken plaetse maken nae de verdienst van

sijne wercken. En uyt den Sendt-brief tot

den Hebreen : En vergeet niet weldadigh te

zijn en mede te deelen, want door soodanig'

offerhanden verdientmen by Gode. Van het

recht dat ick hebb' om het ghetuyghnis van

't Boeck Ecclesiasticus , als niet Canonijck

noch Authentijck zijnde, te verwerpen, wil

ick voor ditmael 2) afstaen. Dit segg' ick

nochtans dat de woorden die de Schrijver

van dit Boeck Ecclesiasticus, hy zy dan wie

hy zy
,

geschreven heeft , niet getrouwe-

lick en worden aenghehaeldt 3) en by ghe-

bmcht. Want in den Grieckschen Tekst staet

van woordt tot woordt aldus: Hy sal alle

barmhertigheydt plaets maken , want een

yeghelick sal vinden nae sijne wercken.

En dat dit is d'oprechte beduydenis en mey-

ningh van de Griecksche woorden, die in de

Latijnsche oversetting vervalscht zijn ,
suicks

blijckt so uyt de t'samen-voeginge der woor-

den self, ais uyt het geen in 't voorgaende

breeder beschreven staet. Belanghende de woor-

den 4) uyt den Brief tot den Hebreen, sy

en hebben geen reden om ons listen en laghen

te legghen in een woordeken alleen. Dewijl

in de Griecksche woorden des Apostels niet

anders en staet , dan dat soodanigh' offerhan-

den Gode behagen en aengenaem zijn. Dit

eenige behoord' overvloedigh genoeg te zijn

om onse groote hooveerdigheydt te bedwin-

gen en neder te werpen, te weten: Dat wy

buyten het voorschrift der Schriftuyr den

wercken niet eenige weerdigheydt toe en

dichten, 't Is oock suicks dat de Schrifture

leert , dat onse goede wercken altijdt met veel

vuyiigheden besprenght zijn, door deweicke

Godt met recht verstoort, en op ons ver-

l. Teghen-

werpingh uyt

Jesus Syrach.

2. Teghen-

werping uyt

den Krief tot

den Hebreen,

Cap. 13. 16.

Tweederley

antwoort op de

eerste.

A ntwoort op

de tweede.

De tweede

antwoort.

1) Ecclesiastico dese sprenck. 2) dese tijdt.

3) verhaeldt. 4) de sprenck'.
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De derde ea

alder- sterkste

antwoort, ous

te rugghe roe-

pende tot

Christus, hel

fondament on-

scr saligheydt,

dat is, d'eenige

gerechtigheyt

derGodtvruch-

tigen.

l. Cor. 1. 30.

granit mach worden. So verr' ist' er af dat's

ons met hem souden kunnen versoenen, of

sijne goetdadigheyt t'onswaert verwecken:

dewijl hy nochtans nae sijne goedertierenheyt

de selvighe niet en overweegt of ondersoeckt

volgens sijn hoogste recht, dat hy oversulcks

die even eens ontfangt en aenneemt als ofse

seer suyver waren , en daerom oock ,
al hoe-

welse sulcks niet en verdienen, beloont met

ontallicke weldaden beyde des teghenwoordi-

gen en des toekomenden levens. Want ick

en houde dit onderscheydt , 't welck andersins

van geleerd' en Godlsalighe Mannen gestelt

is, niet voor goedt, te weten, dat de goede

wercken die gaven en weldaden verdienen,

die ons in dit leven gegheven worden : en dat

d' eeuwighe saligheydt een loon is voor het

geloof alleen. Want de Heere stelt by nae

altijdt den loon des arbeydts , en de kroone

des strijdts in den Hemel, 't Is oock teghen

de leere der Schriftuyr datmen den lof van

die gaven daer med' ons de Heere van tijt

tot tijt verrijckt, den verdiensten der werc-

ken toeschrijft, en der ghenade Godes on-

treckt. Want al hoewel Christus seght dat

den ghenen die heeft , sal worden gegeven
,

en dat de goed' en ghetrouwe dienstknecht

die in het weynige getrouw is geweest, over

vele sal gestelt worden: soo betuyght hy

nochtans elders dat de wasdom der gheloo-

vighen een geschenck is van sijn onverdiende

goedertierenheyt. O alle, seght hy, ghy dor-

stige , komt tot de wateren , en ghy die geen

geit en hebt , komt koopt ende etet
,
ja komt

koopt sonder geldt, ende sonder prijs wijn

ende melck. So komen derhalven alle de ga-

ven die den geloovigen tegenwoordelick toe-

gebracht worden tot onderstant en vordenngh

van hare saligheydt, en daer toe oock de

saligheyt self, uyt Godes enckele goetdadig-

heyt. Evenwel verklaert hy oock dat hy so

in de genade die hy ons nu bewijst, als in

de toekomende saligheydt de wercken aen-

siet, om dat hy tot betuygingh van de groot-

heyt sijner liefde t'onswaert , sich geweerdight

niet alleen ons, maer oock de gaven die hy

ons geschoncken heeft, sulck een eere te

bewijsen.

5. Indien dese dinghen in vorighe tijden

met soodanighen beleydt en ordre als haer

toe quam , waren verklaert en verhandelt

geweest, soo en soud' onder ons soo veel

rumoers en verschils nimmermeer gheresen

en ontstaen zijn. Paulus seght datmen in het

opbouwen 1) van de Christellcke Leer moet

behouden dat fondament dat hy onder de

1) optimmeren.

Gemeynte van Corinthen geleydt hadde
,

buylen 't welck oock geen ander en kan ge-

leydt worden : en dat dit fondament is
|

Jesus Christus. Maer wat voor een fondament

hebben wy doch in Christus? Hebben wy in

hem sulcken fondament dat hy ons alleen is

geweest een beginsel onser saligheydt, opdat

de reste van ons soude vervult worden ? En

dat hy den weg alleenlick geopent heeft langhs

den welcken wy op ons eygen handt en

kloeckheyt souden voort stappen ? Neen voor-

waer , maer gelijck d' Apostel een weynigh te

voren geseydt hadde , hy is sulcken fonda-

ment dat hy ons , wanneer wy hem beken-

nen , tot rechtveerdigheydt gegeven en ge-

worden is. Soo en is dan niemandl wel in

Christus gefondeert , dan die in hem een

volkomen gerechtigheydt heeft : want d'Apos-

tel en seght niet dat hy ghesonden is op dat

hy ons in 't verkrijgen der rechtveerdigheyt

behulpigh zy: maer op dat hy self onse

rechtveerdigheydt zijn soude : Te weten , dat

wy in hem uytverkoren zijn van der eeuwig-

heydt aen voor de grondtlegginghe der we-

relt , niet van wegen onse verdiensten . maer

na 't voornemen van Godes welbehagen : dat

wy door sijn doot uyt de verdoemenisse des

doodts ghekocht en van 't verderf verlost

zijn : dat wy in hem van den Hemelschen

Vader tot sijne kinderen en erfgenamen zijn

aengenomen : dat wy door sijn bloedt met

den Vader versoent zijn : dat wy hem in

bewaringe gegeven zijnde , buylen 't perijckel

des verderfs en afwijckens gestelt zijn : dat

wy alsoo in hem ingelijft zijnde ,
nu eenigh-

sins des eeuwighen levens deelachtigh, en

door hoop in 't Koninckrijcke Godts getre-

den zijn. Noch en hebben wy 't eynde niet.

Dat hy self, wanneer wy alsoo part en deel

aen hem verkreghen hebben , al hoewel wy
noch dwaes zijn in ons selven , ons voor Godt

tot wijsheydt is : ofschoon wy sondaers zijn
,

dat hy ons is tot rechtveerdigheydt : ofschoon

wy onreyn zijn , dat hy ons tot reynigheydt

is : ofschoon wy swack , onghewapent , en

voor des Duyvels tanden ghestelt zijn, dat

nochtans ons toebehoort die macht die hem

in Hemel en op Aerden gegeven is, waer

door hy den Satan voor ons vertreedt, en

de poorten der hellen verbreeckt: ofschoon

wij 't lichaem des doodts noch met ons om-

dragen , dat hy nochtans ons het leven is

;

om met een woordt te seggen , dat alle sijne

goederen onse goederen zijn , en dat wy in

hem alles hebben, en in ons selven \) niet

met allen; op dit fondament , segg' ick, moe-

(p. 318.)

Hoe Christus

onse gerechtig-

heyt zy.

Ephes. 1. 4.

Coloss, 1. 14.

20.

Waer uyt

klaerlickhlijkt,

dat wy in

Chri8tus(wiens

goederen alle

te saraea onse

goederen zijn)

alles hebben en

in ons selven

niet met allen.

Matth. 38. 18.
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Daerom moe-

ten de So[)his-

teu vcrfoeyt

worden.

Die Christus

vi'i-dienst ver-

nietigt hebben,

op datse des

iiiunschen ver-

dienst souden

üjirichten.

Welcliers

godtlooslieydt

door klare

spreuclcen der

Schriftuyre

wordt weder-

leydt.

1. loan. 5. 12.

loan. B. 24.

Kphes. 2. 6.

Coloss. 1. 13.

ten wy ghebouwtl) worden, indien wy wil-

len opwassen den Heere tot een Heyligen

Tempel.

6. Maer de werelt is van over langh al

vry anders onderwesen. Daer zijn ick en weet

niet wat voor morale of zedelicke goede werc-

ken verdicht en ghevonden , door deweicke

de menschen Gode aengenaem worden , eer

sy in Christus worden ingelijCt. Gelijck of de

Schriftuyr leughen sprack als hy seght , dat

alle de ghene die den Sone niet en besitten

in de doodt zijn. Zijns' in de doodt , hoe

soudense dan de matery en sloffe des levens

kunnen voortbrengen ? Gelijck of oock dit seg-

gen niet niet allen om 't lijf en hadde : Dat

al wat buyten 't geloof geschiedt, sonde zy.

Ghelijck of een quade boom goede vruchten

konde draghen. Maer wat hebben doch dese

vergiftige Sophisten aen Christus gelaten, daer

in hy sijn kracht betoonen soudeV Sy segghen

dat hy ons d' eerste genade verdient heeft

,

dat is, dat hy ons heeft verdient de gheleghent-

heydt om te verdienen: en dat ons nu toestaet

en toekomt dees' aengheboden gheleghentheyt

wel waer te nemen. O vertwijfelde en onbe-

schaemde godtloosheydt ! Wie soude verwacht

hebben dat Belijders van Christus Naem

,

hem also souden durven van sijn kracht ont-

blooten , en by nae met voeten vertreden ?

Dit getuyghnis wort hem a!-omm' ghegeven:

Dat alle die ghene 2) gerechtveerdigt zijn

,

die in hem gelooven : sy leeren daer en tegen

dat van hem geen ander weldaedt en komt,

dan dat hy een yeghelicken den wegh ge-

opent heeft om hem-selven te rechtveerdigen.

Maer och of sy eenmael smaeckten de kracht

en beduydenis van dese woorden 3) : Dat die

den Sone heeft, die heeft het leven: Dat een

yegelick die in hem gelooft , van de doodt

door gegaen is tot het leven : Dat wy door

sijn ghenade gherechtveerdight zijn , op dat

wy tot erfgenamen des eeuwighen levens

ghemaeckt souden worden. Dat de gheloovi-

ghe Christus hebben in haer blijvende , door

den weicken sy met Godt vereenigt zijn : datse

sijns levens deelachtigh zijnde, met hem sit-

ten in de Hemelsche plaetsen : dats' overge-

set zijn in 't Koninckrijcke Godts, en de salig-

heydt verkregen hebben , en van ontallicke

dierghelicke spreucken meer. Want sy gheven
te kennen

, niet dat wy door 't gheloove in

Christus alleen de macht ontfangen of om c^e

gerechtigheyt te bekomen, of om de salig-

heydt te verkrijghen , maer dat ons beyde
de rechtveerdigheydt en saligheydt gheschonc-
ken worden. Dien-volgens soo haest als ghy

1) getimraert. 2; []. 3) spreucken.

door 't geloof in Christus zijt ingheplant, soo

zijt ghy aireed' een kindt Godts, een erfge-

naem des Hemels , een deel-genoot der recht-

veerdigheyt, een besitter des levens ghewor-
den : ende (op dat hare leugenen te beter

mochten bestraft worden) ghy hebt verkre-

ghen , niet bequaemheydt en gheleghentheydt

om self 1 ) te verdienen , maer alle de ver-

diensten van Christus: want sy worden u

medeghedeelt.

7. Aldus hebben de Scholen der Sophis-

ten , de moeders aller dwalingen
, de recht-

veerdighmakingh des gheloofs, dewelk' een

kort begrijp is van de gantsche Godtvruch-

tigheydt, van ons wech ghenomen. Sy be-

kennen wel met den monde dat den mensch
gerechtveerdigt wordt door het gheformt of

gefatsoeneert gheloove , maer dit legghen sy

daer nae aldus uyt , te weten , dat suicks

geschiedt , om dat de goede wercken dese

kracht van 't geloof hebben , datse dienstigh

zijn om den mensch te rechtveerdighen: soo

datse by nae schijnen uyt spot het geloove

te noemen, om dats' het sonder grooten on-

gunst op haer te laden niet verswijghen kon-

den , dewijl het soo dickwils in de Schrifluyre

verhaelt wordt. En hier mede noch niet ver-

genoeght zijnde , soo beroovense Gode van

een ghedeelt' in den lof der goeder wercken,

om dat op den mensch te brenghen en over

te selten. Dewijl sy sien dat de goede werc-

ken weynigh vermogen om den mensch te

verheffen , en datse oock eygentlick geen ver-

diensten en mogen genoemt worden, ist datse

gehouden en gheacht worden voor vruchten

van Godts genade : soo willen sy deselve

doen komen uyt des menschen vrye wille-

keur , dat is , sy willen oly trecken uyt een

steen. Sy en loochenen wel niet dat de voor-

naemste oorsaeck is in de genade : maer sy

beweeren nochtans dat daer door de vrye-

wil niet en wordt uytgheslolen, uyt deweic-

ke, nae haer segghen, alle verdienste komt.

Dit en wordt oock niet alleen gheleert van de

nieuwe Sophisten, maer oock van haren opper-

sten meester Lombardus , deweicke by dese

nieuwe vergeleecken zijnde, mach schijnen ver-

slandigh en wijs te zijn. Het was voorwaar een

wonderlicke blindtheyt , dat hy, die Augu-
|

stinus so dickwils in den mont hadde , niet

en heeft ghesien met hoe grooten sorghvul-

digheyl die heylige Man verhoedt en toeghe-

sien heeft, datter niet een eenigh deelken van

den lof der goeder wercken tot den mensch
en soud' afghebracht worden. Wy hebben
hier boven , doe wy van de vrye-will' han-

])[]•

De dwalin-

ghen der So-

phisten die

jongher en la-

ter zijn.

D'eerste.

Deweicke uyt

de vuyle poelen

van Iiombar-

dus gheput, cü

van Augusti-

nus wederleydt

zijn.

Lombard. Lib.

2. sent. dist.

28,

(p. 319.)

Augustinus

in Psalm 144.

Epist. lOB.
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Ephes. 2. 10,

De derde.

De weder-

legging der sel

ver.

't BesUiyt. dat

den gheleyden

grondt ten vol-

len gheuocgh-

saein is tot lee-

ring eu opwec-

kingh.

1. loan. 3. 8.

delden , sommighe van sijne getuyghnissen tot

dese saeck dienstigh, aenghehaell 1) en _by

gebracht , welckers ghelijcke dickwils in sijne

Schriften gevonden worden. Gelijck wanneer

hy ons verbiedt op onse verdiensten ergens

te roemen , om dat oock de verdiensten selfs

Godes gaven zijn : en als hy schrijft ,
dat all'

onse verdienst alleenlick van de genade voort

komt, dat die niet en wordt verkreghen door

ons' eygen macht, maer dalse geheel en al

door de genade bereyt wort , &c. Doch 't en

is so seer niet te verwonderen dat hy (Lom-

bardus) blindt is gheweest in het licht der

Schriftuyr , in dewelck' hy schijnt alsoo wel

niet ervaren gheweest te zijn. Nochtans en

soude men niet klaerders kunnen begeeren

teghen hem en sijne Discipelen dan de woor-

den des Apostels. Want na dat hy den Chris-

tenen alle roemingh verboden hadde ,
so voeght

hy terstondt daer op d'oorsaeck waerom het

roemen ongeoorlooft zy, te weten, om dat

wy Godes maecksel zijn
,
gheschapen tot goede

wercken ,
die hy van te voren bereydt heeft

.

op dat wy daer in wandelen souden. Na dien

dan van ons niet goedts en komt, behalven

alleen ten aensien dat wy weder-gheboren

zijn , en dat onse weder-gheboort in 't geheel

sonder eenigh' uytsonderinghe 2), Godts werck

is, soo en hebben wy niet een hayr goedts

uyt onse wercken ons selven toe te eyghenen.

Ten laetsten terwijl de Sophisten de goede

wercken sonder ophouden predicken en in-

stampen, soo onderwijsense de conscientien

der menschen alsoo , dat deselve nimmermeer

en durven vertrouwen dat Godt haren werc-

ken gunstigh en genadigh is. Wy daer en

• legen en melden niet eens van verdiensten ,

en verstercken nochtans door onse Leer de

gemoederen van de gheloovighe met eenen

sonderlinghen troost , wanneer wy leeren dats'

in hare wercken Gode behagen en sonder

twijfel aenghenaem zijn. Jae dat meer is wy

eyschen 3) alhier oock dat niemandt eenigli

werck en beginne of by de handt en neme

sonder geloove , dat is , 't en zy dat hy eerst

door een seker vertrouwen des ghemoedts

oordeele dat het Gode behagen sal.

8. Daerom en sullen wy ons van dit

eenigh fondament in geenderley wij se ,
selfs

niet ter breette van een duym laten afleyden :

waer op ,
wanneer 't geleyt is , de verstandige

bouwmeesters daer nae recht en ordentlick

voortbouwen 4). Want is 't datter leeringh

en vermaningh van nooden is , soo leeren en

vermanen sy dat de Sone Godts daerom ver-

schenen is , op dat hy de wercken des Duy-

1) verhaelt. 2) uytnemingh

.

4) timiaeren

3) vereyschen.

vels soude te niet doen : dat die niet en

moeten sondigen die uyt Godt gheboren zijn,

dat het genoegh is dat wy in den vorigen

tijdt de begheerlickheden der Heydenen vol-

bracht hebben: dat d'Uytverkorene Godts,

vaten der barmhertigheydt zijn, af-ghesondert

en gemaeckt ter eeren , dewelcke van alle

vuyligheyl behooren ghereynight te worden.

Maer alles wordt op eene reys en met eenen

woorde gheseydt, wanneer men betoont dat

Christus soodanighe Discipelen begeert, de-

welck' haer selven versaeckt , en haer kruys

op-ghenomen hebbende , hem alsoo na volgen.

Die sich selven versaeckt heeft , die heeft den

wortel van alle quaden uyt ghesneden ,
soo dat

hy niet meer en soeckt dat sijn eygen is. Die sijn

kruys op sich genomen heeft, die heeft hem-

selven tot alle lijdtsaemheydt en sachtmoe-

digheydt gheschickt en bereydt ghemaeckt.

Maer 't exempel van Christus vervat in sich,

en dese en alle andere plichten der Godtsa-

ligheyl en heyligheyt. Hy heeft sich selven

den Vader ghehoorsaem bewesen tot de doodt

toe. Hy was met ziel en lijf besich om de

wercken Godts te volbrenghen. Hy heeft van

gantscher herten d'eere sijns Vaders ghevor-

dert. Hy heeft sijn leven voor de Broeders

gesteldt. Hy heeft sijne vyanden goet gedaen

en goet ghewenscht Indien der vertroostinge

noodigh is , so sullen sy oock eenen wonder-

baren troost toebrenghen: Als i) die in alles

verdruckt worden, doch niet benauwet : twijf-

felmoedigh, doch niet mismoedigh: Vervolght,

doch niet ''^daer] in verlaten: neder ghewor-

pen , doch niet verdorven : Altijt de doodinge

des Heeren Jesus in den lichame omme-dra-

ghende, op dat oock het leven van Jesus in

onsen lichame soude geopenbaert worden.

Want indien wy met {hem\ ghestorven zijn,

soo sullen wy oock met [//e/«] leven: Indien

wy verdraghen , wy sullen oock met \heiii\

heerschen. Dat wy in sulcker voeghen sijnes

lijdens ghelijck ghemaeckt worden, tot dat wy

'ivomen tot de ghelijckmakingh sijner Opstan-

dingh : dewijl de Vader verordineert heeft dat

die ghene die hy in hem uytverkoren heeft,

den beelde sijns Soons ghelijckformigh te zijn,

op dat hy de eerst-gheboren zy onder veel

Broederen. Dien-volghens , dat noch doodt,

noch teghenwoordighe, noch toekomende din-

ghen, ons sal kunnen scheyden van de liefde

Godts, welcke is in Christus Jesus onsen

Heere. Jae dat veel meer alles sal ghedijen

l'onsen besten en saligheyt. Siet ,
wy en

rechtveerdigen den mensch niet uyt de werc-

ken voor Godt : maer wy segghen dat die alle

1) Dat

435

1. Petr. 4. 3.

2. Tim. 2. 2Ü.

Lucas 9. 23.

üesghelijcks

oock tot vcr-

Iroostiugh.

2. Cor. 4. 8.

2. Tim. 2.11.

Philip 3. 10.

Rom. 8. 29.

en 39.

Don korten

inhoudt van de

rechtsinnighe

Leere der

rechtveerdigh-

makiugh.
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2. Petr. 1.10. die uyt Godt zijn, weder-geboren en een

nieuwe creatuyr worden : op dats' uyt het

rijck der sonde souden doorgaen tot het rijcke

der gherechtigheydt , en dats' alsoo door dit

teecken en ghetuyghnis hare beroepingh sou-

den seker maken , en als boomen uyt de

vruchten geoordeelt worden.

Eet XVT. Capittel.

Weder-legginghe van de lasteringheu waer door

de Papisten dese Leere met haet soecken te

beswaren.

Door dit dusver geseyde I) kan weder-

leydt worden d'onbeschaemtheyt van

sommige godtloose, dewelcke lasteren dat wy
de goede wercken te niet maken en de men-

schen van 't betrachten der selver af leyden,

als wy segghen datse niet en worden ghe-

rechtveerdight uyt de wercken , noch oock

de saligheyt en verdienen. Ten anderen , dat

wy den wegh tot de rechtveerdigheydt veel

te licht maken, wanneer wy leeren dat de

gherechtigheyt in de ghenadige verghevinge

der sonden gelegen is , en dat wy door dit

lock-aes de menschen aenlocken en trecken

om te sondigen, daer toe sy van haer selven

veel te seer ghenegen zijn. Dese twee laste-

ringhen , seggh' ick , worden door het voor-

ghestelde ghenoeghsaem wederleydt. Noch-

tans sal ick kortelick op beyden antwoorden.

Sy klagen dat de goede wercken door de

rechtveerdigmakingh des gheloofs vernielt en

vernietight worden. Ick en wil nu niet seg-

ghen wat voor vierige betrachters der goede

wercken dese zijn die ons lasteren %). Laet

het hun also vry zijn te lasteren , alsse vry

en ongebonden zijn om de
|

gantsche werelt

met de schandelick' onreynigheydt hares le-

vens te besmetten. Sy veynsen dat het hun

wee doet dat de wercken van haren throon

en hoogheydt afgestooten worden , terwijl het

gheloove soo heerlick wordt verheven. JMaer

wat sal 't van haer zijn , soo wy bewijsen

dat de wercken daer door meer opgericht en

gevestight worden? Want wy en verdichten

geen gheloove 't welck ledigh is van goede

wercken , of geen rechtveerdighmakingh die

sonder goede wercken bestaen soude. Dit on-

derscheydt isser alleen in , te weten , hoewel

wy bekennen dat het gheloof en de goede
wercken noodtsakelick aen malkanderen ver-

knocht zijn, so stellen wy nochtans de recht-

veerdighmakingh niet in de wercken, maer
in het gheloove. Hoe en om wat reden dit

De lasterin-

Khen der Papis-

ten.

1. Dat wy de

goede wercken

vernietigeu en

de menschen

vnu debetrach-

tinge der selver

aftrecken.

2. Dat wy de

nvnschen tot

srindighen ver-

wecken.

Wcder-leg-

gingh van de

eerste laste-

ringh.

1 . Wat voor

luyden dese

lasteraers zijn.

(1,. 330.)

2. De recht-

veerdighma-

kingh door het

gheloof richtet

op en ver-

sterckt de

Leere van de

goede wercken.

gheschiedt , sulcks sal licht zijn om te ver-

klaren, so wy ons maer willen wenden tot

Christus, tot den welcken het gheloove ghe-

richt wordt , en van den welcken het alle

sijne kracht onlfanght. Waerom worden wy
dan door 't gheloove gerechtveerdight ? om
dat wy door den gheloove Christus gherech-

tigheyt aengrijpen, door dewelcke wy alleen

met Godt versoent worden. Maer ghy en kondt

de gherechtigheydt van Christus niet aengrij-

pen, of ghy grijpt met eenen aen de heyligh-

makingh. Want hy is ons ghegheven tot recht-

veerdigheyt , wijsheyt , heylighmakingh
, en

verlossingh. Alle die dan in Christus gerecht-

veerdight worden, die worden oock te gelijck

van hem geheylight. Want dese weldaden zijn

door eenen eeuwigen en onscheydelicken bandt

te samen gevoeght , soo dat hy die verlost

,

die hy door sijn wijsheyt verlicht, en dat hy

die rechtveerdigt, die hy verlost, en dat hy

die heylight , die hy rechtveerdigt. Maer de-

wijl alhier alleenlick van de rechtveerdigheydt

en heylighmakingh krackeel en twist is , so

laet ons daer op oock alleen aenhouden. Al

hoewel wy dan die twee weldaden onder-

scheyden , soo zijnse nochtans beyde onaf-

scheydelick 1 ) in Christus. Wilt ghy derhal-

ven rechtveerdigheydt in Christus verkrijgen ?

so moet ghy Christus voor henen besitten .

Ende ghy en kondt hem niet besitten, of gh_y

wort teghelijck %) sijner hevlighmaking deel-

achtigh

:

want hy en kan niet in deelen en

Reden, om
dat de heyligh-

makingh en

rechtveerdigh-

makingh aea

een hanghen,

al is 't dats'

onderscheyden

zijn.

1. Cor. 1. 30.

stucken verscheurt worden. Dewijl dan de

Heere dese weldaden ons geeft te genieten

,

doordien hy 2) hem-selven aen ons mede

deelt, so schenckt hy die beyde te ghelijck

:

en nimmermeer d'eene sonder d'andere. Aldus

sien wy hoe waerachtigh het zy dat wy niet

1) voor-verhaelde. 3) blameeren.

sonder de wercken, en nochtans niet door de

wercken gerechtveerdigt en worden : over^

midts in de deelachtigKeydt van Christus, waer

door wy worden gerechtveerdigt. de heyligh-

makingh niet weynigher en is begrepen als

de rechtveerdigheyt.

%. Dit is oock seer valschelick gelogen

,

dat de gemoederen der menschen van de ghe-

negentheydt om goedt te doen af ghetrocken

worden, wanneer men hen de waen van daer

door te sullen verdienen, ontneemt. Ick moet

de Lesers alhier als in 't voor by gaen ver-

manen dat dese Sophisten dwaesselick uyt het

loon de verdiensten trecken en besluyten

,

ghelijck ick hier naer klaerder sal uytlegghen

en aenwijsen : het welck geschiedt om dat

hun desen grondt onbekendt is, te weten, dat

Godt sijne mildtdadigheydt immers soo seer

1) onverscheydelick 2) met eenen. 3) mits.

Op tweeder-

ley wijse wordt

in dese en inde

naevolghende

secty wederleyt

het aenhangh-

sel van d'eerste

lasteringh, dat

namelick, de

menschen van

het goedt doen

afgeleydt wor-

den, indien wy
't gevoelen van

te verdienen

wech nemen.



III. 16. 3. HOE DE GEN.\DE V.4N CHRISTUS ONTFANGEN WORDT 457

bewijst wanneer hy den wercken loon toe-

leght, als wanneer hy ons macht gheeft om

goede wercken te doen. Dit wil ick noch-

tans liever uyt stellen tot sijn eygen plaets.

Voorshands 1) sal "t ghenoegh zijn dat ick

kortelick aentoon' 2) hoe swack hare teghen-

werpingh zy, 't welck ick sal doen op twee-

derley wljse. Want voor eerst dvvalense seer

grootelicks hier in , wanneerse seggen dat

niemandt en sal besorght zijn om sijn leven

wel aen te stellen , 't en zy dat hem de hope

der belooningh voor ooghen ghestelt worde.

D'eerste wijse Want indicnsc dit alleen begeeren, dat de

Jfngrbeves'tigi
mcnschen in den dienst die sy Gode doen op

door'verschey- het loon sien en hem haren arbeyt verhuyren
dcue en seer

^f verkoopen sullen , so doense ghewisselick

redenen.

'"*'''*"

klecnen voortgangh, Hy wil om niet ghedienl,

en om niet bemint worden : hy prijst , seggh'

ick, sulcken dienaer dewelck', al is hem alle

hoop van vergeldingh te verkrijghen afghe-

sneden , evenwel niet af en laet van hem te

dienen. Voorts is 't dat men de menschen tot

goede wercken aenporren en opwecken wil

,

soo en sal niemandt daer toe scherper sporen

ien
prickelen gebruycken kunnen dan de ghene

die ghenomen worden van het eynddoel 3)

en ooghmerck onser verlossingh en beroe-

pingh : soodanige , namelick , als het woordt

des Heeren selve ghebruyckt, wanneer het

leert dat het een al te godtloosen ondanck-

r baerheydt is, niet wederom lief te hebben

Hebr. u. 14. dien die ons eerst heeft lief gehadt: Dat onse

conscientien door het bloet van Christus van

doodelicke wercken gereynight worden om

den levendigen Godt te dienen : Dat het een

gantsch onbehoorlicke heylighschennis 4) is , is

't dat wy eenmael gereynight zijnde , ons sel-

ven met nieuwe vuyhgheden bevlecken , en

alsoo dat heyligh bloedt verontreynigen : Dat

Lucas 1. 74. wy verlost zijnde uyt de handt onser vyan-

den , hem dienen souden sonder vreese, in

heyligheyt ende gerechtigheydt voor hem

,

alle de dagen onses levens. Dat wy van de

sonde bevrijdt zijn , op dat wy met eenen

vrywilligen geest rechtveerdigheydt plegen en

Uom. 6. 18. oeffenen souden : Dat onsen ouden mensche

gekruyst is, op dat wy in nieuwigheyt des

Kom 6. 6. levens souden opstaen. Item : Ist dat wy met

Christus gestorven zijn (gelijck sijnen Lede-

Cuioss. 3. 1. maten betaemt) dat wy moeten soecken die

dinghen die boven zijn , en dat wy in dese

werelt vreemdelinghen moeten wesen , op dat

wy onse herten tot den Hemel opheffen ,
al-

Tit. 2. 11. waer onsen schat is. Want de salighmakende

genade Godts , is verschenen allen menschen :

Ende onderwijst ons, dat wy de godtloos-

1) Vonr dese tijdt 2) betoon'. 3) []. 4) kerck-roof.

heydt ende de wereltsche begeerlickheden ver-

sakende, malighlick, ende rechtveerdelick
,

ende Godtsalighlick leven souden in dese leghen-

woordige werelt : Verwachtende de salighe

hope , ende verschijninghe der heerlickheydt

des grooten Godts ende onses Salighmakers.

Dat wy niet en zijn gestelt of geroepen om

Godes toorn tegen ons te verwecken , maer

om saligheyt te verkryghen door Christus:

dat wy Tempelen zijn van den Heyligen

Geest , dewelcke niet en behooren ontheylight

te worden. Dat wy niet en zijn duysternisse

,

maer licht in den Heere , en dat wy daerom

als kinderen des lichts behooren te wandelen.

Dat wy niet en zijn gheroepen tot onreynig-

heyt, maer tot heyligheyt, want dit is de

wille Godts , namelick ,
onse heylighmakingh

,

dal wy ons onthouden van ongeoorloofde be-

geerlickheden : Dat onse beroepingh heyligh

is , en dat wy ons niet en draghen weerde-

lick die beroepingh, 'ten zy dat wy een reyn

leven leyden : dat wy tot desen eynde van

de sonde verlost zijn, te weten, op dat wy

der gherechtigheydt souden gehoorsaem zijn.

Isser wel een levendiger en krachtiger be-

weegh-reden om ons tot de liefd' op te wecken

en t'ontsteecken , dan dese reden van Joannes
,

als hy seght, dat wy malka^deren onder-

linghe moeten lief hebJDen
,

ghelijck ons Godt

lief gehadt heeft? Dat de kinderen Godts
|

van de kinderen des Duyvels, de kinderen

des lichts van de kinderen der duysternisse

hier in verschillen , te weten , datse blyven

in de liefde ? Item , dan dese reden van Pau-

lus , dat wy met Christus gemeenschap heb-

bende , leden zijn van een lichaem dewelcke

van malkanderen onderlinge behooren ghe-

holpen te worden? Kunnen wy wel krach-

tighlicker tot heyligheyt worden aengeport

,

dan wanneer wy wederom van Joannes hooren,

dat alle die die dese hope hebben, haer sel-

ven heyhgen, om dat haren Godt heyligh is?

Item , uyt den mondt van Paulus , dat wy op

de belofte der aennemingh vertrouwende, ons

selven sullen reynighen van alle besmettmghe

des vleesches en des geestes? Dan wanneer

wv hooren dat Christus hem-.selven ons tot

een exempel voorstelt, op dat wy sijne voet-

stappen souden na volgen ?

3. Dese weynighe plaetsen en spreucken

hebb' ick alleen tol een proefken voor-ghe-

stelt. Want soo ick alle de rest soude willen

verhalen , soo soud' ick een groot Boeck daer

van maken moeten. D'Apostelen zijn gheheel

vol van vermaningen , opweckingen , en be-

straffingen om daer door den mensche Godts

tot alle goede wercken t'onderwijsen, en dat

sonder eens van verdienst te melden. Ja sy

1. Thess. 5. 9.

1. Cor. 3. 16.

Ephes. 5. 8.

l.ïhsss. 4.7.

en 3.

Rom. 6. 18.

(p. 321.)

l.Ioan. 3. 10.

1. Cor. 6. 17.

en 12. 13.

3. Cor. 7. 1.

loau. 13. 15.

1. Petr. 2. 21.

D'Apostelen,

die ons tot

goede wercken

vermanen, en

maken gantsch

geene melding

van verdienst,

maer wijsen

o DS veel eer

tot d'eenighe

barmhertigheyt

Godts en alle

menschelicke

verdiensten

uytsinytende.



HET DERDE BOECK III. 16. 4.

Rom. 12. 1.

Matth. 5. 16.

Uytvlucht.

Antwoort.

2. Cor. 9. 7.

d'Andcr wijse

van weder-leg-

giDfjh devvelc-

ke vierderley

trecken en beleyden hare voornaemste ver-

maningen veel meer hier uyt , te weten , dat

onse saligheyt beslaet in d'eenige barmher-

tigheydt Godts , en niet op eenige van onse

verdienst. Hier in dient ons Paulus tot een

exempel , want als hy door den geheelen

Brief gheleert heeft dat wy gheen hope des

levens en hebben dan in de gerechtigheydt

van Christus , soo daelt hy nederwaerts tot

de vermaningen , en hy smeeckt ons door de

barmhertigheyt Godts die hy aen ons bewesen

heeft. En voorwaer dees' eenige reden hadd'

ons behooren genoegh te zijn om ons tot een

Godtsaligh leven te bewegen en aen te drijven,

te weten, op dat Godt in ons mochte ghe-

presen en verheerlickt worden. Indiender

eenighe zijn die door d'eere Godts niet seer

geroert of bewogen en worden , soo is noch-

tans de bedenckingh van sijne weldaden ten

vollen genoeghsaem om de soodanige tot

d'oelfeninge des goets aen te hitsen. Maer

om dat dese Sophisten door het verheffen en

instampen van de verdiensten , mogelick den

menschen eenige slaef-achtige en ongewillige

plichten der Wet afperssen , soo versinnense 1

)

ter quader trouwen dat wy niet en hebben

waer mede wy yemanden tot goede wercken

souden kunnen vermanen en opwecken , om
dat wy quansuys den selven middel en wegh
met haer niet in en gaen. Even alsof Godt

in sulcken huyrlmghsche gehoorsaemheydt en

dienst groot vermaeck hadde , dewelcke be-

tuyght dat hy den blymoedigen gever lief

heeft, en daertoe oock verbiedt yets te ghe-

ven uyt droefheydt of noodtdwangh. Maer

ick en segge dit niet , alsof ick die wijse van

vermanen en opwecken wilde verwerpen of

veronachtsamen , dewelcke de Schriftuyr dick-

wils ghebruyckt, op datse geen middel om
ons allesins aen te sporen 2) en willigh te

maken soude laten voor by gaen. Want sy

ghedenckt oock des loons 't welck Godt eenen

yegelicken sal gheven nae sijne wercken : maer

ick loochene dat dit is het eenighe en oock

van velen het principaelste middel. Daer be-

neffens en stae ick niet toe dat dit middel

in het vermanen alder-eerst sal gebruyckt

worden. Boven dien beweer' ick dat het niet

en dient tot oprechtingh van soodanige ver-

diensten als de Sophisten verdichten : ghe-

lijck wy hier nae sien sullen. Eyndelick
dat het oock niet nut noch vorderlick en
IS, 't en zy dat dese Leere voor af 3)
gae, dat wy alleen door Christus verdienst,
die door 't geloovc wort aen gegrepen

,
ge-

rechtveerdigt worden, en niet door eenighe

I) versiereose. 2) aen te herten, 3) henen.

Wedei'-leg-

gingh van de

verdiensten van onse wercken. Want nie-

mandt en kan tot de betrachtingh der hey-

ligheydt bequaem zijn, dan alleen die, die

dese leeringh eerst heeft inghedroncken.

't Welck oock de Propheet seer schoon te

kennen geeft, wanneer hy Godt aldus aen-

spreeckt : Heere by u is genaed' en verge- Psalm 130.

4

vingh
, op datm«n u vreese. Want hy betoont

dat Godt niet en kan ghedient worden , 't en

zy dat sijne barmhertigheydt worde bekendt

,

door dewelck' alleen de Godtsdienst vast ge-

set en bevestight wordt, 't Welck seer aen-

merckens weerdigh is , op dat wy mochten

weten dat het vertrouwen op sijne barmher-

tigheydt niet alleen en is het beginsel om
Godt oprechtelick te dienen , maer dat oock

de vreese Godts (dewelcke nae der Papisten

meeningh verdienstelick is) daerom niet en

kan voor een verdienstelick werck ghereec-

kent en ghehouden worden , om datse ghe-

grondt is in de genadige vergevinge der sonden.

4. Maer het is verre d' alder-ongeschickste

lasteringh daer mede sy voorgheven dat wy faettte "Lte

de menschen tot de sonde noodigen en ver- "ngh

wecken , wanneer wy donverdiende verghe-

vinghe der sonden verdedighen , en daer toe

segghen dat de rechtveerdigheydt daer in be-

staet en gheleghen is. Want wy achten dese

verghevinghe soo hoogh en van sulck een

weerde , dat wy gheen wercken en hebben

die teghen 1) de selvige souden kunnen opwe-

gen : en datse oversulcks nimmermeer en soude

worden verkreghen , indiens' ons buylen onse

verdiensten niet ghegeven en wierdt. Voorts

segghen wy datse wel onverdient is ten aen-

sien van ons , doch niet ten aensien van

Christus , den welcken die soo duyr gestaen

heeft: als hem ghekost hebbende sijn alder-

heylighste bloedt , buyten het welcke geen

prijs weerdigh ghenoegh en was tot ghe-

noeghdoeningh van Godts oordeel. Wanneer

dit den menschen wort gheleert , soo wor-

dense met eenen vermaent dat het aen haer

niet en light 2) so 3) dat alderheylighste

bloedt , soo dickwils alsse sondighen , niet

en 4) oock even soo dickwils 5) [wederom] 6)

wordt uytgestort. Boven dien leeren wy dat

ons' onreynigheyt soodanigh is , datse nim-

mermeer en kan afghewischt worden anders

dan door de Fonteyn van dit aldersuyverste

bloedt. Moeten niet die ghene die dit hooren,

eenen meerderen schrick en afkeer ontfan-

ghen van 7) de sonde, dan wanneerder ghe-

seydt wordt dat de sonde door de bespren-

ginge der goeder wercken wordt afghewischt ?

En is 't dats' yets Goddelicks in sich heb-

1) r]. 2) (noch en feylt). :!) dat. 4) [ ]. 5) (niet en).

0) []. 7) teö'iea.
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Weder-lcg-

gingh van het

aenhangsel de-

ser lasteriugh,

te weten, dat

de wegh tot de

gherechtigheyt

al te licht ghe-

maeckt wordt,

wanneer die

wordt gesteldt

in d'onverdien-

de vergevinghe

der sonden.

(p. 322.)

ben , hoe en soudense niet grouwen en sitte-

ren , eenmael ghereynight zijnde , sich selven

wederom in den dreclc om te wentelen , om

,

soo veel als in hen is , de suyverheyt van

dese Fonteyn vuyl en onklaer te maken ? lek

hebbe mijn voeten ghewasschen (seght de

gheloovighe Ziel by Salomo) hoe sal ick dan

die wederom besoedelen? Nu is klaer en

blijckelick wie van beyden de verghevinghe

der sonden verachtelicker maeckt , en de

weerdigheyt der gherechtigheyt meer veyl

heeft en te koop draeght. Sy rallen en beu-

selen dat Godt door hare nietige 1 ) en onnutte

voldoeningen , dat is door haren dreck , te

vreden wordt ghesteldt. Wy segghen en be-

tuyghen dat de schuldt der sonde swaerder

is dan datse door soo ongeachte beuselingen

soude versoent worden : dat Godes toorn 2)

swaerder zy dan datse door dese niet-weer-

dighe vol
|
doeningen soude worden ghestilt.

En dat dienvolgens dit voor-recht den bloede

van Jesus Christus alleen toekomt. Sy segghen

dat de rechtveerdigheyt, so se 3) erghens in

beswijckt, door de wercken der voldoeningh

gheholpen en weder op de been ghebracht

wordt : maer wy houden het daer voor datse

dierbaerder is dan datse door eenighe ver-

gheldinghe der wercken soude kunnen worden

opgewogen. En datmen daerom tot weder-

oprechtingh der selver tot Godts barmhertig-

heydt alleen den toevlucht nemen moet.

't Geen verder tot de vergevinghe der son-

den behoort, dat moet in 't naest-volghende

Capittel gesocht worden.

üeu korten

inhont van het

vijftiende en

scstiende Ca-

pittel.

Hoe en waar-

ijüi Jen goe-

den wercken de

rechtveerdigh-

makingh on-

trokken wort.

Het XVII. Capittel.

d'Over-een-brengingh van de beloften der Wet
met de beloften des Euangeliums.

Laet ons nu oock d'andere bewijs-redenen

vervolghen , daer mede den Sathan door

sijne trauwanten de rechtveerdigmakingh des

geloofs pooght om te stooten en Ie niet te

doen. Ick laet my voorstaen dat ick den las-

teraers dit uyt de handt ghewrongen hebbe

,

datse met ons niet en mogen handelen gelijck

als met vyanden der goeder wercken. Want

de rechtveerdighmaking wordt den wercken

ontrocken : niet op da Iter geen goede wercken

en souden gedaen worden , oock niet op dat-

men soude loochenen dat de wercken die

ghedaen worden goet zijn : maer op dat wy
op deselve niet vertrouwen , noch roemen

,

.noch de saligheyt fondeeren en souden. Want
dit is ons vertrouwen , dit is onsen roem

,

1) blauwe, 2) stoornis. 3) is 't

dit is d'eenigh' ancker onser saligheydt , dat

Christus de Sone Godts ons eyghen toebe-

hoort , en dat wy wederom in hem kinderen

Godts en erfghenamen des Hemelschen Ko-

ninckrijcks zijn , zijnde door Godes goeder-

tierenheyl, en niet door onse weerdigheyt

geroepen tot de hope der eeuwiger geluck-

saligheyt. Maer nadien sy ons boven dien

met andere wapenen, gelijck geseyt is, be-

springhen ; wel aen , laet ons voort gaen om
die oock van ons af te keeren. Voor eerst

brengen sy wederom te voorschijn de belof-

ten der Wet , die de Heere gedaen heeft den

ghenen die sijne Wet onderhouden : en sy

vraghen ons of wy willen dat dese beloften

niet met allen gelden , dan ofse krachtig zijn

en stadt grijpen sullen? En dewijl het spot-

telick en ongherijmt soude zijn indienmen

seyde datse te niet zijn en niet en gelden,

soo nemen sy als seker en bekent dat de

selvige beloften eenighe kracht hebben. Hier

uyt maken sy dan dit besluyt dat wy door

't gheloof alleen niet en worden gerechtveer-

dight Want soo spreeckt de Heere : Soo

sal 't gheschieden , om dat ghy dese rechten

sult hooren, ende houden, ende deselve doen;

dat de Heere uwe Godt , u het verbondt ende

de weldadigheydt sal houden , die hy uwen

Vaderen ghesworen heeft. Ende hy sal u lief

hebben , ende sal u zeghenen , ende u doen

vermenighvuldigen : &c. Item: Is 't dat ghy

uwe wegen en wercken wel richtet , en niet

en wandelt na vreemde goden, en recht oordeelt

tusschen man en man , en tot het boose niet af

en wljckt , soo sal ick wandelen in 't midden van

u-lieden. Ick en wil alhier niet noodeloos her-

halen i) duysent uytspraecken 2) van den sel-

ven slach, dewelck' als hebbende met de twee

voor-gemelde getuyghnissen eenerley sin en

verstant, oock met een en de selfd' antwoordt

sullen verklaert worden. Somma , Moses

ghetuyght dat den zegen en den vloeck , het

leven en de doodt in de Wet voor-gestelt is.

Sy argumenteeren derhalven aldus : 01 dat

desen zegen ydel en onvruchtbaer gemaeckt

wort , of dat de rechtveerdighmakingh niet

en komt uyt het gheloof alleen. Wy hebben

aireede boven aengewesen hoe dat ons, indien

wy op de Wet blijven berusten , alle zeghe-

ningh ontvalt , en niet dan vervloeckingh over

het hooft hanght , dewelck' allen overtreders

gedreyght is. Want dn Heere doet dese be-

loften alleen den ghenen die sijne Wel vol-

maecktelick onderhouden , en soodanigh een

en is nerghens te vinden. Dit blijft dan vast

en seker , dat het gantsche menschelicke ghe-

De eerste he-

wijs-redeu, ge-

nomen uyt de

beloften der

Wet.

Ueut. 7. 12.

eu 28. l.

Jerem 7. 3.

en 22.

Ue somma
der bewijs-re-

deu.

Antwoordt,

Alle die bettee-

ren gherecht-

veerdight te

worden voor

Godt, die moe-

ten uyt de

macht en heer-

schappij der

Wet gaeu.

l) te vergeefs verhalen. 2) spreucken.
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Op wat wijse

dit toe gaet.

Bevestigingh

van d* ant-

woordt, geuo-

meu vau het

geen onmogc-

lick is.

En van 't ge-

tuyghnis des

Apostels.

Galat. 3. 16.

slacht door de Wel bewesen wordt den vloeck

en toom Godts onderworpen te zijn ; en dat

de menschen om daer van verlost te worden,

uyt de macht der Wet moeten uyt gaen, en

gelijck als uyt de dienslbaerheydt der selver

tot vryheyt ghebracht worden : niet voorwaer

tot die vleeschelicke vryheydt, dewelck' ons

van d'onderhoudinghe der Wet af leyde, tot

allerley ongebondenheyt noodighe , en onse

boose begeeriickheyt als sonder eenighe ver-

hinderinghen , en met losse toornen haren vol-

len loop toe late : maer tot die geestelicke

vryheydt, dewelcke de verslagene en ver-

schrickte conscienty vertroosten en oprechten

kan, betoonende datse vry is van den vloeck

en van de verdoemenis daer mede de Wet
haer gevangen en gebonden neder druckte.

Dese verlossingh , en om soo te spreken

,

vry-latingli van de dienstbaerheyt der Wet
wordt van ons verkregen , wanneer wy door

't gheloof aengrijpen de barmhertigheydt Godls

in Christus , dewelck' ons gherust en seker

maeckt van de vergevinge der sonden , door

het ghevoei van weicke sonden de Wet ons

prickelde en knaeghde.

%. Hierom souden oock alle de beloften

die ons in de Wet voor-ghedraghen worden

te niet en krachteloos zijn, indien ons de goet-

heydt Godts geen onderstant en dede door

het Euangshum. Want dese condity, te weten,

dat wy de Wet volkomelick moeten volbren-

ghen , aan dewelcke de beloften selven vast

zijn , en nae dewelcke de beloften eerst staen

vervult te worden , en sal nimmermeer van

ons volbracht worden. En de Heere komt

ons in desen te hulpe , niet wanneer hy ons,

gelijck de Sophisten segghen , het eene deel

der gerechtigheyt in onse wercken laet be-

houden , en het andere deel uyt sijne goe-

dertierenheydt vervult : maer wanneer hy ons

den eenighen Christus tot volmaeckte recht-

veerdigheyt toebrenght. Want als d'Apostel

gheseyt hadde dat hy en d'andere Joden

,

wetende dat de mensch niet gherechtveer-

dight en wordt uyt de wercken der Wet, in

Jesus Christus gheiooft hebben : soo stelt hy

terstont de reden daer by , te weten , niet

om door 't gheloove in Christus gheholpen

te worden tot de somma der rechtveerdig-

heydt : maer op datse daer door souden wor-

den gherechtveerdight , en niet uyt de werc-

ken der Wel. Indien de gheloovige van de

Wet overgaan tot het geloof, op datse daer
in de gherechtighaydt vinden mochten, de-
welcke sy in de Wet niat vinden en kunnen

:

soo gevense voorwaer de gerechtigheyt der
Wet haer paspoort. Laet derhalven nu ye-
mandt die wil de belooningen die d' onder-

houder der Wet te verwachten heeft
,
grof

en breet uytbreyden , als hy maer met eenen

bemerckt dat het door onse boosheyt ghe-

schiedl dat wy daer van geen vrucht en

vernemen tot dat wy een andere gherechtig-

heydt uyt het gheloove sullen hebben ver-

kreghen. Alsoo oock als David vermaen doet

van de vergeldingh die de Heere voor sijne
|

dienstknechten bereydt heeft , soo komt hy

terstondt tot d'overlegginge der sonden , waer

door die vergeldingh te niet gaet. Hy prijst

en roemt oock in den xix. Psalm seer heer-

lick de weldaden der Wet : maer hy roept

terstondt daer aen uyt : Wie soude de af-

dwalingen verstaen? Heere, reynight my van

de verborgene [afdwalingen?^ Dese plaets

komt t'eenemael over een met de voorgaende :

alwaer hy geseydt hebbende : Dat alle paden

des Heeren zijn goedertierentheydt , ende waer-

heydt den genen , die sijn verbondt ende sijn

getuyghnissen bewaren : so stelt hy dadelick

daer by : Om uwes Naems wille , Heere , soo

vergeeft mijne ongerechtighayt ; want die is

groot. Alsoo moeten wy oock bekennen dat

ons de goedtgunstigheyt Godts wel is voor-

ghesteldt in de Wat, byaldien 1) dia door

da wercken verdient konde worden , maer dat

deselve door de verdienst der wercken nim-

mermeer tot ons en komt.

3. Wat sullen wy dan seggen? Zijn ons

de beloften der wel gegeven , op datse sonder

vrucht verdwijnen souden ? lek hebb' aireede

voor henen betuyght dat ick sulck een ge-

voelen niet en hebbe. Ick segge voorwaer

dats' hare kracht tol ons niet uyt en streckan
,

so lang alsse sien op de verdiensten der werc-

ken , en datse derhalven in haer selven aen-

gemerckt , eenighsins te niet worden. Alsoo

leert d'Apostel dal die treffelicka beloft : Ick

hebb' u-lieden goede geboden gegeven , soo

wie deselve doet , die sal daer in leven : van

geender weerden is , so 2) wy daar op blij-

ven staen , en datse niat aen hayr meer voor-

deels doen en sal , dan ofse niet en ware

ghegeven : dewijlse selfs den alderheylighsten

dienstknechten Godts niet toe en komt , als

dewelcke alle te samen wijdt af zijn van de

vervullinghe der Wel , an daer toe oock met

veel overtredingen zijn omset. Maar wanneer

de beloften des Euangeliums daer by gedaen

worden , dewelcke d'onverdiende verghevinghe

der sonden verkondighen , soo en makense

niat allaenlick dat wy selfs by Godt aenghe-

naem zijn , maer dat oock onse wercken haer'

aenghenaemheydl hebben. Ende niet alleen

dit , dal onse wercken Gode behaghen , maer

Item, Davids.

Psalm 25. 10,

11.

(p. 333.)

Psalm 19. 13.

Psalm 35. 10.

Hy bejegent

een tegen-wer-

pingh, en be-

toont waer toe

dese beloften

gegheven zijn,

te weten, soos'

in haer selven

aenghemerckt

worden, of op -

de verdiensten

onser wercken

sien, dats' ha-

re kracht niet

voort en bren-

gen en eenigh-

sins worden

vernietigt:

maer wanneer

d'Euangelische

beloften daer

by gedaen wor-

den, datse niet

alleen maken
dat wy Gode
aenghenaem

zijn, maar dat

oock onse werc-

ken haer aenge-

naemheydt

hebben, ende

dat uyt drieder-

ley ooraaeck

van Gods milt-

dadigheyt,wacr

door het ghe-

schiedt dat der

geloovigen

wercken Gode

l) waer 't dat. 2) is 't dat.

Levit. 18. 5.

Ezech. 20. 11.

Rom. 10. 6.
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De tweede

bew ijs-reden

nyt de History

van Cornelins.

Actor. 10.34,

35.

oock dat hy deselve beloont met die zege-

ningen , dewelck' uyt kracht van het verbondl

d'onderhoLidlngh sijner Wet toecjuamen. lek

bekenne derhalven dat de wercken der ge-

loovigen vergolden worden met dien loon

,

die de Heer' in sijne Wet belooft heeft den

ghenen die haer selven in gherechtigheydt en

heyligheydt oeffenen : maer in dese verghel-

dingh moet altijdt gesien worden op d'oor-

saeck waer door de wercken haer aenghe-

naemheydt verkrijghen. Nu dese oorsaeck

,

ghelijck te sien is , is driederley. D'eerst' is,

dat Godt sijn gesicht van de wercken sijner

dienstknechten , die altijdt meer schande dan

lof verdienen , afwendende , haer luyden in

Christus omhelst , en alleen door het tusschen-

komen des geloofs sonder het behulp der

wercken , met hem-selven versoent. De tweed'

is , dat hy de wercken , sonder op de ver-

dienst der selver te letten , door sijne vader-

licke goedertierenheyt en vriendeückheyt tot

dees' eere verhooght , dat hy die van eeniger

weerden houd. De derd' is , dat hy de werc-

ken met barmhertigheydt aenneemt , en d'on-

volmaecktheydt der selver niet toe en reeckent

,

door dewelcke die alle te samen andersins

onreyn , en meer onder de sonden dan onder

de deughden souden moeten gereeckent wor-

den. En hier uyt blijckt hoe seer de Sophis-

ten bedroghen zijn , dewelcke sich laten voor-

staen dats' all' ongerijmtheden fraeykens te

boven zijn ghekomen , wanneerse segghen dat

de wercken kracht hebben om de saligheyt

te verdienen , niet van wegen haer eygen

goetheydt , maer van weghen 't verbondt, om
dat Godt door sijne mildtdadigheydt deselve

soo weerdigh gheacht heeft. Maer ondertus-

schen en bemerckense niet , hoe seer wijt

de wercken , die sy willen dat verdienstelick

sullen zijn , afgescheyden en verstoken sou-

den wesen van de condity der beloften , in-

dien de rechtveerdighmakingh die op 't ghe-

loof alleen rust , en de verghevmge der son-

den , waer door oock de goede wercken van

hare smetten ghereynight moeten worden, niet

voor en gmgh. Soo hebben sy dan uyt de

drie oorsaken der Goddelicker miltdadigheyt,

door dewelcke gheschiedt dat de wercken der

gheloovigen aengenaem zijn , alleenlick ééne

aengheteeckent , en d'andere twee , die oock

de voornaemste zijn , verswegen.

4. Sy brengen noch by het segghen 1) van

Petrus dat 2) Lucas aenhaelt 3) in de han-

delinghen der Apostelen ; lek vcrneme in der

waerheydt dat Godt gheen aennemer des per-

soons en is , maer in allen volcke , die hem

1} de spreiick. 2) die 3) vcrhaelt.

vreest ende gerechtigheydt werckt, is hem

aenghenaem. En hier uyt, 't welck haer dunckt

vast te gaen, besluyten sy : Indien de mensch

door goede wercken hem-selven by Godt aen-

ghenaem maeckt , dat het derhalven van Godes

weldaedt alleen niet en komt dat hy de salig-

heydt verkrijght Jae dat Godt na sijne barm-

hertigheydt den sondaer also de hant biedt

,

dat hy door de wercken tot barmhertigheydt

bewoghen wordt. Maer ghy en sult de Schrif-

tuyr gheensins kunnen doen over een stem-

men , 't en zy dat ghy er op let I) dat de

mensch op tweederley wijse by Godt wort

aengenomen. Want Godt en vindt in den

mensch , sodanigh als hy van naturen is, niet

met allen waer door hy tot barmhertigheydt

soude bewogen worden, uytgenomen alleen

des menschen elendigheyt. Indien 't derhalven

klaer en blijckelick is, dat de mensch is naeckt

en ledigh van alle goedt , en daer en teghen

vervult en beladen met allerley quaet, als hy

eerstmael van Godt wordt aenghenomen, so 2)

bidde ick 3) u toont my toch 4) de gave of

deught om welckers wille wy hem sullen oor-

deelen der Hemelscher roepinghe weerdigh te

zijn. Wech dan met dien ydelen waen der

verdiensten , na dien Godt sijne ghenaed' en

goedertierenheyt ons soo klaerlick aenprijst

en bekent maeckt. Want 't geen oock aldaer

door de stemme des Enghels tot Cornelius

geseydt wordt , te weten , dat sijne gebeden

en aelmoesen voor Godts aenghesicht zijn op-

gheklommen : dat wordt seer schendigh van

hun verdraeyt, wanneerse daer uyt besluyten

dat de mensch door de betrachtingh der goe-

der wercken voorbereydt wordt om de ghe-

nade Godts t'ontfangen. Want Cornelius moest

doe airede door den Geest der wijsheyt ver-

licht zijn, dewijl hy met de ware wijsheydt,

te weten , de vreese Godts begaeft was : en

door den selven Geest geheylight , dewijl hy

een liefhebber was der gerechtigheydt : de-

welcke volgens de leere des Apostels is een

seer sekere vrucht des H. Gheestes. Soo

hadd' hy dan alle die deughden die hem,

gelijck verhaelt wordt , voor Godt aengenaem

maeckten , van Godes genade; soo verre is't

daer af dat hy door die deughden hem-selven

op sijn eygen handt van te voren soude be-

reyt hebben om de genade Godts t'ontfangen.

Daer en sal voorwaer niet een half woort

uyt de Schriftuyr voort gebracht worden

,

dat 5) met dese Leere niet over een en komt,

te weten , dat Godt geen ander oorsaeck en

heeft om den mensch aen te
j

nemen, dan om

dat hy hem aller weghen verloren s:et, so

Antwoordt,

door een dis-

tincty van

tweederlei aen-

neming dos

menschen.

Weder-leg-

gingh van een

nytvlucht der

Sophisten.

(p. 324.)

1) waernecmt. 2j Ick. 3) [ ]. 4) [ j. 5) die.
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De andere

aenneniiiigh.

Uyt deae dis-

tincty blijckt

dfit Cornelius

eerst en al vo-

reu uyt ghena-

deu was aen-

ghcnonieo, eer

sijne goede

wercken kon-

deQ aengenaem

zijn.

hy hem laet in de handen van sijnen eyge-

nen raedt , en dat hy daeroni sijn barmher-

tigheyt in de verlossinge des menschen be-

wijst, om dat hy hem niet en wil laten ver-

loren gaen. Nu sien wy dat dees' aennemingh

de gerechtigheydt des menschen niet aen en

siet , maer dats' is een suyver en louter be-

wijs van Godes goetheyt tot d'arme sondaers

die soo een groote weldaedt op 't hooghst'

onweerdigh zijn.

5. Als nu de Heere den mensch uyt den

afgront des verderfs weder gebracht, en door

de genade der aennemmgh tot sijnen dienst

uytgesondert heeft , dewijl hy hem heeft we-

der-geboren en verandert tot een nieuw leven,

soo neemt hy hem als nu aen als een nieuwe

creatuyr met de gaven sijns Geestes. Dit is

die aenneming daer van Petrus meldet, door

dewelcke de gheloovighe nae datse gheroepen

zijn , Gode behagen oock ten opsicht van hare

wercken : want de Heere en kan niet anders

dan dat goede lief hebben en omhelsen, het

welck hy door sijnen Gheest in haer werckt.

Maer men moet altijdt heen en we'er hier

aen ghedencken , dat de gheloovighe ten op-

sicht van hare wercken niet anders by Godt

aengenaem zijn, dan om dat hy alle de goede

wercken die hy haer uyt liefd' en tot ver-

meerderingh van sijne mildtdadigheyt gegeven

heeft , oock geweerdight om haren 't wille

genadelick t'ontfangen. Want van waer komen

hen de goede wercken anders , dan dat de

Heere haer, ghelijck hy hen tot vaten ter

eeren verkoren- heeft, also oock met oprechte

suyverheydt vercieren en op proncken wil?

Waerom worden oock hare wercken goedt

gekeurt als of die volmaeckt waren : soo 't

niet en is om dat haren goedertieren Vader

ghenadelick vergeeft de smetten en vlecken

daer mede deselve noch besoedelt zijn? In

somma , Petrus en geeft alhier niet anders

te kennen dan dat Godt een welgevallen en

behaghelickheyt heeft in sijne kinderen , in

dewelck' hy de teeckenen en mereken sijns

aengesichts aenschouwt. Want wy hebben

elders geleert dat de weder- geboort' is een

weder-oprechtingh van Godes beelt in ons.

Na dien dan Godt met recht lief heeft en in

eeren houdt den genen in den welcken hy

sijn aenschijn bemerckt : soo en wort niet

sonder oorsaeck geseyt dat het leven der

gheloovigen , 't welck tot heyligheyt en ge-

rechligheyt aengeleydt wort , hem wel behaegt

en aenstaet. Maer dewijl de Godsalige met
dit sterlfelick vleesch omset en aengedaen

,

noch sondaers zijn , en hare goede wercken
alleenlick zijn begonnen

, en oock na de ver-

dorventheyt des vleesches riecken: soo en kan

hy noch haer , noch hare wercken ghenadigh

zijn , 't en zy dat hy haer meer in Christus

dan in haer selven omhelse. Op dese wijse

moeten die plaetsen verstaen worden, dewelcke

ghetuygen dat Godt goedertieren en barmher-

tigh is, dien, die gerechtigheydt betrachten 1).

Moses seyde tot d'Israëliten : Die getrouwe

Godt , dewelcke het verbont ende de welda-

digheyt houdt dien , die hem lief hebben

,

ende sijne geboden houden , tot in duysent

gheslachten. Weicke uytspraeck 2) daer nae

voor een gemeen woordt onder het volck

ghebruyckt wiert. Also seght oock Salomo

in sijn gebedt : Heere Godt Israëls die het

verbont en de barmhertigheydt houdet uwen
knechten , die voor u wandelen met haer

gheheel herte. Dese selve woorden worden

oock van Nehemia verhaelt. Want gelijck

Godt in alle de verbonden sijner barmhertig-

heyt van sijne dienstknechten oock wederom

oprechtigheydt en heyligheydt des levens be-

dinght en vereyscht : op dat sijn goedtheydt

niet bespot en worde , op dat oock niemant

door een ydel vertrouwen van Godes barmher-

tigheydt opgheblasen zijnde, sijn ziele zeghene,

wandelend' ondertusschen in de boosheyt sijns

herten : alsoo wil hy .oock die ghene die tot

de ghemeenschap sijns verbondts toe-gelaten

zijn , door desen wegh en middel houden 3)

in haren schuldigen plicht. Ende met tegen-

staende dit, soo wort het verbondt van sijn

eerste begin aen uyt ghenaden gemaeckt en

opgerecht , en het blijft ghenadigh en onver-

dient sonder ophouden. Na dese wijse was

het dat David , al hoewel hy verkondight dat

hem gegeven zy geweest den loon van sijner

handen reynigheydt , nochtans die fonteyn

,

die ick aengewesen hebbe niet en verswijght

,

te weten , dat hy uyt sijns moeders buyck

getrocken is, om dat Godt hem lief hadde:

met weicke woorden hy d'oprechtigheydt van

sijn saeck alsoo prijst en betuyght , dat hy

d'onverdiende barmhertigheyt niet te kort en

doet , dewelcke gaet voor alle gaven , en der

selver springh-ader en oorsprongh is.

6. En het sal nut zijn dat wy alhier kor-

telick opmercken hoe 4) dese wijse van spre-

ken verschillen van de beloften der Wet.

Door dese beloften der Wet verstae ick , niet

alle die beloften die al-omm' in de Boecken

van Moses verspreyt zijn, (want in deselve

worden oock veel Euangelische beloften ge-

vonden) maer alleen die beloften dewelck'

eyghentlick behooren tot de bedieninghe der

Wet. Sulcke beloften , hoemen die oock soude

willen noemen, verkondigen dat u belooningh

En dit is de

sin van andere

dierghelicke

plaetsen, de-

welcke getuygt

dat Godt allea

liefhebbers der

gerechtigheydt

ghenadig en

barmhertig is.

Deut. 7. 9.

1. Ueg. 8. 23.

Neheni. 1. 5.

Deut. 29. 18.

Psalm. IS. 20,

21.

]) hanteeren. 2) spreuck. 3) behouden. 4) bemercken wat.

Verklaringh

van dese plaet-

sen, en op dat

deselve te beter

mogen ver-

staen worden,

soo moetmen
bemercken of

het zy een be-

lofte der Wet
of des Euan-

liums.

De beloften

der Wet ver-

kondighen be-

reyde verghel-

ding onder dese

coudity, iudiea
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en vergelding bereyt is onder dese condity,

indien ghy doet 't gheen u bevolen wort.

Maer alss' er wordt geseydt , dat de Heere

het verbondt der barmhertigheyt houdt dien

die hem liefhebben , soo wort daer door meer

bewesen hoedanige sijne dienstknechten zijn

,

dewelcke ter goeder trouwen sijn verbont

hebben aenghenomen , dan d'oorsaeck waeroni

Godt hen-lieden goet doet. Nu dese bewijs-

voeringhe 1) gaet aldus toe: Geiijck Godt ons

geweerdight de ghenade des eeuwigen levens

te geven tot dit eynde , op dat hy , namelick

,

van ons bemint, gevreest en gedient soude

worden: also worden oock alle de beloften

der barmhertigheyt die in de Schriftuyr ge-

vonden worden , met recht tot dit eynde ghe-

richt , op dat wy den autheur en ghever der

weldaden vreesen en dienen souden. Wan-

neer wy derhalven hooren dat hy wel doet

den ghenen die sijn Wet onderhouden , soo

laet ons als dan ghedencken dat de kinderen

Godts door sulcke woorden beteeckent en be-

schreven worden van wegen haren schuldigen

plicht daer in sy geduyrigh moeten besich

zijn: Te weten, dat wy hierom tot sijne kin-

deren zijn aenghenomen, op dat wy hem als

onsen Vader souden eeren. Op dat wy dan

ons selven van 't recht der aenneming niet

en berooven , so moeten wy altijdt streven

en trachten nae dat eynde tot het weicke

onse beroepingh sich uytstreckt. Dit moeten

wy nochtans wederom weten , dat de ver-

vullingh van Godts barmherligheydt niet voort

en komt van de wercken der geloovigen.

Maer dat hy self daerom de belofte der

saügheydt vervult aen dieghene 2) die door

d'oprechligheydt des levens hare beroepinghe

weerdighlick wandelen , om dat hy in hen

alleen die door sijnen Geest tot het goede

geleyt worden , d'oprechte livreijen sljner

kinderen bekent. Aldus moet verstaen wor-

den 't geen in den xv. Psalm gelesen wort

van de burgers der Kercke : Heere , wie sal

verkeeren in uwe Tente ? Wie sal woonen
|

op den bergh uwer heyligheydt? Die oprecht

wandelt, ende gherechligheydt werckt; ende

die met sijn herte de waerheydt spreeckt, &c.

Item , by Jesaia : Wie sal wonen met een

verteerende vyer? Die gherechtigheydt doet,

die spreeckt dat recht is , &c. Want aldaer

en wordt niet beschreven het fondament en

de vastigheyt, waer op de geloovighen voor

den Heere blijven bestaen : maer de wijs' en

manier door dewelcke de seer goederlieren

Vader haer tot sijn gemeenschap inleydt, en

daer in bewaert en bevestight. Want dewijl

1) bewijslug. 2) den ghenen.

hy de sonde haet en de gerechtigheyt lief

heeft: soo is 't dat hy die ghenen '1) met

hem vereenight, die hy door sijnen Geest

reynight, op dat hy haer, hem en sijnen

rijcke gelijck-formigh make. Indien men der-

halven vraeght weicke daer zy d'eerste oor-

saeck waer door den Heyligen de toegangh

tot het Koninckrijcke Godts geopent wort, en

waer door sy daer in bestaen en blijven vol-

herden : soo is daer op d'antwoorde gereedt,

te weten , om dat de Heere door sijne barm-

hertigheydt haer eenmael tot sijne kinderen

aenghenomen heeft, en sonder ophouden be-

schermt en bewaert. Maer indien men vraeght

op wat wijse dat geschiedt , soo moetmen

komen tot de weder-gheboort en hare vruch-

ten die in den voorseyden Psalm verhaelt

worden.

7. Maer daer schijnt veel meer swarig-

heyts te zijn in die plaetsen dewelcke de

goede wercken met den tytel der gerechlig-

heydt vercieren , en daer toe betuygen dat

de mensch door deselve gerechtveerdigt wort.

Daer zijn seer veel plaetsen van den eersten

slagh , in dewelcke d'onderhoudingen der ge-

boden rechtveerdighmakinghen of rechtveer-

digheden ghenaeml worden. Van d 'ander soort

hebben wy een exempel by Moses daer hy

seydt: Het sal ons gerechtigheydt zijn, als

wy sullen waernemen te doen alle dese ghe-

boden. Indien ghy daer op antwoordt dat dit

is een belofte der Wet, dewelck' in desen

voor geen bewijs en kan strecken , om dats'

een condity by haer heeft die van niemant

en kan vervult worden, soo zijnder noch an-

dere , die ghy aldus niet en kondt beant-

woorden, geiijck daer gheseydt wordt: Ende

dit sal u tot rechtveerdigheydt zijn voor den

Heere, dat ghy den armen sijn pandt, het

welck by u in bewaringh is, weder gheeft, &c.

Item, 't geen de Propheet seght , dat den

yver die Pinehas gebruyckte om Israëls ver-

smaelheyt te wreken, 'hem tot rechtveerdig-

heyt wi'erdt toe-gereeckent. De Pharizeen van

onsen tijdt meenen dan dats' alhier groote stof

en oorsaeck hebben, om ons op 't lijf te val-

len. Want dewijl wy seggen , dal de rechl-

veerdighmakingh der wercken wijckeii moet,

soo haest als de gherechligheyl des geloofs

intreedt 2), soo besluytense met hel selfde

recht teghen ons aldus: Indien de gherech-

tigheydt is uyt de wercken , soo is 't valsch

dal wy door 't geloof alleen gerechtveerdight

worden. Of schoon wy toestaen dat de ghe-

boden der Wet rechtveerdigheden genaemt

worden , dat en is geen wonder ,
want sy

De derde be-

wijs-reden, uyt

die plaetsen,

dewelcke ile

goede wercken

vercieren met

den tytel der

gherechtig-

heyt, eu seg-

ghen dat de

menscli door

deselve ge-

rechtveerdigt

wort.

Deut. B. 25.

Deut.

Psalm 106.31.

Antwoort, op

het eerste deel

van dese be-

wijs-reden,

aengaende den

naera der goe-

der wercken.

1) []. 2) atadl eu plocls griji^t.
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Waerom de

wercken der

Heyligen

reohtveerdig-

heden genoemt

worden.

Lucas l. 6.

Een diatincty

die wel moet
worden waer-

genomen.

zijn suicks in der daedt. Niet te min de Le-

sers moeten alhier vermaent zijn , dat de

Griecksch' Overselters het Hebreisch woordt

Chukkim niet wel vertaalt en hebben met het

woordt dikaiomata, d. i. 1) rechtveerdigheden,

dewijl het eyghentlick beduydt gheboden of

ordonnantien. lek wil nochtans den strijdt

over 2) het woort geern laten vallen. Wy en

willen oock niet loochenen dat Godts Wet
een volmaeckte rechtveerdigheyt m sich be-

grijpt. Want , al hoewel wy onnutte knech-

ten zijn , oock als dan wanneer wy de

wet volkomelick hebben onderhouden , over-

mits wv schuldenaers zijn m alles wat zy ons

ghebiedt , dewijl desniettemin 3) de Heere de

volkomen' onderhoudinge der Wet ghewcer-

dight heeft met den tytel der rechtveerdig-

heydt te vereeren , soo en ontrecken wy haer

niet 't geen hy haer gegeven heeft. Wy be-

kennen dan geern dat de volmaeckte ghe-

hoorsaemheydt der Wet rechtveerdigheydt zy

,

en dat d'onderhoudingh van eick ghebodt is

een gedeelte der rechtveerdigheyt, soo maer

oock in de verdere deelen aen de gantsche

somma der rechtveerdigheyt niet en ont-

breeckt. Maer wy ontkennen dat in eenigen

mensche soodanige rechtveerdigheydt gevon-

den wort. En daerom nemen wy de recht-

veerdigheydt der Wet wech , niet om 4) datse

gebreckelick en onvolmaeckt zy in haer sel-

ven : maer om datse van wegen de swackheyt

onses vleesches nerghens en wordt ghesien

of vernomen. Doch de Schriftuyr en geeft

niet alleen den geboden des Heeren desen

naem van rechtveerdigheden : maer zy vereert

daer med' oock de wercken der Heyligen.

Gelijck wanneerse verhaelt dat Zacharias en

sijn huysvrouw gewandelt hebben in de recht-

veerdigheden des Heeren. Voorwaar als sy

aldus spreeckt, soo weerdeartse de wercken

meer uyt de natura der Wet , als uyt haer

eyghen condity. Evenwel moet alhier wederom
waargenomen worden 't geen ick onlanghs

ghesaydt habbe , ta weten , datmen uyt d'ach-

telüosheyt des Grieckschen Oversetters gaan

wat of raghel en moet maken. Maer dewijl

Lucas in da ghemeen' oversattinghe gheen

veranderingh en heeft willen maken, soo en

sal ick hier over oock niet twisten. Want
Godt heeft die dingen die in de Wet begre-

pen zijn den menschen geboden tot recht-

veerdigheyt: maer dese rechtveerdigheydt
an wordt van ons niet volbracht . 't en zy
dat wy de gantsche Wet onderhouden.
Want sy wordt door yeder overtredinghe
verdorven en verbroken. Dewijl dan de Wet

1) []. 2) aengaend'. .?) Nae dien nochtans 4)
[ ].

niet anders voor an schrijft dan rechtveerdig-

heyt, ist dat wy ons' oogen slaen op de Wet,
so zijn all' hare geboden en aick van dien

rechtveerdigheden : maer is 't dat wy sien op

de menschen die deselve gheboden doen , soo

en verkrijghense den lof der rechtveerdig-

heydt geensins uyt een eenigh warck , zijnd'

overtreders in velen , veel weynigar uyt sulck

een werck 't welck altijdt in eenighan daele van

wegen sijn onvolmaacktheyt gebreckelick is.

8. Nu kom' ick tot de plaetsen van de

tweede soort', in dewelcke de voornaemste

swarigheydt is. Paulus , segghen sy , en heeft

niet bondighers om de gherechtighaydt ' des

gheloofs te bawijsan , dan dat geen' is 't welck

van Abraham geschreven wordt, te weten,

dat ham sijn ghaloof tot rechtveerdigheyt zy

toe-gereeckent. Na dien dan gaseydt wort

,

dat de daedt van Pinehas hem wiert toe-ga-

reeckent tot rechtveerdigheyt : soo sullen wy
van de wercken moghan besluyten even dat

selvighe, 't welck Paulus beweert van 't ge-

loove. Soo besluyten dan onse weder- partijen ,

als ofse de slag 1) ghewonnen haddan, dat

wy wel niet en worden gherechtveerdight

sonder 't gheloova : maar dat wy nochtans

oock niet en worden garechtveerdight door

't geloof alleen. Dat het de wercken zijn die

onse rechtveerdigheydt vervullen en volkomen

maken. Ick betuygh' alhier de Godtvruchtige

zielen , datse (indien sa toestemmen 2) dat

de ware regel der rechtveerdigheyt uyt da

Schriftuyr ghanomen moet worden) 3) met

my in de vreese Godts en met allen ernst

overwegen , hoe de Schriftuyr bequamelick

sonder teghenspreken mat haer selven over

een ghebracht kan
|
worden. Naardien 4)

Paulus wist dat de rechtvaerdighmakingh des

galoofs een toevlucht is den genen die gheen

eyghen rechtveerdigheydt en hebban : so be-

sluyt hy vrymoedighlick , dat alle die , die

door het gheloove gherechtveerdight worden ,

van de gerechtighayt dar wercken uytghe-

sloten zijn. En na dien het sekar is dat de

rechtveerdigheydt des galoofs allen ghaloovi-

ghen ghemeen is , soo besluyt hy daer uyt

met gelijcke vrymoedigheydt datter niet een

door de wercken en wordt gharechtveerdight

:

Jae dat meer is datter niet een door eenigh

behulp der wercken gerechtveerdight en

wordt. Maer het is wat anders te disputee-

ren wat waardigheyt da wercken hebben in

haer selven , an wat anders te disputaaren

waer voor datmanse moet houden na dat da

rechtveerdigheyt des geloofs bevastight is.

Indien 5) men 6) de prijs der wercken sal

1) kans. 2) ist datse weten. ."!) (datse). 4) Ghemerckt.

6) Is 't dat. 6) (den wereken).

Antwoort, op

het tweede deel

van de derde

bewijs-reden,

te weten, dat de

menschdoorde

wercken ghe-

rechtveerdight

wort.

Rom. 4. 3.

(p. 82fi.)
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n'orckeu zijn iii

h.ier sclveii niet

met allen

weert: ina;irwy

worden ghe-

reclitvcenligt

alleen dour't

geloovc.

De beschrij-

vint^li van ilesc

reelltveevilig-

lievilt.

Van waer Je

goede wercken

liaer achtingh

en weerdcering

ontfangen.

üevestigliigli

der antwourtlt.

De goede werc-

ken worden tot

rechtveerdig-

lieyl loegercec-

kcut door haer

selïcn : ofte

elck werck in't

bysonder, olte

alle de wercken

te samen en te

ghelijck gheno-

raen, endc dit

is valscli.

nl'nieten 1) nac hare weerdigheyt , soo seggen

wy datsc niet weerdigh en zijn voor Godls

aenschijn te verschijnen. Dat daerom de

mensch geen werclcen en heeft daer op hy

by Godt soude moghen roemen. Dat hy over-

sulcks van alle behulp der wercken ontbloot

zijnde, door liet ghcloof alleen gherechtveer-

dight wordt. Voorts beschrijven wy dese

rechtveerdighevdt des geloofs aldus , dat de

sondaer ontfanghen zijnde tot de ghemeen-

schap van Christus, door sijn genaed' en om
sijnen 't wille met Godt versoent wordt : de-

wijl hy door sijn bloedt ghereynight zijnde, 2)

de verghevinghe der sonden verkrijght , en

met des selfs gherechtigheydt als met sijn

eygen bekleedt zijnde , voor de Hemelsche

vyerschaer onbeschroomt bestaet. Maer als

nu 3) de vergevinghe der sonden voor af i)

gaet , soo verknjghen de goede wercken die

daer nae volgen
, een ander achtingh en aen-

sien dan sy hebben uyt haer eighen verdienst

en weerdigheydt : want al de onvolmaeckt-

heydt d:e daer in is , wordt door Christus

volmaecktheyt toegedeckt : al de vlecken en

smelten der selver worden door sijne suyver-

heydt afgewasschen , op datse niet en souden

komen onder de proeve van Godes oordeel.

Dien-volgens, wanneer de schuldt aller over-

tredinghen , daer door de menschen worden

verhindert yets voort te brengen 't weick

Gode behaeght , wech ghenomen , en daer

toe oock het ghebreck der onvolmaecktheydt,

't weIck oock den goeden wercken pleeght

te besoedelen , begraven is : soo worden de

goede wercken die van de gheloovige ghe-

daen worden, rechtveerdigh gheacht: ofte

('t welck even veel is) tot rechtvcerdigheydt

toe-gereeckent.

9. Indien my nu yemant dat voor-gemeld'

argument mocht leghen werpen om de recht-

vcerdigheydt des gheloofs te bestrijden , soo

sal ick hem vooreerst vraghen , of de mensch

rechtveerdigh gheacht wordt om een heyligh

werck of twee , zijnd' ondertusschen in de

verdere wercken sijns levens een overtreder

der Wet? Dat ware meer dan onredelick.

Ten anderen sal ick vragen , of de mensch
oock rechtveerdigh geoordeelt wordt om veler

goeder wercken wille , al is hy schoon schul-

digh aen eenige overlrcdinge der wet? Dit en

sal hy oock niet durven beweeren , dewijl

d'ordonnanty der Wet daer leghen roept en

vcrkondight dat alle die vervloeckl zijn die

niet alle de gheboden der Wet lot het

.laetsle toe volbracht en hebben. Boven dien

sal ick noch verder komen en vragen , of'er

oock eenigh werck is 't welck niet en verdient

1) sal stellen. 2) weseude. i) U-

van onreynigheydl of onvolmaecklhoydl be-

schuldighi Ie worden? En hoe datter sulk een

werck soude kunnen zijn voor Godls ooghen voor

dewelcke de sterren niet reyn ghenoegh, noch

de Engelen ghenoegh rechtveerdigh en zijn ?

Aldus sal hy gedronghen worden toe te staen,

datter gheen goedt werck en is 't welck door

de overtredingen die daer aen hangen, en door

sijn eygen onvolmaecktheydt met verontrey-

night en zy, so dat het d'eere der rechtveer-

digheyt niet en kan behouden. En indien

het also 1) klaer en blijckellck is dat het van

de rechtveerdighmakm'gh des gheloofs komt

dat de wercken , die andersins onsuyver, be-

smet, onvolmaeckt en het aenschijn Godts,

veel meer sijne liefd' onweerdigh zijn , tot

rechtvcerdigheydt toe-ghereeckent worden

:

waer toe soeckense dan door 't verheffen van

de rechtveerdighevdt der wercken, de recht-

vcerdigheydt des geloofs te vernietigen, son-

der dewelcke sy te vergheefs van de recht-

veerdighevdt der wercken roemen souden ?

Willen sy een adderen gebroetsel maken, dat

de kinderen hare moeder ombrenghen ? Want
daer henen strecken sich de woorden van onse

godtloose tegen-sprekers. Sy en kunnen niet

loochenen dat de rechtveerdighmakingh des

gheloofs is het beginsel, het fondament, de

oorsaeck , het bewijs , en de substanty van

de rechtveerdigheydt der wercken ; en sy

besluyten evenwel dat de mensch door het

geloof niet en wordt gerechtveerdight, om dal

oock de goede wercken tol rechtveerdigheydt

gereeckent Morden. Lael ons derhalven dees'

onnuttigheden varen laten 2) , en belijden

't geen waerachtigh is. Is t dal de recht-

veerdigheyt der wercken, hoedanigh die oock

soude moghen gheacht worden , voort komt

uyt de rechtveerdighmakingh des geloofs, soo

volght dat de rechtveerdighmakingh des geloofs

door de rechtveerdigheydt der wercken gantsch

niet vermindert , maer veel meer bevestight

wort, om dat, namelick, hare kracht dies te

krachtigher blinckt 3) en gesien wort. Wy
en moeten oock niet meenen dat de wercken

na d onverdiende rechtveerdighmakingh alsoo

worden aengepresen , dals' oock selfs daer

nae in de plaets souden treden om den mensch

te rechtveerdigen, of dalse sulcken ampt met

het gheloovc doelen souden. Want is 'l dat

de rechtveerdighmakingh des geloofs niet al-

door 4) vast en in haer geheel en blijft,

soo sal d'onreynigheydt der wercken ontdeckt

worden, 't En is oock niet ongerijmt dat de

mensch alsoo door 't geloof gerechtveerdight

wort. dat hy niet alleen selve rechtveerdigh

lob 4. 18.

Ofte, sy wor-

den tot gercch-

tighcyt toe-ge-

reeckent door

het geloof, en

van weghen de

gerechtighcydt

des gheloofs :

beyde elck

werck in 't by-

sonder en alle

de wercken to

gclijck.

Soo niaeckt

dan 't gheloof

alleen recht-

veerdigh beyde

den gantschcn

mensch en alle

aijne goede

wercken.

1) Indien 't. 2) voor by senden. 3) lichtct. t) gcduyrigh.
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lu dieu sin

ib de stuckS'

wijse, dat is

,

d'oiivolmapck-

te gherechtig-

hcult derghe-

luovigheu aen-

genaem : iriaer

iiÏL't die, de-

\v;'lcke tcghen

du onverdiende

gcrechtigheydt

des gheloofa

strijdt, en van

nnso tegheu-

sprekers vcr-

di<ht wordt.

d., 327.)

Psalm 112 1.

Prov. 14.. 21.

Psalm 1. 1.

lacob. l. 12.

1'salm lOfi. ;i

en 119. i;

Matth. 5. 3.

IS , maer dat oock sijiie wercken boven hare

weerdigheyt rechtveerdigh geacht worden.

10. Op dese wijse sullen wy toestaen dat

in de wercken niet alleen een deel der recht-

veerdigheydt zy ('t welck onsc teghen-par-

tijen sclf heweeren) maer oock dat de recht-

vcerdigheydt der selver Gode behaeght, even

eens als of die gheheel oprecht en volmaeckt

ware. Maer is het dat wy ghedencken op wat

fondament die rechtveerdigheyt gegrondt zy
,

soo sal alle swarigheyt wech genomen wesen.

Want het werck begint als dan eerst aenghe-

naem te worden, wanneer het met vergevinghe

der feylen wordt opgenomen. En waer uyt

komt die vergevingh anders, dan om dat Godt

ons en all' onse wercken aensiet in Christus?

Gclijck dan wy self, wanneer wy in Christus

ingelijft zijn, daerom rechtveerdigh voor Godt

verschijnen , om dat ons' ongerechtigheden

door sijn onnooselheydt toegedeckt worden

:

also zijn oock onse wercken rechtveerdigh

en worden voor sodanigh gehouden , om dat

alle de gebreckelickheyt die andersins daer in

is, door de reynigheydt van Christus begraven

zijnde , niet en wort toe-gereeckent. Dit
|

dan alsoo wesende , soo moghen wy met recht

segghen, dat niet alleen wy, maer oock onse

wercken door 't geloof alleen gherechtveer-

dight worden. Indien nu dese rechtveerdig-

heyt der wercken , soodanigh als sy is , voort

komt van het gheloof en d'onverdiende recht-

veerdighmakingh , en van deselve gewrocht

wort : soo moetse dan oock daer onder beslo-

ten zijn , en gelijck een vrucht , om soo te

spreken , onder en beneden sijn oorsaeck ge-

stelt worden. Soo verr' is 't daer af dalse

soud' opgerecht worden om d'onverdiende

rechtveerdighmakingh des geloofs te vernieti-

gen of te verduysteren. Alsoo is 't dat Paulus
,

op dat hy krachtelick soude bewijsen , dat

onse gelucksaligheyt bestaet in de barmher-

tigheydt Godts en niet in de wercken , seer

heftigh dringt met de woorden Davids : Saligh

zijn' se welcker ongherechtigheden vergheven

zijn, ende welcker sonden bedeckt zijn ; Saligh

is de man , welcken de Heere de sonde niet

toe en reeckent. Indien yemant daer tegen

voorwerpt ontallicke uytspraecken 1) door de-

welcke de saligheydt den wercken schijnt toe-

ghe-eygenl te worden : gelijck daer zijn dese :

Salig is de man die den Heere vreest, die

den armen barmhertigh is , die niet en wan-
delt in den raedt der godtloosen , die ver-

soeckinghe verdraeght : Saligh zijnse die recht

en ghericlite houden , die sonder vlecke , die

arm van gheeste , die sachtinoedlgh . die barm-

1) sijreuckcu.

hertigh zijn , &c. Soo en sal hy daer mede
niet te wege brengen , dat het segghen van

Paulus niet en soude waerachtigh zijn. Want
nadien alle de wercken die in dees' en dier-

gelijcke woorden 1 ) gepresen en verhaelt wor-

den, nimmermeer also en zijn in den mensch
dat hy om der selver will' Gode soud' aen-

genaem zijn , soo volght dat de mensch altijdt

elendigh is , 't en zy dat hy door de ver-

gevinge der sonden van sijn elendigheydt ver-

lost worde. Dewijl dan alle de saligheden die

in de Schriftuyr hoogh verheven worden

,

als nietigh weg 2) vallen , soo dat de mensch

uyt gheene van allen eenighe vrucht kan ont-

fanghen tot dat hy de saligheyt door de ver-

gevinge der sonden verkregen heeft , deweicke

d'andere saligheden plaets doet grijpen : soo

volght hier uyt dat dese niet alleen de hoogst'

en voornaemste , maer oock de eenighe ghe-

lucksaligheydt is: 'ten zy dat ghy mogclick

wilt datse ghekrenckt en ghekreuckt worde

van d'andere, die in dees' eenigiie alleen be-

staen. Nu is' er veel minder oorsaeck waer-

om wy souden ontrust worden als wy hooren

dat de geloovige veel tijdts rechtveerdige ghe-

noemt worden. lek bekenne voorwaer datse

rechtveerdige worden " geheeten van weghen

de heyligheydt haers levens : maer naerdien 3)

sy meer nae de rechtveerdigheyt streven en

trachten , dan sy de rechtveerdigheyt self

vervullen , soo is 't recht en billick dat dese

hare rechtveerdigheydt , soodanigh als sy is,

wijcke voor de rechtveerdighmakingh des ghe-

loofs , van deweicke sy al haer wesen , kracht

en weerdigheyt heeft.

1 1 . Maer sy segghen , dat wy noch meer

wercks en moeytens hebben met Jacobus

,

als deweicke ons met klare en duydelicke

woorden weder-spreeckt. Want hy leert dat

Abraham uyt de wercken gherechtveerdight

is , en dat wy alle te samen oock door de

wercken gerechtveerdight worden , en niet door

het gheloof alleen. Wat dan? Sullen sy Pau-

lus doen strijden t«ghen Jacobus? Indien sy

Jacobus . houden voor een Dienaer van Chris-

tus , soo moet sijn seggen also genomen en

verstaen worden , dat het niet en verschille van

Christus die door den mondt vanPaulus spreeckt.

De Geest betuyght door den mondt van Pau-

lus , dat Abraham de gerechtigheyt verkregen

heeft door het geloof, en niet door de werc-

ken : wy leeren van gelijcken dat alle men-

schen door het geloof sonder de wercken der

Wet gherechtveerdight worden. Deselve Geest

verklaert door Jacobus, dat Abrahams ge-

rechtigheydt en oock de onse
,
ghelegen is

BesUiyt van

de weder-leg-

ginghen des

derden argii-

meuts.

De vierde be-

wijs-redeu nyt

den Brief van

ïacobns 2. 21,

24

1. Antwoort,

datmeu den

eeneu Apostel

tcghen den an-

deren niet en

moet strydig

maken.

Rom. 4. 3.

Rorn. 3. 28.

1) .sjjreuckcu. 2) daer henen. 3) ghcuierckt.
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in de wercken , en niet alleen in 't gheloove.

Het is seker dat de Geest niet en strijdt met

hem-selven. Welcke sal dan zijn de eendracht

en d'over-een-koniingti van die beyde? Het

is onsen teghen-sprekeren ghenoegh , indien

se slechts neder kunnen vellen I) de recht-

veerdigheydt des glieloofs die wy door seer

diepe wortelen inghewortelt en vast ghestelt

willen hebben : doch sy zijn weynigh besorght

om aen 2) de conscientien hare gerustigheyt

weder te geven. Daerom siet ghy wel datse

de rechlveerdighmakingh des geloofs bekna-

gen en bestrijden , maer ondertusschen gheen

perck of reghel der rechtveerdigheydt en be-

stellen daer op de conscientien mochten vast

geset worden. Laet hen derhalven trium-

pheeren alsoo 't haer lust , alsse maer van

gheen ander victory en kunnen roemen, dan

dats' alle sekerheydt der rechtveerdigheydt

wech genomen hebben. Ende dit sal hun

oock wel een elendige overwinninge zijn

,

wanneer hen de Heere , het licht der waer-

heydt uytgebluscht zijnde , sal toe laten alles

door de duysternisse der leughenen te bedec-

ken. Maer so waer de waerheyt Godts vast

staet , daer en sullen sy geenen voortgangh

doen. lek ontkenne derhalven dat het seg-

ghen 3) van Jacobus, dat sy ons altijt als eenen

on-overwinnelicken schilt voorwenden , hen-

lieden het alder-minste voordeel doet. Op dat

dit klaer en blijckelick worde , so moet het

wit en ooghmerck des Apostels voor eerst

inghesien worden : en daer nae moetmen sien

waer in het misverstandt van onse weder-

partijen bestaet. Dewijl datter in dien lijdt

vele waren (gehjck dit quaet in de Kercke

gheduyrigh pleeght te zijn) dewelcke haer

ongheloovigheydt opentlick bewesen door 't

versuyir.cn en nae laten van alle die wercken

die den gheloovighen eyghen zijn , en even-

wel niet op en hielden sich ter quader trou-

wen van het echte o) geloof te beroemen,

soo is't dat Jacobus alhier het dwase ver-

trouwen van de soodanige bespot. Soo en

heeft hy derhalven niet voor de kracht van

het ware geloof in eenigen deele te verkorten,

maer hy wil allcenlick aenwijsen , hoe on-

gheschicktelick soodanighe onnutte menschen

aen G) d'ydele gedaente des geloofs soo veel

toeschrijven , datse daer mede verghenoeght

zijnde, sorghlooslick in allerley ongebonden-

heydl der sonden leefden. Dit wel aenghe-

merckt en begrepen wesende , soo sal oock

lichtelick bespeurt 7) worden waer in het

misverstandt van onse legen-partijen ghelc-

1) moghcnae slechts ter iiu'ur velku. 2) [].
•'t) de sprcuck. -i) die. 5) 't opreolite. 6) [].
7) vernoraeQ.

ghen is. Want sy begaen cenen dobbelen

misslagh. Voor eerst in 't woort gheloove,

ten anderen oock in het woordt rechtveer-

dighen. Dat d'Apostel aldaer den ydelen waen
des gheloofs , die van de waerheydt des ge-

loofs wijdt verscheyden is
,
geloove noemt

,

dat doet hy door een sekere toeghevingh son-

der de saeck in 't minste te verkorten. Het
welck hy oock selfs in den aenvangh ver-

toont met dese woorden : Wat nutligheyt is

het , mijne Broeders , indien yemandt seght

,

dat hy hel gheloove heeft , ende en heeft de

wercken niet? De Apostel en seght niet,

soo yemandt het geloof heeft sonder de werc-
ken : maer soo yemandt seght of roemt dat

hy 't gheloof heeft. En een weynigh daer na

spreeckt hy noch klaerder, wanneer hy sulck
|

een ydel gheloof bespottende , dal selvighe

verklaerl ergher te zijn dan de kennisse der

Duyvelen : en eyndelick betuyghl dat het een

doodt geloof is. Maer uyt de beschrijving

van dien kondt ghy ten vollen af nemen wat

hy seggen wil. Ghy gelooft, seght hy , dat-

ter een Godt is. Om de waerheydt te seggen,

indien in dal gheloof niet anders en is be-

grepen dan dalmen gheloofl datter een Godt
zy , soo en is't gheen wonder dal het niet

en rechtveerdight. En als daer geseydl wordt

dat sulcken gheloof met en rechtveerdight

,

soo en moetmen niet meenen dat hel ware

Christelicke geloof, het welck een gantsch

andere naluyr heeft , daer door eenigen af-

breuck lijdt. Wanl op wat wijse rechtveer-

dight doch het ware gheloof anders dan ons

met Christus vereenigende , op dat wy een

met hem gheworden zijnde , aen sijne recht-

veerdigheyt part en deel hebben souden ?

Soo maeckt dan het geloove rechtveerdigh
,

met om dal het eenige kennisse van Godes

wesen ontfanght, maer om dat hel op de

sekerheydt van sijne barmherligheydt berust.

12. Wy en zijn noch niet tot het wit

des Apostels ghekomen, 't en zy dal wy oock

den anderen mis-slagh aenwijsen en overleg-

ghen. Want Jacobus , segghense , steldt de

rechlveerdighmakingh eensdeels in de wercken

.

Is't dal ghy Jacobus met de andere Schrif-

tuyr-plaelsen , en oock met hem-selven wilt

doen over een komen , soo moet ghy het

woort rechtveerdighen alhier in een andere

beteeckenis nemen dan by Paulus. Want
Paulus seght dat wy gerechlveerdight wor-

den , wanneer de ghedachlenis van onse on-

rechtveerdigheydt uylghewischt wordt, en wy
voor reclitveerdighe gehouden worden. Hadde

Jacobus op dese beteeckenis gesien, soo soud'

hy verkeerdelick by ghebracht hebben dit seg-

ghen van Moses : Abraham geloofde Gode, &c.

1. Iii't woort

gheloove , het

welck alhier

door toegeving

genomen wort

voor eenen yde-

len waen : m,ier

by Paulus is 't

een instrument

daer mede wy
Christus tot

onse gerechtig-

heydt aengrij-

pen.

lacob. i. 14.

(p. 32S.)

d'Andcr mis-

slagh is in het

woordt Kccht-

TccrJigcii.

Paulus

spreeckt van

d'oorsacck,

lacubus van de

vruchten dei"

rcchtvecrdigh-

makingh, als

hy handelt var.

Abraham.
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Want hy voeght sijn woorden met de woor-

aldus te samen: Abraham

en oiienbaringi

ilui- sclvCT.

laoob. 2. 21

23.

GcDes. 15. C

Pauin

toèrecckcnTi'ige den van Mose;^

der gerenhtig- heeft de rechtveerdigheydt verkregen door
hey.it lacobus

j^ wcrcken , om dat hv sich niet en ontsagh
van lic kennis .. . ,o /-. i i i i

sijnen Sone t olleren op Liodts bevel, en alsoo

is de Schrift vervult, dewelcke seght: Abra-

ham gheloofde Gode, en het wierdt hem tot

rechtveerdigheydt toe-gcreeckent. Indien 't

niet en sluyt dat eenigh ding eerder zy dan

sijn oorsaeck waer uyt en waer door liet

ontstaet , soo moet volghen , ofte dat Moses

te dier plaetse valschelick beluyght dat Abra-

ham sijn geloove tot rechtveerdigheydt toe-

gherecckent wierdt , ofte dat liy de recht-

veerdigheydt niet en heeft verdient door die

ghehoorsaemheydt die hy int offeren van

sijnen Soon bewesen heeft. Abraham is door

sijn geloove gerechtvecrdight geweest doe

Ismaël noch niet ontfangen en was, dewelcke

alreedc grool was geworden , eer Isaac ghe-

boren wierdt. Hoe sullen wy dan kunneji

seggen dat hy hem-selven de rechtveerdig-

lieydt verkreghen heeft door sijn ghehoor-

saemheydt die eerst langen tijt daer na ge-

volghl is? Daerom moet een van twee waer

zijn , ofte dat Jacobus ter quadcr trouwen

't achterstevoor heeft geset, ( t welck on-

gheoorlooft is te doncken) ofte dat hy met en

heeft willen segghcn dat Abraham alsoo is

gerechtvecrdight dat hy door sijne ghehoor-

saemheyt verdient soude hebben rcchtveerdigh

gheaciit te worden. Wat heeft hy dan willen

segghcn ? Het.blijckt voorwaer dat hy spreeckt

niet van de toe-reeckeningh, maer van het uy-

tcrlicke betoogh en bewijs der rechtveerdig-

heydt: Als of hy seyde, die door het ware

gheloof rcchtveerdigh zijn, die bewijsen hare

rechtveerdigheydt door ghehoorsaemheydt en

goede wercken , en niet door eenen bloeien

Den korten en in-gcbcelden schijn des geloofs. In somma
iuhoa.it van t

j ^^ disputecrt aldaer niet op wat wiise
ghecu lacobus J t 1 J

veihamieit. wy glierecntveerdiglit worden: maer hy ver-

eyscht van de gheloovighe een daedt-werc-

kende rechtveerdigheydt. En ghelijck Paulus

beweert dat wy sonder behulp der wercken

worden gerechtvecrdight : alsoo en lijdt Jaco-

bus niet , dat die rcchtveerdigh geacht wor-
den die sonder goede wercken zijn. De be-

mercking van dit wit en ooglimerck des

Apostels sal ons redden uyt alle swarigheydl.

Want onse tcghen-partljen bedrieghen liaer

selven
, voornemelick hier mede , te weten

,

datse mcenen dat Jacobus alhier beschrijft de
wijsc van onse rechtvecrdighmaking : daer hy
nochtans niet anders voor en heeft dan uyt
te rocijcn de boose sorghloosheyt dergener,
dewelcke om de verachtingh die sy de 'goede
wercken aen doen , te verschoonen

', sich yde-

lick en te vergheefs van het gheloove be-

roemden. Dien-volghens hoe datse oock de
woorden van Jacobus souden mogen draeljen ,

soo en sullensc daer uyt niet dan dese twee
denckbeelden 1) perssen, te weten: dat d'ydele

schijn des gheloofs niet en rechtveerdight

,

en dat een gheloovigh Christen met sulck een

ydele waen des gheloofs niet te vreden zijnde
,

sijne rechtveerdigheydt bewijst en beloont

door de wercken

13. Het geen sy oock uyt Paulus by
brengen in den selven sin , dat en helpt haer

in 't minste niet , te weten , dat niet de Hoor-

ders , maer de Boenders der Wet gherecht-

veerdight worden. lek en wil my alhier niet

behelpen met d'antwoordc van Ambrosius , dat

dit daerom door 2) Paulus gheseydt wordt

,

om dat het gheloof in Christus is de ver-

vullinghe der Wel. Want ick sie dat dit een

cnckel uytvlucht is , die wy niet van noode

en hebben , alsmen een rechte antwoordt by

de handt heeft. De Apostel stoot aldaar ter

neder het dwaes vertrouwen der Joden , de-

welcke op d'enckele kennisse der Wet roem-

den, hoewelse ondertusschen waren seer groote

verachters der selver. Op datse derhalven

haer selven van weghen de bloole weten-

schap der Wet soo seer niet behagen en

souden: soo leert hy haer, so 3) se de recht-

veerdigheydt soecken uyt de Wet , dat daer

toe vereyscht wort niet de wetenschap , maer

d'onderhouding van dien. Wy en twijffelen

voorwaer daer aen niet dal de rechtveerdig-

heydt der Wet bestael in de wercken : noch

oock selfs daer aen dat in de weerdigheyt en

verdiensten der wercken rechtveerdigheydt

gheleghen is. Maer daer mede en is even-

wel noch niet bewesen dat wy door de werc-

ken gerechlveerdighl worden , 't en zy datse

ons yemand te voorschijn brenghen die de

Wet vervult heeft. Dat oock Paulus geen

ander gevoelen gehadt en heeft, dat sal ons

'l vervolgh en de t'samen-voeginghe sijner

woorden overvloedigh bewijsen. Nae dat hy

de Heydenen en Joden in 't gemeen van on-

rechtvcerdigheydt overtuyght 4) hadde , soo

spreeckt hy daer nae van elcken in 't byson-

der, seggende, dat die gene die sonder Wet

gesondiglit hebli*in , sonder Wet vergaen

:

't welck van de Heydenen te verstacn is. En
dal die gene die onder 5) de Wet hebben

ghesondight, door de Wet geoordeelt wor-

den , 't welck den Joden aen gaet. Nade-

mael nu de Joden hare overtredinghen door

de vingheren siende, met de Wel alleen

itc vijfde

bewija-reden

ayt l'aulns.

Rom. 2. 13.

Atitwoofilt,

verklareiule

ilen sin des

Apostels.

Een andere

antwoordt, de

tegen-partijen

alleydcnde tot

het gheen on-

mogelielc is.

Waerom
Paulus dit ar-

gument ghe-

brnyckt heeft.

1) sprencken.

5) in.

2) van. 3) is"t dat. 4) overwonnen.

i
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(1). 32a.)

Ue di'ril' ant-

wuort, kccreii-

dc 't argument

teghcD de we-

dcf-pattyeH.

De suste Le-

wijs-redeu, uyt

die plaetseu iu

dewelcke de

geloovige hare

ghercehtigUeyt

vryinoedclick

voort breugen

vuor 't oordcel

Güdes om ou-

dcrsocht te

worden, eii bc-

gccreu datuieu

ua deselve met
liaer handelen

sonde.

Psalm 7. 9.

en 17. I, 3.

Psalm 18. 21.

en 26. I.

en 9.

Antwoordt,

tloor bemerc-

kiiigh viiu eene

Iwcederlcy om-
standigheyt.

proncktcn : so voeglit liy scer bequamclick

en wel te passé daer bv, dal ilc Wel daer-

oni niet en is glicglievcn , op datse door

't blüole ghehoor der sel ver souden gerecht-
|

veerdigt worden: niaer dals' alsdan eerst

rechtveerdigli zijn souden wannecrse do Wel
ghehoorsaemden. Als of liy seyde, soeckt gliy

de rechtvcerdigheydl in de Wet, soo en staet

niet op liet bloole gehoor , 't welck in sich

selven niet veel om 't lijf en heeft : maer

brenght oock de wercken daer by 1), op

dat gliy door deselve bewijsen meught dat

u de Wet niet te vergheefs ghesleldt en is.

Dewijlse nu alle te samen hier in ghebrcckelick

waren , soo volghde daer uyt dalse van den

roem der Wet waren berooft. Soo moetmen
dan nae de meeninge van Paulus veel eer

een contrarie bewijs-reden maken , te weten
,

aldus: De rechtveerdigheydt der Wet is in

de volmaecktheydt der wercken ghetegen.

Daer en isser niet een die sich beroemen kan

dat hy door de wercken der Wet ghcnoegh

ghedaen heeft. Soo en komt dan de recht-

veerdigheydt uyt de Wet niet.

I 4. Sy bestrijden ons voorts met die plael-

sen in dewelcke de geloovige hare rechtveer-

digheydt vrymoedelick aenbieden om door

Godls oordeel beproeft en ondersocht te wor-

den , begeerende daer bcnelTens nae de sel-

vighe Ie worden gheoordeelt. Ghehjck daer

David seydt : Richt my, Heere , nae mijne

gerechtigheyt , ende na mijne oprechtigheyt

,

\_die\ by my is. Item : Ileere , hoort de ge-

rechtigheyt. Ghy hebt mijn herte geproeft

,

des nachts besocht
,
ghy hebt my ghetoetst,

ghy en vindt niets. Item : De Heere vergoldt

my nae mijne gherechtigheydl •, hy gaf my
weder nae de reynigheyt mijner handen. Want
ick hebbe des Heeren weghen ghchouden

,

ende en ben mijnen Godt niet godtlooslick

af ghegaen. Maer ick was oprecht by hem

,

ende ick wachtede my voor mijne ongerech-

ligheyl. Item : Doet my recht , Heere , want

ick wandele in mijne oprechtigheyt; Ick en

sitte niet by ydcle lieden ; ende met bedeckte

lieden en gae ick niet om. En raept mijne

ziele niet wech met de sondaren ; noch mijn

leven met de mannen des bloets : In welcker

handen schendelick bedrijf is ; ende welcker

rechterhandt vol geschcncken is. Maer ick

wandele in mijne oprechtigheyt. lek hebb'

in't voorgaende ghesproken van 't vertrouwen

of de vrymocdigheydt die de Hcyüge bloote-

lick en enckelick schijnen te nemen uyt de

wercken. De ghetuyghnisscn die wy alhier

by gebracht hebben , en sullen ons niet veel

1) toe.

spels en moeytens maken, so 1) wy die ver-

slaen en nemen nae hare gheleghciitheydt, of

(ghelijckmcn gemeenlick seghl) iiaer liaer' om-

slandigheydt : dewelcke Iwecderley is. Want

sy en willen niet dat op alle hare wercken

in't ghemeen ondersoeck ghedaen sal worden,

soo datse nae den loop en reghel 2) liares gant-

schcn levens souden worden ofte veroordeelt

ofte vry gesproken : maer sy brengen alleen

eene bysondere saeck in't gericht om aldaer

te worden ondersocht 3) en ghcwesen : daer be-

neffens en beroemen sy sich niet van eenige

rechlveerdigheyt in opsicht van Godes vol-

maecktheydt, maer alleen ten aensien van de

vergelijckingh lusschen haer en tusschen de

boos' en godlloose menschcn. Voor eerst

,

wanneer men spreeckt van den mensch te

rechtveerdigen, soo en wordt niet alleen ver-

eyscht dat hy in eenigli bysonder stuck een

goede saeck hebbe : maer oock dat in sijn

gantsch leven zy een sekere gheduyrige ghc-

lijckformigheyt met de rechlveerdigheyt. Hel

staet nu so 4), dat de Heylighe ,
wanneerse

Godls oordeel versoecken tot bewijs en goet-

makingh van haer onnooselheyt , haer sel-

ven niet voor en draghen als zijnde vry

van alle schuldt , en in alle deelen on-

slrall'eück : maer al hoewel sy 't vertrou-

wen harer saligheyt in Godes barmherligheyt

alleen ghevestight hebben , soo bevelen sy

nochtans hem hare saeck daer in sy" onschul-

fliglick 5) onderdruckt worden , als zijnde ver-

sekert dat hy is een wreker en beschermer

der armen die tegen recht en reden worden

veronghelijckt. En als sy haer selven en hare

weder-partijders stellen voor Godes vyerschaer

en gerichls-banck , soo en beroemense sich

daer mede niet van een onnooselheyt, die de

suyverheyt Godts soude genocgh doen , waert'

dalse nae strengigheyt ondersocht werde:

maer dewijl sy weten dat haer' oprechtig-

heydt
,

gherechtigheydl , eenvoudigheydl en

reynigheydl, in vergelijckingh van de quael-

willigheyt , ongerechligheyt , valscheyl en

boosheydt van hare weder-partijcn , Gode

bekcndt en aengenaem is , soo en vreesen sy

niet hem aen Ic roepen lot een Richter tus-

schen haer en hare vyanden. Also doe David

lot Saul seyde : De Heere dan vcrgelde eenen

ycgelicken sijnc gherechligheydt en sijne ghc-

trouwigheydt : soo en was sijn meeningli niet

dat de Heere eenen yegelickcn op hcm-sel-

ven ondersoecken , en nae sijne verdiensten

beloonen soude : maer hy bctuygd' alleen voor

den Heere hoe groot sijn onnooselheyt was

,

vergeleken zijnde by d'ongerecbligheyt van

\m

1. Sy bren-

ghen alleen een

bysondere

saeck vour het

gerichte Gods.

2. Uyt de

vergeüjrkiogh

der godtlüuscn

met haer, me-

ten sy haer sel-

ven de gerech-

tigheyt toe.

1) is't dat. 2) train.

5) 't harer onschnll.

3) ondertast. \) 't Is
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Alsoo noch-

taua datsc voor

Guclt ootmoc-

delick om
baimhcrtig-

lieyt biJileu.

Tsalm 1.3Ü. .S.

Psalm U3. 2.

De laclate be-

wija-rcdcn, uyt

dicgetuyghnis-

scn die deu wc-

Ijcn der geloo-

viglieu de ghe-

rechtigbeyt cii

liet Icveu toe-

schrijvL-u.

l'rov. 20. 7.

en 12. 28.

Ezech. 18. 9.

21.

un 33. 15.

(1). 330)

Suul. Wanneer oock Piuilus self slcli beroemt

dat sljn conscienly hem dit goedl glieluygnis

geeft , dat hy met oenvoudigheyl en oprech-

tigheydt in de Kercke Godts heeft gewandelt,

soo en wil hy sicli op soodanigen roem by

Godt niet steunen of veHaten : maer door de

lasteringen der godtloosen gedwongen zijnde,

beweert en verdedighl hy sijn trouw 'en op-

rechtigheyt, dewelck' hy wist dat aen de 1)

Goddelicke goedertierenheyt aenghenaem sou 2)

zijn, tegen allerley quaedt spreken der nien-

schen. Want wy sien wat hy in een ander

plaets seght : Dat hy sich geenes dinghs schul-

digh en kent , doch dal hy daer door. niet

en wordt gereclitveerdight. Om dal hy , na-

melick, verstondl dal hel oordeel van 3) Godl

seer verre klimt boven hel swack gesichl en

oordeel des menschen. Al hoewel dan de

Godvruchtige tot bescherminge van haer'

onnooselheyt legen der godtloosen geveynst-

heyt , Godt tot een ghetuygh' en rechter

nemen ; nochtans wanneerse met Godt alleen

te doen hebben , soo roepens' alle te samen

met eenen monde ; Soo ghy , Heere , de on-

gherechligheden gade slael : Heere, wie sal

beslaen ? Item : Ende en gaet niet in hel

gherichle met uwen knecht : want niemandt

die leefl sal voor u aenghesichle rechtveer-

digh zijn. Ende op 4) hare wercken gheen

vertrouwen hebbende 5), singense geern en

gewillig!) : Heere , uwe goedertierenheyt is

beter dan hel leven.

1 5. Daer zijn oock andere plaetsen , den

boven-gemeldeji plaetsen niet ongelijck , de-

welck' yemanden noch eenighe haperingh

en moeyte souden moghen maken. Salomo

spreeckl: De rechtveerdige wandelt steeds in

sijne oprechligheyl. Item : Dat in het padt

der geréchtlgheyt is het leven ; ende \iji\ den

wegli [hares] voetpadts en is de dool niet.

Also seght oock Ezechiel dat die ghene die

recht en gherechligheydl ghedaen heeft , on-

twijffelick sal leven. Wy en versaken noch

en verduysteren niet met allen van desen.

Maer laet'er een van alle de kinderen Adams
te voorschijn komen met sulck een suyver-

heydl 6). Is 't datier niet een , en zy, soo

moetense dan alle voor Godts aenschijn ver-

gaen en verderven , of lot de burcht van

sijne barmherligheyl haren toevlucht nemen.

Ondcrliisschen en ontkennen wy ook niet dat

de suyverheydl G) der geloovigen, alhoewel
die maer ten halven

|
en onvolmaeckl is

,

haer zy een voortgangh en stap tot d'onsterf-

felickheydl. Doch vvaer uyt komt dit anders

dan om dal de Heere de wercken der gener

die hy tot het verbondt sijncr ghenaden heeft

aenghenomen, niet en ondersoeckt na de

verdiensten der selver , maer door sijne Vader-

licke goedertierenheyt omhelst? Waer mede

wy niet alleen en willen segghen hel gheen

de School-Leeraers leeren , te welen , dat de

wercken haer prijs en weerdigheydl hebben

van de genade Godts die de selvigh aenneemt.

Want wanneers' alsoo spreken , soo is haer

ghevoelen dat de wercken die andersins vol-

ghens 't verbondt der Wet niet ghenoeghsaem

en zijn om de saligheyl te verkrijghen , noch-

tans door d'aenneming Godts verheven worden

tot dien prijs en weerdigheydl datse de sa-

ligheydt opweghen kunnen. Maer ick segghe ,

dat de wercken, die 1) soo door ander'

overtredinghen , als door haer eyghen smet-

ten verontreynight zijn , gheen andere weer-

digheydl en hebben dan dat de Heere die

beyde genadelick vergeeft. Het welck' even

soo veel is als den mensch d'onverdiende

rechtveerdigheydl schencken. Hier worden

ontijdelick en onbequamelick voort ghebraclit

die ghebeden des Apostels , in dewelck' hy

den geloovigen soo groeten volmaecklhcydt

toewenscht, datse mogen onscluildigh en on-

slrallelick zijn in den dag des Heeren. Dese

woorden wierden wel in voortijden van de

Celestinen seer gedreven , om te bewijsen de

volmaecktheyt van des menschen rechtveer-

digheydl in desen leven. Doch wy antwoor-

den nae Augustinus met weinige woorden

,

't welk wy oock meenen lol dese saeck ghe-

noeghsaem te zijn : dal alle Godvruchlighe

wel moeten staen en streven nae dit wit en

perck datse feenigher lijdt mogen onbevleckt

en onschuldigh verschijnen voor Godts aen-

schijn. Maer nae dien den alderbesten en

voortreffelicksten stapdl deses legenwoordigen

levens niet anders en is dan een voortgangh
,

dal wy tol dit perck alsdan eerst sullen ghe-

raken , wanneer wy van dit vleesch der sonde

verlost zijnde, den Heere ten vollen aenklevcn

sullen. Evenwel en sal ick niet halslarrigh

twisten met dien , die den tytel der vol-

maecktheydl den Heyligen sal willen toe-

eygenen , wanneer hy die slechts met de

woorden van Augustinus self besclirijfl : Als

wy , seght hy, der Heyligen deughl volmaeckt

noemen, soo behoort tot die volmaecktheydl

oock dit , datse beyd' in waerheydl en oot-

moedigheyt haer', onvolmaektheyt bekennen.

Aiitwujit,

dit komt voort

uyt Godcs Va-

derlicke goe-

dertlereu-

hcydt ; uiet

daer uyt dat de

wercken der

geloovigen (ge-

lijck de School-

Leeraren scg-

gcn) door Go-

dcs aennemiug

tot ?ulckc

neerdiglieyt

verheven wor-

den.

Ephcs. 1. 4.

l.Thess. 3. 13.

en elders.

Lib. 3. ad

Bon. cap. 7.

Uc vol-

.

maecktheytder

Heyligeu.

1) der. 2) W. 3) [ ].

fi) ojirechligheydt.

B) misviTtromvende,

1) []



III. 18. 1. 3. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WOUDT. ni

D'ccrste alge-

niiyne tcghcu-

«frpingli.

MiiUh. 10.27.

•:. Cor. 5. 10.

Matth. 25. 34,

35.

Piov. 12. 24.

en 13. 13.

Matth. 5. 12.

liUcaa 6. 23,

Antwoort op

.reoi-sie te-

gheu-wcr-

l'iiigh.

I!um. 8. 30.

ü'uytleggin-

gtic der selver

antwoordt.

Wat üft

woort werckcn

beduydt.

Rel XVIII. Capiltd.

Dut 11jt (Icn loon die Goil belooll, de nrlit-

veerdiglieydt der wercken. veikeenlelick be-

sloten wortit.

Leiet ons nu voort gacn lol die uytspniec-

ken I) (Icwelckc licvvccren dal Godt

eencn yegelickcn vergelden sal na sijne werc-

ken. Gelljck daer zijndesc: Opdat oen ycglic-

lit'k wccli dragc liet gliene door het lichacm

[f/eschiedt ,] nae dat hy gedaen heeft, het

zy goet , het zy quact. Lol' en prij.s sal wesen

den ghenen die goed doet , maer vcrdruc-

kingh en benauwtheyt over alle ziele die

quaedl werckt. Ende : Die het goede ghedaen

hebben, tot de opstandingc des levens: ende

die het ([uade gedaen hebben, tot de opstan-

dinghe der verdoemenisse. Komt ghy geze-

gende mijns Vaders : lek ben hongcrigh ge-

weest, ende ghy hebt my te eten gegeven:

lek ben dorstigh geweest, ende ghy hebt my
te drincken gheglieven: &c. Laet ons oock lot

de voorseyde voeghen die uytspraeckcn'2), de-

welek' het eeuwige leven een loon der wercken

noemen : gelijck als daer zijn : Den mensch

sal ghegeven worden de vergeldinghe sijner

handen: maer wie hel gebodt vreest, dien

sal vergolden worden. Verblijdt en verheught

[«,] want uwen loon \is\ groot in de heme-

len : Yeder een sal loon ontfangen na sijn

werck. Datter geseyt wort dat Godt eenen

jegelicken sal vergelden nac sijnq wercken
,

dat kan lichlelick beantwoordt worden. Want
dese wijsc van spreken geeft meer te kennen

wat namaels op de wercken sal volgen, dan

d'oorsaeck waerom Godt aen 3) de gheloo-

viglicn vergeldinghe gheeft. 'lis sonder twijH'el

flat de Heere door dese trappen sijner barm-

herligheyl , onse saligheydt volbrcnghl, te

weten, \yanneer hy d'Uylverkorene tot hem
roept, de glieroepene rechlveerdigl, de ge-

rechtveerdigde verhcerliekt. Al hoewel hy dan

door sijne barmhcrligheyl alleen do sijne tot

hel leven ontfan,^ht : dewijl hy nochtans door

de loop-baen der goeder wercken haer lot de

besittingli van dien inicyt , op dal hy sijn

werck in haer vervulle nae alsuicken orde-

ning als'hy vcrordinccrl en bestemt heeft, so

en is't geen wonder dalsc geseyt worden te

worden ghckroonl nae hare wercken , door

dewelcke sy sonder twijil'el voor-bereyt wor-

den om de kroon der onslcrllclickheyt t'ont-

fangen. Jae sy worden om deser oorsaken

wille beqiiaifielick glieseydl hare saligheydt

te wercken , wanneerse sich tot goede worc-

1) spreuckcn. 2) Spreuckcu. 3) [ ].

ken bcvlijtigende, 't eeuwige leven bedcncken

en betrachlen. ïe weten
,

gelijck hen elders

bevolen wordt: Te arbcyden om de spijsc i''"''!'- 2. 13.

die niet en vergaet , wannccrs' in Christus

geloovende sich selven liet eeuwighe leven

verkrijgen ; en nochtans wordt lerstondl daer

by gcsteldt: Welcke de Sone des menschen '"•'" "• ^7-

u-licden geven sal. Waer uyl blijckl dal het

woordl Wercken gheensins en wordt gesleldt

als slrijdigli legen de ghenade , maer alleen

vycrighcyl en ncersligheydt beduydt. Mn over-

sulcks en volglit niet dal de gheloovighe sel-

ven zijn d'autheuren haerder saligheyl, of dat

de saligheydt van hare wercken voort komt.

Wat dan ? soo haest alsse door de kennisse

des Euangeliums en de verlichtinge des Hey-

ligen Geesles lot de ghemeenschap van Chris-

tus zijn aengenomen , soo is hel eeuwige le-

ven in haer begonnen, 't Is nu suicks dat hel

goede werck het weick Godt in haer begon-

nen heeft, oock moet volbracht worden tot Philip, i. c.

op den dagli des Hoeren Jesus. Het wort

voorts volbracht , wanneerse door rechtvccr-

digheydl en hcyligheydl haren hemelschen

Vader gelijckende, bewijsen, datse sijne goedl-

aerdige kinderen zijn.

2. Wy en hebben oock geen reden om
uyl hel woordl Loon te besluylen dat onse

wercken zijn d'oorsaeck onser saligheydt. Laet

dit voor eerst vast gevestighl zijn in onse

herten, dat het Koninckrijcke der Hemelen

niet en is een besoldiginghe der slaven en

knechten , maer een erfdeel der kinderen

:

'l vvelck die alleen genieten sullen die van

den Heere tot kinderen sullen zijn aengeno-

men : en dal om geen ander oorsaeck, dan om
deser aenncminghe wille. Want de soon der

vryc sal erfghenaem zijn , maer niet de soon ^ai. 4. 30.

der dienstmaeght. Dien-volghcns wanneer de

Heylighe Gheest in die selvige plaetsen ,
in

devveick' hy belooft dat d'eeuwighe heer-

lickheydt het loon der wercken zijn sal ,

d'erlFenisse by namen uytdruckt, soo be-

wijst hy dat ons de selvighe van elders

voort komt. Alsoo somt I) Christus op 2) MuUh. 25, 34.

de wercken , deweick' hy met de beloo-

ninghe des Hemels vergeldt, wanneer hy sijn

Uylverkorene roept lol de besitlinglie van

dien: doch hy voeghler met eenen by datse
|

(i>-
•'•'ü-)

den Hemel door 'l recht der erllenis besitten

sullen. Alsoo ghcbiedt Paulus den dienslknech- Coioss. 3. 24.

ten datse ghetrouwelick haren schuldighen

plicht doende , sullen verwachten de vergel-

dinghe des lleeren , doch gelijck hy daer by

sLelt de vcrgeldinge des erfdeels. Wy sien

alhier datse ghclijck als met voor-besprokene

1) verhaclt. 2) [ ].

Antwoort op

de twtede al-

ghemeyiic te-

gcQ-werpiiigh.

1. Wort door

de naem ea na-

tnrc der crfle-

nisse bewesen,

dat de wercken

d'oorsaeck dor

saligheydt niet

en maken.

Eplies. 1. 18
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2. Wort door

cfTi treffelick

exempel b.:pe8-

tight, dat de

Tleere de werc-

ken der geloo-

vigeii vergeldt

uiet die guede-

reu die hy baer

ghegeven had-

de, eer vau de

werckeu eeuige

gedachte was.

D' eerste oor-

s.Tcek waarom

het eeuwige le-

ven glienoemt

wordt een loOTi

der wercken : te

weten, op dat

wy door de be-

truchtiiigh van

een h,-yligli le-

ven te wacker-

dcrsoudenstre-

ven nae d'eeu-

wighe onvcr-

diiMide beloü-

woorden neerslelick toesicii , dat vvy d'eeu-

wighe glielucksiiligheydt niet den wercken

,

maer Godcs aenneniingh sullen toeschrijven.

Waeroni makense dan met cenen vermaen

van de wercken ? Dese vraghe sal door een

exempel der Schriftuyre verklaert worden.

Eer Isaac geboren wierl , was Abraham be-

looft een zaedt in 't welck alle geslachten der

aerden souden worden ghezegent ; daer toe

oock een vermeerdermg en uytbreydmgh des

zaets , die wesen soude ghelijck de sterren

des Hemels en 't zandt der Zee , en andere

dierghelijcke dingen. Veel jaren daer nae

macckt Abraham sich selven veerdigh om
sijnen Soon t'olleren

,
ghelijck hem van Godt

bevolen was. Als hy dese ghehoorsaemheydt

volbracht hadde , soo onlfanght hy dese be-

lofl; lek sweere by my selven, spreeckt de

Heere : Daerom dat ghy dese sake ghedaen

hebt, ende uwen Sone , uwen Eenighen, niet

onthouden en hebt: Voorseker sal ick u

grootelicks zegenen , ende u zaedt seer ver-

menighvuldigen , als de sterren des Hemels,

ende als het zandt , dat aen den oever der

zee is : ende u zaedt sal de poorte sijner

vyanden eriïelick besitlen. Ende in uwen zade

sullen gezegent worden alle volckeren der

acrde : na dien ghy mijne stemme ghehoor-

saem gheweest zijt. Wat hooren wy? heeft

Abraham door sijne gehoorsaemheyt de zege-

ningli verdient , welckers beloft hy ontfanghen

hadd' eer hem dat werck bevolen wierdt?

Hier verstaen wy voorwaer sonder twijlFel

en om-weghen , dat de Heere de wercken

der geloovigen beloont met die selvige goe-

deren , dewelck' hy haer' aireed' hadde ghe-

gheven , eer van de wercken eenighe ghe-

dachte was -. en doe hy gheen oorsaeck en

hadde waerom hy haer soude goedt doen

,

behalven alleen sijne barmhertigheyt.

3. Nochtans en bedrieghl of en bespot

ons de Heere niet, wanneer hy seght dat

hy den wercken vergeldt even dat gene

't welck hy uyt ghenaden hadde gheschonc-

ken eer de wercken er 1) waren. Want de-

wijl hy wil dat wy door de goede wercken

sullen geoeffent worden om te trachten na

't bewijsen of genieten , op dat ick so spreke,

van die dingen die hy belooft heeft, en dat

wy in die goede wercken wandelen sullen

om te streven na de salige hope die ons in

de Hemelen voor-gestelt is , .soo wordt oock
den wercken de vrucht der beloften met recht

toegeschreven, dewijl wy daer door tot de
rijpigheydt en vervullinghe der selver lielof-

ten gliebracht cii gheleydl worden. D' Apostel

I) []

heeft dit beyde seer schoon uylghedruckt

,

als hy seyde dat de Culossensen hen selven

oeffenden in de wercken der liefde, van we-
gen de hope die voor hen in de Hemelen

bewaert wierdt , van dewelcke sy te voren

ghehoort hadden door het woordt des waer-

achtighen Euangeliums. Want als hy seght dats'

uyt het Euangelium bekent hebben de hope

,

die haer in de Hemelen wech geleyt was, soo

verklaert hy dat die hoop' op Christus alleen,

en niet op eenige wercken jgegrondt is. Waer
mede 't segghen van Petrus over een komt:

Dat de Godlsalighe bewaert worden in de

kracht Godts door het gheloove tot de salig-

heyl , die bereydt is te sijner tijdt geopenbaert

te worden. Wanneer Paulus verder seght

datse daerom arbeyden , soo l)eduydt hy dat

de gheloovighe den gantschen tijdt haers

levens loopen moeten op datse die hope grij-

pen en verkrijghen mochten. En op dat wy
niet en souden meenen dat het loon het welck

ons de Heere belooft , ons nae verdienst ghe-

gheven sal worden, soo heeft hy ons een

parabel of ghelijckenisse voor-ghesteldt daer

in hy sich selven maeckt tot een huys-vader,

dewelck alle die, die hem ontmoeten, sendt

in sijnen wijngaert om dien te bouwen: som-

mighe ter eerster , sommige ter tweeder

,

sommige ter derder, sommigh' oock ter elfder

uyre van den dagh : des avonts daer aen

geeft hy hun alle te gelijck een ghelijcke be-

looning. D'uytiegging van dese gelijckenis is

kortelick en waerachtelick vervat van dien

ouden Schrijver, wie hy dan oock soude

moghen zijn , wiens Boeck van de Roepinge

der Heydenen , onder den naem van Anibro-

sius om-gedragen en gelesen wordt. Ick sal

liever sijne woorden dan de mijne gebruycken.

Door den regel , seght hy, van dese ge-

lijckenis heeft de Heere bewesen en bevestigt

de menigerley verscheydenheyt van sijne roe-

pingh , behoorende tot sijn eenige genade. In

welcke gelijckenis door die gene , die , ter

elfder uyren in den wijngaert in gelaten zijnde
,

ghelijck gemaeckt worden in den loon met

de gene die den gantschen dagh gearbeyt

hadden , sonder twijlfel beduyt wort het lot

en deel der ghener, den welcken Godt tot

prijs van sijn uytnemende genade in het eyndc

van den dagh , en op 't uytcrste van haer

leven nae sijne Goddelicke goedertierenheydt

beloont heeft : niet het loon betalende voor

den arbeyt, maer de rijckdommen sijner goed-

heydt uytstortende over de gene . die hy

sonder hare wercken verkoren heeft : op dal

oock die ghene die met veel swelens ge-

arbeydt hebben , en niet meer en ontfanghen

dan de laetste , souden verstaen dats' een

Het wekk
met getuyguis-

seu der Schrif-

tuyr wordt be-

veslight.

Coloss. 1. 5.

Malth. 20. I.

Met d'over-

een-stenuniiig

vanAmbrosius,

lib. 1. cap. 'S.
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gave der genaden
, en niet een loon der werc-

ken hebben onlfunglien. Eyndelick is dit oock

aenmerckens weerdig , als in dese plaetse het

' eeuwighe leven een loon der wercken ghe-

noemt wordt , dat het seivighe leven niet

enckelick en wort genomen voor die glie-

ineenschap die wy met Godt hebben lot de

saligh' onslertrelickheyt , wanneer hy ons door

sijne Vaderlicke goedtgunsliglie3^dt in Christus

omhelst, maer voor die besittingh of dadelicke

genietingh der gelucksaligheyt
,
gehjck oock

de woorden van Christus self luyden : Hier

namaels het eeuwighe leven. En elders : Komt
besit het Koninckrijck , &c. Op dese wijse

wort oock d'aenneminge tot kinderen door
1

)

Paulus genoenit : D'openbaringe der acnne-

mmg , deweick' in de weder-opstandinge ge-

schieden sal : en daer na van hem uytgeleyt

wort datse is de verlossingh onses lichaems.

Andersins
,

gelijck de vervreemdinghe van

Godt d'eeuwige doot is , also wort oock de

mensch wanneer hy van Godt in genade

wordt aengenomen , op dat hy Godts ghe-

nieenschap genieten en een met hem worden

mochte , van de doot overgeset tot het leven :

't weick alleen geschiet door de weldaet der

aenncmingh. En is t datse na haer gewoonte

halstarrigh dringhen op het loon der wercken
,

soo salmen hen wederom mogen tegen werpen

't scggen van Petrus , te weten : Dat het

eeuwige leven is een loon des geloofs.

4. Laet ons dan niet dencken dat de

Heylighe Gheest door suicken belofte de weer-

digheyt onser wercken aenprijst , als of die

sodanighen loon verdienden. Want de Schrif-

tuyr en laet ons niet met allen overigh daer

door wy in 't aenschijn Godts souden ver-

hooght worden. Maer sy is veel meer hier

in gheheel besich om onsen hooghmoedt wech
te ruymen, om ons te verootmoedighen , ter

neder te vellen en gantschelick te verbreken.

Maer de Heere komt met
|

die belofl' onse

swackheydt fe gemoet , deweick andersins

terstpndt beswijcken en nederstorten soude

,

indien 2) se door deseverwachtingh sich selven

niet staend' en hielt en haer verdriet door

desen troost niet -en versachtede. Ten eersten

overlegg' een ycder voor hem-selven hoe

swacr het zy, niet alleen alles wat hy heeft,

maer oock hem-selven
, te verlaten en te ver-

loochenen. En nochtans is dit d 'eerste lesse

die Christus sijnen Discipelen, dat is, allen

Godlvruchtigen geeft. Ten anderen oell'cnt hy
de selvigh' also door all' haer leven onder
de disciplijn en tucht van het kruys, op
dats' haer hert niet en souden begeven tot

1) van. 2) wacr't Jut.

de begecriickheyt of tot hel vertrouwen der

tijdtlicker goederen. En om met weynighe

woorden te seggen , hy handelt haer ten

meerendeel also , dats' alomme werwaerts sy

oock haer oogen wenden so verre sich dese

werelt uytbreyt, niet anders dan wanhoop en

verlwijll'elingh voor haer oogen sien omsweven.

So dat Paulus scght : Dat wy elendlgher zijn

dan alle mcnschen , indien 1) wy alleen onse

hoop hebben m dese werelt. Op datse der-

halven in so groote benaeuwtheden niet en

souden moedeloos worden , soo staet hun de

Heere by , haer vermanende 't hooft hoogher

op te heffen , d'ooghen verder uyt te strec-

ken , en te leeren datse de ghelucksaligheydt,

dies' in de werelt niet en sien, by hem vin-

den sullen. Dese ghelucksaligheyt noemt hy

een prijs , een loon , en een vergeldingh : niet

dat hy de verdienst der wercken soo hooge

weerdeert , maer hy gheeft te kennen dat

dese gelucksaligheyt hen een vergeldingh is

voor hare quellinghen %), verdruckmgen en ver-

smaedlheden, &c. Daerom mogen wy vrye-

lick het eeuwige leven , na 't exempel van de

Schriftuyr een beloonmge noemen : om dat

de Heere daer in sijne kinderen uyt den ar-

beydt tot de rust, uyt de verdruckingh tot

eenen voorspoedigen en gewenschten staet

,

uyt droefheyt lot blijdtschap , uyt armoede

tot overvloei, uyt schande tot heerlickheydl

opneemt 3) en overset, en in somma alle

de quaden diese geleden hebben met grooter

goederen verwisselt. Alsoo salmen oock son-

der eenighe swarigheydt de heyligheydt des

levens mogen houden voor eenen wegh, niet

waer door den toegangh tot de Hemelsche

heerlickheyl geopent wort, maer door de-

welcke d'uytverkorene van haren Godt tot

d'openbaringe der selver heerlickheydl geleydl

worden ; want het is sijn wei-behagen, te ver-

heerlicken de gene die hy gheheylight heeft.

Alleenlick sullen wy ons wachten dat wy niet

en verdichten een wederzijdsche betreckin-

ghe i) , en over-een-komingh lusschen ver-

dienst en loon , waer op de Sophislen onbe-

schaemdelick blyven staen , om datse dat

eynde 't welck wy alhier voorstellen en ver-

klaren , niet en bemercken. En hoe verkeer-

delick is 'l doch ghedaen , dat wy, als ons

de Heere tot het céne eynde roept, naer het

ander' omme sien ? Daer en is niet klaerder

dan dal de Heere den goeden wercken loon

belooft om met eenige verlroostingh de swack-

heydt onses vleosches te verlichten , en niet

om onse herten met roem op te blasen. So

wie derhalvcn daer uyt de verdienst der

De licylighej't

des levens is

eenen wegh, en

niet een oor-

saeck om in te

giicn tot hit he-

melsch Kijck.

Uom. S. 30.

DcrSoiihistca

onglieschicktc

dwalingli.

1) itl dat. 2) tribulatic;ii. ,'j) outfanglit.

i) nuderlingli oiisiclit.
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Tegeii-wcr-

jiing. GuJt die

krountdeweic-

keu van sijne

kimleren.

1. Antwoort

iiyt Aiigusti-

11U9, AdValeiit.

de gratia &
libero aibitrio.

2. Antwoort,

ojienende den

sin August.

De derde nyt

de .Schriftuyr.

Do vierde nyt

deu sulven Au-
gustiuus, hem-
selven nytleg-

wercken wil af nemen en besluyten , of het

werck met het loon in een scliael opwegen

,

die dwaelt seer verr' af van het rechte wit,

eynde en ooghnierck Godls.

5. Wanneer dan de Schrifluyr scght , dat

Godt die een rechtveerdig Rechter is den

sijnen namaels de kroon der rechtveerdig-

heydt geven sal , so en antwoord' ick niet

alleen met 7\ugustinus: Wien soude de recht-

veerdige Rechter de kroon geven , indien de

barmhertige Vader de genade niet ghegeven

en hadde? En hoe soude daer rechtveerdig-

heydt kunnen zijn , indien daer de genade

die den ongoddelicken rechtveerdight, niet

voorghegaen en ware? Hoe soude die als

verdient ghegheven worden , indien die niet

eerst als onverdient gegeven en wicrdt?

Maer ick doe noch dit daer by , hoe soude

hy onsen wercken de rechtveerdigheydt toe-

reeckenen , indien hy d'onrechtvecrdigheydt

die daer in is, door sijne goedcrlierenlieyl

niet en verberghde? Hoe soud" hy deselvc

loon weerdigh achten, indien hy dat gheen

't welck daer in slralf' weerdigh is , door sijn

on-eyndige goelheyt niet wech en name?

Want Auguslinus pleeght het eeuwige leven

te noemen genade , omdat het den onver-

dienden en genadighen gaven Godts gegeven

wordt, als het den wercken wort vergolden.

Maer de Schriftuyr vernedert ons verder en

recht ons te gelijck op. Want behalven datse

verbiedt op de wercken te roemen , om dat

deselve zijn gaven van Godts genade, soo

leertse met eenen dat die altijdt met eenigen

droesem verontreynight zijn : sulcks datse

Gode niet en kunnen ghenoegh doen , is 't

datse na den regel van sijn oordeel beproeft

en ghetoetst worden : doch op dat ons de

moedt en vlijtigheydt niet en ontsincke, soo

seght de Schriftuyr daer beneiTens dat onse

wercken Gode door enkele vergevingh beha-

ghen. En al hoewel Augustinus een weynigh

anders spreeckt als wy : so en verschilt hy

nochtans van ons also niet in de saeck self,

gelijck sulcks blijcken kan uyt sijn woorden

in het derde boeck tot Bonifacius Gap. 3,

alwaer hy twee menschcn met malkanderen

vergheleken hebbende , te weten , eenen van

een heyligh en volmaeckt leven tot verwon-

derens toe : en eenen anderen die wel eerlick

en oprecht van zeden was , doch niet so

volkomen of daer konde noch veel in hem
vereyscht worden; soo besluyt hy ten laetsten

aldus : Dese
, die in zeden en goede wercken

minder schijnt te zijn dan d'ander , verhuyst

en komt nochtans van weghen sijn geloof

uyt het welck hy leeft, (en na het welck'

hy hemselven in alle sijne misdaden beschul-

dight , in alle sijne goede wercken Godt

prijst, hem-selven schande, Gode eere toe-

eygenende, en van Godt vergevinge der son-

den en liefde der goede wercken ontfangende),

in het geselschap van Christus , wanneer hy

uyt dit leven verlost wordt. Waerom doch

anders dan van weghen 'tgheloove? 't Welck
al hoewel het sonder goede wercken nieman-

den saligh niacckt (want het is een oprecht

gheloof, dat door de liefde werckt) soo wor-

den nochthans oock door 't selve de sonden

ontbonden en vergheven , want de rechtveer-

dighe leeft uyt den geloove. Maer sonder

't geloove worden de wercken die goet schij-

nen te zijn , in sonden verandert. Hier bekent

'hy voorwaer klaerlick even 't selve 't welck

wy beweeren, dat de rechtveerdigheyt der

goeder wercken daer uyt voort komt , om
datse, namelick, Gode behagen en aengenaem

zijn door de vergevinge der sonden.

G. Met de bovcn-ghenoemde plactsen heb-

ben dese by nae eenen sin : Maeckt u selven

vrienden uyt den onrechtveerdigen Mammon,
op dat wanneer u ontbreken sal , sy u mo-

gen ontfanghen in de eeuwige Tabernakelen,

Den rijcken in dese teghenwoordighe werelt

beveelt, dat sy niet hooghmoedigh en zijn,

noch [hare] hope en stellen op de ongesta-

digheyt des rijckdoms , maer op den levendi-

gen Godt: dat sy weldadigh zijn, rijcke wor-

den in goede wercken , legghende haer selven

wech tot eenen schat een goedt fondament

tegen het toekomende, op dat sy het eeu-

wighe leven verkrijgen moghen. Want de

goede wercken worden ver-
|

gheleken by

rijckdommen , dewelcke wy in de gelucksalig-

heydt des eeuwigen levens genieten kunnen.

Ick antwoorde , dat wy tot het rechte ver-

standt van dese plaelsen niet en sullen komen
,

't en zy dat wy ons' oogen wenden tot het

wit , nae 't welck de Heylighe Gheest sijne

woorden stuyrt en beleyt. Indien dat 't welck

Christus seydt waerachtigh is , te weten : Dat

ons' herte daer zy , daer onsen schal is : soo

moeten de ghelóovighe, nae datse gheleert

hebben dat dit leven terstont als eenen droom

verdwijnen sal , toe sien dal die dinghen diese

genieten willen , daer henen oversenden daer

sy een volmaeckt leven hebben sullen : Even

ghelijck de kinderen deses werelts pleghen

vlytigh te zijn om te verkrijghen die dinghen

die tot de wellustigheydt van 't teghenwoor-

dighe leven dienen. Soo moeten wy dan nae-

volgen en doen 't geen die doen , dewelcke

voornemen te verhuysen in een sekere plaels
,

daer sy een geduyrige woonstede verkoren

hebben : sy senden hare goederen voor henen
,

en missen deselve 'geern voor een tijt : want

De eerste by-

sondere tcgen-

wcrpingh : Ons

wordt bevolen

dat wy in den

Hemel eenen

schat sullen

vergaderen.

Lucas 16. 9.

l.Tim. 6. 17.

(p. 333.)

Antwoordt.

Dese plaetsen

en ghevcn niet

anders te ken-

nen, dan dat

het ons ampt
is, iudicn wy
ghelooven dat

den Hemel ons

VaJcrlandt is

,

daer henen lie-

ver onse rijck-

dommen over

te senden, dan

alhier op der

aerdcn te hou-

den, daer wy
deselve door

een haestighe

verhuysinge

moeten achter

laten.

Malth. G. 21.
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sy achten haer sciven dies Ic gheluckiger hoe

meer goedts sy hebben ter plaetsen daer sy

lange sullen blijven. Indien wy gelooven dat

den Hemel onse Vaderlandt is , soo betaemt

het ons veel meer onse rijckdommen daer

henen te versenden, dan alhier te houden,

daers' ons , als wy haestelick komen te ver-

huysen , sullen verloren gaen. Maer hoe sullen

wy die derwaerts senden? Daerdoor 1) dat

wy deselve den armen en ghebreckelicken

mede deelen : want 2) wat wy hen-lieden

gheven , dat reeckent de Heere als geghcven

aen hem. Hier uyt komt die schoone belofte

:

Soo wie den armen geeft , die leent 3) den

Heere. Item , die rijckelick zaeyt , die sal

rijckelick maeyen. Want 't gheen den broe-

deren uyt liefdens-plicht uytgereyckt wordt

,

dat wordt in de hant des Heeren wech ge-

leydt. Hy, die een ghetrouw bewaerder is,

sal het naemaels met overvloedighen woecker

weder gheven. Zijn dan onse gedienstigheden

van soo grooter weerden by Godt , datse zijn

in sijn hant gelijck goederen die voor ons

wech geleydt zijn ? En wie soude sich ont-

sien alsoo te spreken , dewijl de Schnftuyr

sulcks soo dickwils en soo opentlick getuyghl?

Maer soo yemandt van de loutere ghenade

Godts wijeken en springen- wil tot de weer-

digheydt der wercken, die en sal door dese

ghetuyghnissen niet gheholpen worden om sijn

dwalingh te bevestighen. Want ghy en kondt

daer uyt niet met allen naer behooren af-

nemen en besluylen , anders dan een enckele

genegentheydt der Goddelicker goedertiercn-

heydt t'onswaert : want al hoewel de gedien-

stigheden die wy hem bewijsen niet weerdigh

en zijn dat hy de selvig' eens aensie , soo is

't nochtans sulcks dat hy om ons tot wei-doen

op te wecken , niet een van dien en laet ver-

loren gaen.

7. Maar de woorden van Paulus dringen

stijver aen : wanneer hy de Thessalonicensen

in hare verdruckinghen vertroostende , leerdt

,

dat hun die toe-gesonden werden, op datse

souden worden weerdigh geacht den Koninck-i

rijcke Godts voor het welcke sy lijden. Want

,

seght hy, het is recht by Godt verdruckinghe

te vergelden den genen die u verdrucken :

maer u-heden rust en verlichting met ons als

de Heere Jesus uyt den Hemel geopenbaert

sal worden. De Schrijver 'van den Sent- brief

tot den Hebreen segt oock : Godt en is niet

onrechtveerdigh , dat hy uw' werck soude ver-

gheten
,
ende den arbeydt der liefde , die ghy

aen sijnen name bewesen hebt , als die den Hey-
ligen gedient hebt. Op d'eersle plaels antwoord'

I) te wcteu, is 't. 2) []. 3) woeckcrt.

ick, dat daer in geen weerdighcydtder verdiensl

en wort beteeckcnt : maer dewijl Godt de Vader

wil dat wy , die hy tot sijne kinderen ver-

koren heeft, aen Christus sijnen eerst-gebo-

ren Soon ghelijck-formigh sullen worden : soo

moeten wy -door veel verdruckinghen in t

Koninckrijck Godts ingaen : ghelijck hy eerst

heeft moeten lijden , en daer na treden t(jt

de besittinge van de heerlickheydt die voor

hem bestemt was. Als wy derhalven verdruc-

kingen lijden voor Christus naem , soo wor-

den ons gelijck als seker« merck-teeckcnen

in-gedruckt daer mede Godt de schapen sij-

ner kudde pleeght te teeckenen. So worden

wy dan hierom den Koninckrijcke Godts weer-

dig geacht, om dat wy in onsen lichame dra-

gen de lidt-teeckenen onses Heeren en Mees-

ters , die de livereijen zijn van Godes kin-

deren. Hier toe dienen oock dese plaetsen 1),

dat wy in onsen lichaine de doodinghe van

Jesus Christus omdraghen : op dat sijn leven

in ons gheopenbaert worde. Dat wy hem in

sijn lijden ghelijck worden , op dat wy souden

geraken tot de gelijckheyt sijner opstandingh

uyt den dooden. De reden die d'Apostel Pau-

lus voeght by d'eerste voor-gestelde placts

,

en dient niet om eenige weerdigheydt der

wercken te bewijsen , maer om de gheloovi-

ghe in de hope van Godes njck te versterc-

ken : als of hy seyde
,

ghelijck Godes recht-

veerdigh ghericht betaemt , wraeck t'oelFenen

over uwe vyanden ter oorsaeck van die quel-

linghen die sy u-lieden hebben aenghedaen :

alsoo betaemt het der selver oock u-lieden

rust en verlichtingh van die quellmghen mede

te deelen. D'ander plaets , waer in gheleert

wordt dat het der rechtveerdigheydt soo seer

betaemt de gedienstigheden sijner kinderen

niet te vergheten, dat het by nae soud' on-

recht zijn indien hy die vergat, bestaet in

dese reden : Op dat Godt onse traegheydt

opscherpen en een spoor gheven soude, soo

heeft hy ons dese versekertheyt gegeven, dat

onsen arbeyt die wy tot sijns naems heer-

lickheydt hebben opgenomen, niet en sal te

vergeefs zijn. Laet ons altijdt ghedencken,

dat ons dese belofte, ghelijck oock all' an-

dere
,

geen vrucht en soude toebrenghen

,

indien het onverdiende verbondt sijner barm-

hertigheyt niet voor en gingh, waer op de

gantsche sekerheydt onser saligheydt berusten

mochte. Wy moeten dan ons selven daer

op verlatende, gherustelick vertrouwen, dat

oock onsen dienst en gehoorsaemheydt, al

hoewel sy sulcks onweerdigh is , van Godts

miltdadigheydt sa! be'oont worden. En op

Kom. s. 29.

Lacas 24. 2G.

Actor 14. 22.

Wie die wcer-

dighe zijn, eu

hoe 8y weci'di(^

geacht vvorJeu

.

Galat. 6. 17.

2. C'or. 4. 10.

l'hllii). 3. 10.

Autwoort op

d'audere plaets

uyt den Brief

tot den He-

breen.

1) spreuckeu.
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Wat door Je

gL'rechtiglicyJt

Güdts vurstaeu

wordt.

In Psal. 32.

10'J. eu elders

Jickwils.

De derde tc-

geu-werijingh,

vergadert vyt

drie plaetscü

des Apostels.

1. Cor. 13. 2,

13.

(p. 334.)

Coloss. 3. 14.

Antwoordt,

Je eerste plaets

en spreecktniet

tau het reclit-

veerdigraaken-

de geloof: niacr

van 't gcloove

der mirakelen.

De t weede

jJacts handelt

van de recht-

veerdighma-

kingh, die den

geloove eygeu

is : om Jat wy
Joor 't ghcloof

als door een

instrument Je

gcrechtighejdt

van Christus

aengrijpen en

voor niet ver-

krijgen, enJe
niet door de

liefde , wiens

anipt niet en is

suicka te ver-

rii'htcn, al hoe-

welsc vruclit-

hacrder is,

dat d'Aposlel ons in de verwachtingli van

dit niildtdadigh loon verstcrcken soude , so

betuygt hy dat Godt niet onrochtveerdigli en

is , en doen sal 't glieen hy eenmael belooft

heeft. Soo moet dan dese rcchtveerdigheyt

Godts vcrstaen worden meer van de waer-

heydt en getrouwigheydt sljner beloften, dan

van de rechtveerdigc vergheldinge van 't gheen

hy ons schuldigh soude zijn. Nae desen sin

heeft Augustinus een trelTelicke plaets 1),

devvelcke mijns bedunckens weerdigli is om
gheduyrigh in onse herten overleydt te wor-

den, gelijck die heylige man sich niet ontsien

en heeft de selvighe als 2) een gedenck-

weerdige spreuck dickwils te herhalen : De

Heere, seght hij, is getrouw, dewelcke sich

selfs tot onsen schuldenaer ghemaeckl heeft:

niet yets van ons ontfanghende, maer ons

alles belovende.

8. Onse tegen-partijen brengen oock by

dese plaetsen 3) van Paulus : Al waer 't dat

ick alle het geloove hadde , soo dat ick ber-

ghen versettede , ende de liefde niet en hadde,

soo en waer ick niets. Item : Nu blijft Ge-

loove , Hope
,

[e//de] Liefde , dese drie :

|

Doch de meeste van dese is de Liefde. Item

:

Boven dit alles [doet aen\ de Liefde, dewelcke

is de bandt der volmaecktheydt. Uyt de twee

eerste plaetsen beweeren onse Pharizeen dat

wy veel meer door de liefde, als zijnde nae

haer segghen de voornaemste deught , dan

door 't gheloove gerechtveerdight worden.

Doch dese bewijsreden wordt sonder eenighe

moeyte wederleydt. Want wy hebben elders

verklaert dat de eerste deser plaetsen 4) tot

het ware gheloove niet en behoort. De tweede

plaets o) in dewelcke geseydt wordt dat de

liefde meerder is dan 't gheloove , verstaen

wy oock van 't waeracbtighe geloof: en seg-

gen dacr beneffens dat de liefde meerder ge-

naemt wort : niet als of die van meerder ver-

dienste waer, maer om datse vruchtbaerder

is , om datse sich wijder uytbreydt, om datse

meer menschen ten dienste staet, om datse

altijdt krachligh is : daer 't gebruyck des ghe-

loofs alleenlick voor eenen sekeren tijt be-

staet. Indien wy letten op d'uytnementlieydt

der selver , soo moet de liefde Godts met

recht d'eerste plaets hebben : doch d'Apostel

en spreeckt aldaer van dese liefde Godts niet.

Want hy dringht alleen op dit eenighe , dat

wy malkanderen door onderlinghe liefde sul-

len stichten en opbouwen. Maer laet ons dat

alsoo nemen dal de liefde allesins het gheloof
overtreft

: wie isser nochtans die een ghesont
oordeel heeft, jae wie isser die gantschelick

1) spreuck. 2) voor. 3) spreuckcn.

4) J'alJerecrste spreuek. 5) spreuck.

by sijn verstandt en sinnen is , en daer uyt

sal besluyten datse meer rechtveerdight, dan

't geloove? De kracht die 't geloof heeft om
te rcchtveerdighen , en wordt niet ghestelt

in de weerdigheyt des wercks. Onse recht-

veerdighmakingh bestact alleen in de barm-

hertigheyt Godts en de verdienste van Chris-

tus , en als het gheloof de selvige aengrijpt,

dan wordt het gheseydt te rechlveerdigen.

Indien ghy nu de tegen-partijen vraeght , in

wat sin en meyningh sy de rechlveerdigli-

makingh aen 1) de liefde toeschrijven: sy

sullen antwoorden , dewijl de liefde een werck

is 't welck Gode behaeght, en van hemdoor
sijne goetlicydt wordt aenghcnomen , dat ons

van wegen de verdienst der selver de recht-

veerdigheydt toe-ghereeckent wordt. Hier uyt

siet ghy hoe fraey hare bewijsreden sluyt

en volght. Wy seggen dat het geloove recht-

veerdight , niet om dat het ons door sijne

weerdigheydt de rechtvcerdigheydt verdient

:

maer om dat het een instrument is , waer

door wy de rechtvcerdigheydt van Christus

sonder onse verdienst verkrijgen. Sy daer en

leghen stellen de barmhertigheydt Godts be-

zijden , en Christus voor-by gaende (waer in

de somma der rechtveerdigheydt gheleghen

is) beweeren dat wy door de weldaedt en

verdienst der liefde gherechlveerdighl wor-

den, om datse boven het geloof uytsteeckl.

Even als of yemandt disputeerde dat een Bevestigiugh

Koningh bequamer is om een schoen te maken Joor een geiijc-

dan een schoe-maker, om dat hy den schoe-

maker op een on-uytsprekelicke wijse te boven

gaet. Dese eenighe bewijs-reden is een over-

vloedigh betoogh en ghetuyghnis dat alle de

School-leeraers , selfs mei het uyterste van

hare lippen niet en smaken wal de recht-

veerdighmakinghe des gheloofs zy. En indien

eenigh twister noch yets aen te mereken

heeft op mijn beweren 2) , en vraeght waer-

om wy het woordt Gheloove in sulcken af-

wijckende 3) beduyding by Paulus nemen en

verstaen, soo antwoorde ick dat ick daer toe

groole reden hebbe. Want dewijl de gaven die

Paulus aldaer opsomt i), eenighsins onder het

geloof en de hope staen, om datse behooren tot

de kennisse Godts, so vervat hy eyndthck alle

die gaven , deselve van stuck tol stuck op-

tellende onder het woordt Gheloof en Hope:

als of hy seyde , de prophetye , en de ver-

scheyden tongen, en de gave der uytleggingh,

en de wetenschap hebben dit wil en oogh-

merck datse ons mochten brengen tot de ken-

nisse Godts. Ende wy en kennen in dit leven

Godt niet dan alleen door het gheloof en de

Item, door

verklaringh

van den sin des

Apostels.

1) []. 2) in mijn propc

4) verhaeldt.

st valt. 3) verscheydene.
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[)e acrao

plaets eygheiit

der liefde den

biimlt der vol-

komeiihc)'t tor

In eenfii ande-

ren sin : en al

ist dat sy het

sooverstaen, so

en doet het

nochtans niet

tot voordei'1

van harr dwa-

ling.

l)c vierde tc-

g£n-wer|)ingh.

Christus lieeft

eenen Wet-ge-

lecriJen bevolen

dat hy door de

onderhouding

der gheboden

't Hijck der he-

-melen hcm-sel-

ven verkrijgen

sonde.

Antwoort nyt

de woorden des

ghcuen die de

vraghe voor-

steldt.

hope. Wanneer ick derhalven hel geloof en

de hope noenie , soo vervat ick met eenen

daer onder alle dese gaven. Derhalven blijven

dese drie
,
geloove, hope, liefde: dat is , hoe

groot de verscheydonhej't der gaven soude

moghen zijn , soo wordense nochtans alle te

samen hier henen ghestreckt en gherichtot

Onder dese is de liefde de voornaemste , &c.

Uyt de derde plaets besluytense aldus : In-

dien de Liefde den bandt der volkomenheydt

is : soo is sy oock den bandt der rcchtveer-

digheyl , dewelcke niet anders en is dan vol-

komentheyt. Eerstelick , op dat wy voor-by

gaen dat door 1) Paulus aldaer volkoment-

heydt ghenaemt wordt, wanneer de Lidtmaten

van een wel-gheslelde Kercke met malkan-

deren wel vereenight zijn : en daer toe oock

bekennen, dat wy voor Godt door de liefde

volkomen worden : wat nieusvs brengen sy

doch by? Want ick sal hier leghen altijdt

antwoorden , dat wy tot dese volkomenlheyt

nimmermeer en geraken , 't en zy dat wy vol-

komen liefde hebben. En daer uyt sal ick

verder besluylen , dewijl wy alle te samen

seer wijdt af zijn van de vervullingh en vol-

maecklheydl der liefde , dal ons oock alle

hoop om door de liefde dese volkomen recht-

veerdigheyl Ie verkrijgen , afgesneden zy.

9. Ick en wil niet alle de ghcluyghnissen

in 'l bysonder vervolghen , dewelcke de dwase

School-leeraers hedensdaeghs lichtveerdelick

(soo de selvighe haer eerst voor komen) uyt

de Schriftuyr aengnjpen en leghen ons uyt-

schieten. Want sommige der selver worden

soo qualick ter sake 2) by gebracht , dat ick

die self niet en kan weergeven 3) , 't en zy

dat ick met recht wil gehouden worden voor

eenen die onnutten arbeyt doel. Daerom sal

ick daer van een eynde maken , als ick de

uylspraeck 4) van Christus verklaerl sal heb-

ben , van weghen dewelcke sy haer selven

wonderlicken seer behaghen en vermaken.

Want hy antwoordt den Wel-gheleerden die

daer vraeghde wat hy doen moest om saligh

te worden , aldus : Wilt ghy in het leven in-

gaen, onderhoudt de gheboden. Wat willen

wy, seggense , meer hebben, dewijl ons van

den Autheur en Gever der genade self belast

wort het Koninckrijcke Godts te verkrijgen

door d'onderhoudinghe der geboden ? Even
eens als of het niet klaer en blijckelick en

wacr dal Christus sijne antwoorden gepast en

gevoeght heeft nae 't gevoelen der ghener

met deweick' hy sagh dat hy tedoenhaddc.
Hy wordt alhier door een Leeraer der Wet
ghevraeglit van 't middel om de saligheydt te

1) van. 2) ten propooste. 3) verhalen. 4) spreuck.

bekomen : en dat niet alsoo enckelick en alleen

van het middel der saligheydt , maer oock

door wal wercken de menschen daer toe ge-

raken. De persoon des Vragers , en oock de

vraghe self hebben den Heere bewoghen om

aldus t'antwoorden. De Vrager ingenomen

zijnde met den waen van de rechtveerdig-

heydl der Wel , was door het vertrouwen

der wercken verblindt. Daer benelfens en

vraeghde hy niet anders , dan welcke daer

waren de wercken der rcchtveerdigheydt

wacr door men de saligheydt verkrijght. Soo

wordt hy dan met recht versonden lot de

Wel , in dewelcke een volmaeckle spiegel

der gerechtigheyt begrepen is.
|
Wy be- (p. 3:i5.)

tuyghen oock met klare woorden dat de

gheboden onderhouden moeten worden , in-

dien 1 ) men het leven soeckt in de werc-

ken. En dese Leer' moet van de Christenen

wel ghewelen en verstaen worden. Want hoe

soudense doch tot Christus haren toevlucht

nemen , indiense niet en bekenden datse van

den wegh des levens tot het verderf des

doodts gevallen zijn? En hoe soudense ver-

staen hoe verre sy van den wegh des levens

zijn afghedwaell , indiense niet eerst en ver-

stonden , hocdanigh die wegh zy? Soo wor-

dense derhalven als dan eerst gheleerdt en

vcrmaenl dat alle de toevlucht om de saligheyt

weder Ic krijghen in Christus is , wanneerse

sien hoe seer haer leven strijdt met de God-

delicke rcchtveerdigheydt , die in d'onderhou-

dingh der Wet vervallet wordt. Dil is den korten
j,^,, i^^j.tp^

inhoudt van d'anlwoorde van Christus. Indien inhondt van de

de saligheydt in de wercken ghesocht wordt, '>y"'-ggi"S '^-

11 1 riN 1 I 1 1
ser woorden

dat in sulcken gheval 2) de gheboden moeten van Christus,

onderhouden worden , door dewelcke wy tot

de volmaeckle rechlveerdighcydt worden on-

derwesen. Doch men moet hier op niet blijven

staen , 't en zy dal wy in 't midden van den

loop beswijcken willen. Want onder ons en

is'er niet een die macht heeft om de geboden

te houden. Dewijl wy dan van de rechlveer-

digheydt der Wet worden uilgesloten , soo is

noodigh dal wy ons begheven tol een ander

hulp-middel , te weten , tol hel geloove van

Christus. Daerom gelyck de Heer' alhier den

Wetgheleerde 3) , den weicken hy kende voor

eenen die door een ydel vertrouwen der

wercken opgeblasen was , lot de Wel te rugge

roept, om daer uyt te leeren dat hy een son-

daer en den schrickelicken oordeele des doodts

onderworpen was: alsoo vertroost hy elders

andere die door sulcken kennisse haers sclfs

aireede vernedert zijn met de belofte der ge-

nade, sonder eens van de Wet te melden,

segghende : Komt herwaerls tot my alle die

1) is 't dat. 2) kas. 3) Wet-ghever.

M.ilth. II.



178 HEÏ DERDE BOECK III. 18. 10.

De liietstc te-

geu-werpingh
,

nytloaii.C.29.

daer 't geloove

gfscyt wort een

vverck te zijn.

Antwoordt,

het gUcloof CU

rcchtvceriliglit

niet, voor soo

veel liet een

werck is.

Iii-reilen. De
lüngendiemal-

kandereu con-

trary zijn, die

gaeu al iiae

eenen regel.

ge-

en

ter

2. Antwoort,

door een dis-

tinety van desc

twee contvarie-

rende dinghen:

inet dewelek'

het uiet eencr-

ley beschcyt en

lieeft.

vermoeyt ende belast zijt, ende ick sal u

ruste geven : ende ghy sult ruste vinden voor

uwe zielen.

'10. Eyndelick als sy door het verdraeijen

der Schrittuyr moede gheworden zijn , soo

vervallense tot hare arghlistiglieden en be-

driegherijen. Sy brengen voort dat het

loof ergens een werck genoemt wort

daer uyt besluitense verder dat wy
quader trouwen het gheloof stellen tcghen de

wercken. Als of quansuys het gheloof voor

soo veel als het is een werck en ghehoor-

saemheydt die den wille Godts bewesen

wordt , door sijn verdienst ons de rechtveerdig-

heyt van Christus verkreegh : en niet veel

meer om dat het de barmherligheyt Godts

omhelsende , de rechtveerdigheyt van Chris-

tus, dewelek' ons in de Predicaty des Euan-

geliuras door deselve barmherligheydt Godts

wordt voorgedragen , in onse herten verzegelt.

De Lesers sullen 't my ten besten houden

dat ick niet lang en veel besigh en ben om
suicke beuselinghen te weder-leggen : want

sy sullen door haer eygen swackheydt, son-

der eens anders toedoen, lichtelick verbroken

worden. Nochtans hebbe ick lust om eene

tegen-werpingh dewelek' eenigen schijn van

reden heeft , kortelick en in 't voor by gaen

t'ondersoecken en te beantwoorden , op datse

den genen die soo seer ervaren niet en zijn,

niet eenige moeyte en make ; Dewijl 't ghe-

meen gevoelen aller menschen leert , dat die

dinghen die tegen malkanderen strijden al na

eenen regel gaen : en dat alle de sonden en elck

van dien in 't bysonder ons worden toe-ge-

reeckent tot ongerechtigheydt, soo is 't oock

betamelick , segghense , dat aen een yeder

goedt werck , den lof der rechtveerdigheydt

toege-eygent en ghegheven worde. Die hier

op antwoorden , dat de verdoemenisse den

menschen eygentlick alleen voort komt van

d'ongeloovigheydt, en niet van de bysondere

sonden , die en voldoen my niet. Ick ben

hier in met haer wel eens dat de ongheloo-

vigheydt is de fonteyn en wortel van alle

quaden. Want sy is d'eerste afwijckingh van

Godt , op dewelek' daer nae de bysondere

overtredingen teghen de Wet volgen. Maer
dewijl sy schijnen te ghevoelen dat het al

eenerley bescheyt heeft met de goede en quade

wercken in het weerdeeren der rechtveerdig-

heyt, daer in word' ick ghcdwonghen van
van haer ghevoelen af te wijeken. Want de
rechtveerdigheyt der wercken bestaet in de
volmaeckte gehoorsaemheydt der Wet. Dien-
volghens en kondt ghy niet rechtvcerdigh zijn

door uwe wercken , 't en zy dal ghy dese
volmaeckte gehoorsaemheyt der Wet als een

rechte regel en linie door den ganlschen loop

uwes levens na volght en betracht. Soo haest

als ghy daer van een weynigh ter zijden

afgheweken zijt , soo zijt ghy in onrechtveer-

digheydl vervallen. Hier uyt blijckt. datmen

de rechtveerdigheydt niet en verkrijght door

een werck , of door weynighe wercken , maer

door een onbuyghelicke en onvermoeyde on-

derhoudingh van Godes wille. Doch het heeft

een gantsch ander bescheyt alsmen wil oor-

deelen van d'onrechtveerdigheydt. Want die

ghehoereert of gestolen heeft , die is door

die eenige sonde schuldigh aen de doodt

:

om dat hy sich teghen de Majesteyt Godes

vergrijpt. Dese onse Sophisten en scherpsin-

nighe reden-kavelaers feylen daerom , te we-

ten , om datse niet en behertighen het segghen

van Jacobus : Soo wie de geheele Wet sal lacob. 2. lo.

houden , ende in een sal struyckelen , die is

schuldigh gheworden aen allen. Want die

geseght heeft : Ghy en sult geen overspel

doen , die heeft oock gheseght : Ghy en sult

niet dooden , &c. Daerom en moet het niet

ongerijmt schijnen te zijn , wanneer wy seg-

ghen, dat de doodt is een rechtveerdighe be-

soldigingh voor elcke bysondere sonde : want

een yegelicke sonde verdient de rechtveer-

dighe verbolghentheydt en wraecke Godts.

Maer ghy sult eenen ongheschickten dispu-

teerder zijn , indien ghy in 't teghen-deel be-

sluyt dat de mensch , dewelcke door veel

sonden Godts gramschap verdient , door een

goedt werck met hem kan versoent worden.

Het XIX. Capittel.

Van de Christelicke Vryheydt.

Nu moeten wy handelen van de Christe-

licke Vryheydt : de verklaringh van

dewelcke niet en mach nae-ghelaten worden

van hem die voor-ghenomen heeft de hooft-

somme van d'Euangelische Leere kortelick te

vervatten. Want sy is een seer nootwendig

stuck, sonder wiens kennis de conscientien

der menschen by nae geen dingh met ver-

sckertheyt en durven by de handt nemen

:

en in veel dinghen dobberen en te rugghe

gaen , en altijdt wanckelen en bevreest zijn.

Insonderheyt is sy een aenhangsel van de

rechtveerdighmaking , en seer dienstig om de

kracht der selver te verstaen. Jae die Godt

van herten vreesen , die sullen uyt haer een

onvergelijckelicke vrucht verkrijghen van dese

Leere , dewelcke de godlloose en Lucianische

spot-vogels door haer schimp-redenen lustig-

lick heen en weder slingheren , om dat hun

in hare Geestelicke dronckenschap, daer mede

Een t'sanien-

knoojiing van

dit Capit. uiet

het vorige van

de rechtveer-

dighmakingh,

en hoe nut eii

noodig daer zy

de ware kennis

van de Cliristc-

lelieke Vry-

licydt.

1. Sy bcvre-

dight de con-

scientien.
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(p. m.)

2. Sy be-

Iwingt (Ie der-

tele vcrst.in-

3. Sy vei'ile-

light de ver-

dienste van

Christus, de

(aerlicyJt des

Euaiigeliiims

D den vrede

er ziele.

Dese vrylieyt

eeft drie dee-

rn.

'tEti-ste is,

lat de geloovi-

;he de gerech-

igheyt der wet

len d'een zijde

[eatelt hebbeu-

le, Christus

dleeu aeusieu.

sy bevangen zijn , allerley dertelheyt geoor-

looft is.
I

Daerom salse nu wel Ie pass' te

voorschijn komen : het was oock oorbaer de

naerder en klaerder verhandelingh (want sy

is van ons hier voren eenige malen kortchcfc

en slechtelick aengeroert) tot op dese plaets

uyt te stellen. Want terstondt soo haest als

daer van de Christelicke A^ryheydt eenigh

vermaen ghemaeckt is, soo ontsleeken de

hoose beghcerlickheden , en de dolle bewe-

gingen rijsen op , 't en zy datmen de broot-

dronckene verstanden tijdigh te gemoet gae

,

deweick' andersins allerley secr goede dingen

scliendigh bederven. Want sommige werpen

onder deckscl van dese vryheyt alle gehoor-

saemheydt Godts van haren hals , en begeven

haer selven tot een ongebondene stoutigheydt

:

sommige wederom en mogen van dese Vry-

heyt niet hooren , meenende dat alle ordre

,

niatigheydt en onderscheyt der dingen daer

door wech ghenomen wordt. Wat sullen wy
hier doen , nadien wy binnen does' enghten

omset zijn? Sullen wy de Christelicke Vry-

heyt laten varen , om soodanighe perijckelen

voor te komen? Maer, ghelijck geseydt is,

mdicn wy van de.selve geen kennis en heb-

ben , soo en wordt noch Christus , noch de

wacrhcyt des Euangeliums , noch d'inwendighe

vrede der ziele ten rechten bekent. Men moet

veel eer arbeyden dat sulck een noodsakelick

stuck der Leere niet en worde wech ghe-

stommelt en verduystert , en dat evenwel

ondertusschen de ongherijmde teghen-werpin-

gen die daer uyt pleghen t'ontstaen , weder-

leydt en wech geruymt worden.

2. De Christelicke vryheydt is, mijns be-

dunckens , in drie stucken gelegen, 't Eerste

IS
, dat de conscienticn der gheloovlgen, wan-

neerse de versekertheyt van hare rechtveer-

digmaking voor Godt soecken , haer selven

boven de Wet oprechten en verheffen , en

de gantsche rechtveerdigheydt der Wet ver-

geten moeten. Want dewijl de Wet (ghelijck

elders aireede bewesen is) niemant rechtveer-

digh en laet : soo worden wy van alle hope

der rechtveerdighmaking uytgeslolcn , of wy
moeten van de Wet vry gemaeckt worden:

en oock alsoo vry gemaeckt dat op de werc-

ken gantscheliek gheen acht en worde ghe-

nomen. Want soo wie sich voor laet stacn dat

hy eenig vvcrck
, hoe geringh het oock zy , moet

by brengen om de gherechtigheydt te verkrij-

ghen, die en kan sich geen eynd' of maet voor-

stellen, maer maeckl hem-selven tot een schul-

denaer der gheheeler Wet. Wanneermen der-

halven handeldt van de rechtveerdighmakingh
,

soo moet alle meldingh der Wet wech ghe-

nomen, en alle ghedachtenis der wercken

bezijden ghesteldt zijnde, de barmhertigheydt

Godts alleen omhelst worden : En wy moeten

ons' ooghen afwenden van ons selven , en alleen

op Christus sien. Want in de behandelingh 1)

der rechtveerdighmakingh en wort niet on-

dersocht of wy rechtveerdigh zijn , maer hoe

dat wy , al hoewel in ons selven onrecht-

veerdigh en onweerdigh , voor rechtveerdighe

gehouden en geacht worden. Waer van in-

dien de conscientien eenighe versekertheyt

bekomen willen , soo en mogense de Wet
gheen plaets verleenen. Hier uyt en mach
nu niemant met recht besluyten , dat de Wet
den geloovigcn overtolligh en onnoodigh is

,

den welcken sy evenwel altijdt onderwijst

,

vermaent en aenport tot het goede , hoewelse

voor den Richter-stoel Godts in hare conscien-

tien gheen plaets en heeft. Want gelijck

dese twee dingen seer wijt van malkandercn

verscheyden zijn , also moetens' oock wel en

neerstelick van ons onderscheyden worden,

't Gantsche leven der Christenen moet zijn een

bedencken en betrachten der Godtsaligheydt

:

overmidts sy gheroepen zijn tot heylighma-

kingh. Hier in is dan het ampt der Wet ghele-

glien, datse den Christenen vermane van haren

schuldighen plicht, en tot d'oeffeninge der

heyligheyt en onnooselheyt opwecke. Maer

wanneer de conscientien bekommert zijn , hoe

sy Godt t'haerwaerts ghenadigh vinden , wats'

antwoorden, en met wat vertrouwen datse be-

staen sullen , indiense voor sijn oordeel wor-

den ghedagh-vaert : soo en moet als dan niet

overleydt worden wat de Wet eyscht 21)

,

maer men moet Christus alleen als onse

rechtveerdigheydt , voor ooghen hebben , Chris-

tus , seggh' ick , die alle vohnaecktheydt der

Wet te boven gaet.

3. Dit eerste stuck der Christelicker vry-

heyt wordt by nae door den geheelen Sendt-

brief tot den Galaten verhandelt. Want dat

die ghene , deweicke leeren dat Paulus aldaer

alleen beweert dat de Christenen vry zijn

van de Wet der Ceremoniën , onverstandige

verklaerders en uytiegghers zijn, dat kan uyt

de bewijs-redenen die Paulus gebruyckt be-

wesen worden. Gelijck daer zijn dese : Dat

Christus voor ons een vervloeckinge gewor-

den is , op dat hy ons van de vervloeckinge

der Wet verlossen soude. Item : Staet dan in

de vryheidt, met welcke ons Christus vry

ghemaeckt heeft , ende en wort niet wederom

met het jock der dienstbaerheydt bevanghen.

Siet , ick Paulus segghe u , soo ghy u laet

besnijden , dat Christus u niet nut en sal zijn.

Ende ick betuyghe wederom eenen yeghe-

Tegeii-wer-

piugh.

Autwoovdt;

Door eea dis-

tincty tusscheu

de ghereehtig-

heydt der Wet
eii des Ëu;m-

geliiiins.

Ephes. 1. 4.

1 . Thess. 4. 7.

Dat dit eerste

deel door den

gantschen brief

tot den Galaten

bevestigt wort,

sulcks blijckt

uyt de drie

vooruaemste

hooft-stukken

die daer in ver-

handeldt wor-

den.

Galat. 3. 13.

1) handel. 2) vereyscht.
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ücken rnensche die tieni laet besnijden, dal

hy een schuldenaer is de gheheele Wet te

doen. Christus is u ydel glieworden die door

de Wet gerechtveerd'ight [wilt] worden, gliy

zljt van de ghenade vervallen. In v/elcke

redenen ghewisselick yets hoogers vervat

wort, dan de vryheydt der ceremoniën. lek

bekenn' wel dat Paulus aldaer van de cere-

moniën handelt: want hy strijdt tegen de

valsch' yVposlelen , dewelcke d'oude schaduwen

der Wet , die door Christus toekomst wech

genomen waren, wederom in de Chrislelicke

Kerck sochten in te voeren. Maer om dit

verschil af te doen en te beslechten, 1) soo

moest hy hooger opstijghen tot die stucken

daer in den grondt van 't gantsche gheschil

Het mste ghelcgcn was. Voor eerst, nae dien door die

hooft-stuck.
jodischc schaduwen de klaerheydt des Euan-

geliums verduystert wiert , soo betoont hy

dat wy in Christus hebben de volkomen ver-

vullingh van alle die dinghen , die door de

Het tweede, ceremoniën van Moses afgebeelt waren. Ten

anderen , dewijl die bedriegers het slechte

volck dese seer boose meyningh in 't hooft

bliesen , te weten , dat sulcken gehoorsaem-

heydt krachtigh was om Godts ghenade te

verdienen : soo is hy seer besich om de ghe-

loovige t' onderwijsen datse niet en sullen

dencken door eenige wercken der Wet, veel

min door die geringe ceremoniën, de recht-

veerdigheydt voor Godt te kunnen verkrijghen.

Galat. 4. 5. En liy Iccrt met eenen datse van de vloeck

en verdoemenisse der Wet , dewelck' ander-

sins alle menschen in 't gemeen over 't hooft

hanght, door 't kruyce van Christus vry ghe-

maeckt zijn: op datse door een volle gerus-

tigheyt op Christus alleen berusten souden.

Welcke plaets eyghentlick tot desen handel

Het (lenie. bclioort. Eyndclick bcvestight hy den con-

scientien der geloovigen hare vryheyt , op

dats' in onnoodige saken met geen vrees' of

benaeuwtheyt en souden bevangen worden.

Het tweede 4. Het twecdc stuck dcr Christelicker
deel der Chris-

ypY^jgyt , 't wclck uyt het ccrstc voortkonit

,

telicker vry- J J
, , . . ,' , . .

hcydtis.dat de bestael| hier m, dat de conscientien , niet

conscientien ^jg joor den nootdwangh der Wet gedron-

w'ètvVy^ynd" gen, de Wet ghehoorsamen -. maer datse van

dcnwiiicGodts het jock dcr Wet vry zijnde, van selfs den
van 3eif3 gi.e-

^j,| g^ ehehoorsacm zijn. Want dewijlse

(n. 337.) door geduyrige vrees en verschrickingh om-

gedreven worden so langh alss' onder de

heerschappy der Wet staen, soo en sullense

nimmermeer door een blymoedige veerdig-

heydt tol de ghehoorsaemheydt Godts ghe-

schickl en bereyl zijn , 'ten zy dats' eerst

met dusdanigen vryheydt zijn begaeft. Wy

1) ueder te leggen.

sullen door een exempel korter en klaerdcr

begrijpen waer dit henen wil. 't Ghebodt dor t)ent. fi. 5.

Wet is, dat wy onsen Godt sullen lief hebben

uyl geheelder herten, uyt gheheelder zielen,

en uyt alle krachten. Om dit te doen, moet

de ziel al voren van all' andere gesinthedcn

en gedachten ontledight, 't hert van alle be-

geerlickheden ghereynight , en de krachten

tot dit eenige by een vergadert en ingespan-

nen worden. Die boven andere groeten voort-

gangh ghedaen hebben in den wegh des Hee-

ren, zijn seer wijdt af van dit voor-gestoken

perck. Want al hoewel sy Godt van herten

lief hebben, en door een oprechte genegent-

heyt des gemoedts : soo is nochtans een groot

deel van haer hert en ziel als noch met de

begeerlickheden des vleesches bevanghen en

ing henomen, door dewelcke sy te rugg' ghe-

trocken en verhindert worden , datse met soo

snellen en haesligen loop tot Godt niet en

kunnen toe treden. Sy doen wel groeten ar-

beydt daer toe : maer het vleesch verswackt

eensdeels hare krachten
, en treckt andersdeels

de selvighe tot sich. Wat sullens' hier doen, '^''' "" '""'

,. "
, -Il niet geschieden

nae diense vernemen datse niet min dan de g^ i,.,„g „1, „.y

Wet volbrenghen? Sy willen, sy streven, sy onder de Wet

pooghen daer nae ; doch sy en doen geen ^'J"'

dlngh met sulcken volmaecktheyt als het be-

laemt. Is t datse de Wet aenschouwen, sy

sien dat het al vcrvloeckt is watse bedencken

of beginnen. Niemandt en moet oock hier

hem-selven bedriegen , denckende dat sijn

werck daerom niet l'eenemael quaet en zy
,

om dat het onvolmaeckt is, en dat oversuicks

't goedt dat daer in is niet te min Gode be-

haegt. Want dewijl de Wet een volkomen Dc reden hier

liefde vereyscht, soo verdoemts' all' onvol- ^""•

maecktheyl, 'ten zy dal die strengigheydt ge-

matigt en versacht worde. Laet hem derhal-

ven sijn werck bemerckcn , 't wcick hy ten

deele voor goet wilde gheacht hebben , en

hy sal bevinden dal het selfs daerom een'

overtredinge der wet zy , om dat het onvol-

maeckt is.

5. Siet eens hoe dat all' onse wercken Maer ais «j

den vloeck der Wet onderworpen zijn . by ^'i" ''«^ *'''="

aldien 1) se nae den reghel der Wet wor- \\r^,""^dj„ cel'

den afghemeten. En hoe souden d'ongcluc- voikomene ge-

kiee zielen haer selven als dan blymoedich ''«"rsacmheydi
"

. , , .
, 1

eyscht) verlost

lot eenign werck bereyden en opschorten, „orden, dan

wanneerse daer voor niet anders en hoopten kunnen wy mei

ie kunnen verkrijghen dan vervloeckinge ? '"'"^^,
groote^

Indiense daer en legen van desen slrenghen wackerheydt

cysch der Wet, of liever van de strengig-
'^"f/jj'^j

heyl der ganlscher Wet vry ghemaeckl zijnde, „-oorden,

hooren en vernemen datse met een Vader-

ij is 't dat.
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licke sachtmoedigheydl van Godi geroepen

worden , soo sullense met blijdtschap en

groote wackerheydt haren Roeper beant-

woorden, en haren Leyder na volgen. In

somma , die aen het jock der Wet ghehon-

den zijn, die zijn den dienstknechten ghe-

lijck, den welcken van liare Heeren op clcken

dagh sekere wercken bestemt en op-geleyt

worden. Want dese dencken datse niet met al-

len en hebben uytgerecht , en sy en durven

oock voor het aengesicht van hare Heeren niet

verschijnen , 't en zy datse 't gestelde dagh-

werck ten vollen afghedaen hebben. Maer de

kinderen, die met meerder mildigheydt en

vryheydt van hare vaders gehouden en gehan-

delt worden , en ontsien sich niet hare wercken

die begonnen en ten halven gedaen zijn , en

oock eenigh ghebreck hebben, haren vaderen

voor te stellen, vertrouwende dat hare ge-

hoorsaemheyt en bereyde goedwilligheydt hen-

lieden wel sal bevallen, al is 't dats' hare

dingen soo juyst en net niet beschickt en heb-

ben alsse wel wilden. Soodanighe moeten wy
oock zijn , en vastlick vertrouwen dat onse

gehoorsaemheyt onsen alder-goedertierensten

Vader aengenaem zijn sal , hoe geringh dat se

zy, en al hoewels' ongaef 1) en onvolkomen

wesen mochte. Gelijck hy ons dat oock door
laieach. 3.12. Jgn Propheet versekert : lek salse verschoo-

nen , seght hy
,

ghelijck als een man sijnen

sone verschoont, die hem dient. Alwaer
blijckelick is dat het woordl verschoonen is

gesteldt voor toe-geven of de gebreken vrien-

delick door de vingheren sien , dewijl aldaer

oock met eenen van dienst genieldt wordt.

Dit vertrouwen is ons oock seer noodigh

,

sonder 'tweick wy alles te vergheefs sullen

by de handt nemen. Want Godt en reeckenl

niet dat hy door eenigh werck dat wy doen

,

gedient wort, 't en zy dat het van ons waer-

licks tot sijner eeren ghedaen worde. En hoe

kunnen wy eenigh werck t'sijner eeren doen

met een schroomachtigh gemoedt 't weick

twijlTelt of Godt door ons werck vertoornt of

gedient wordt?

6. En dit is d'oorsaeck waerom de Schrij-

ver van den Brief tot den Hebreen alle de

goede wercken der heyliger Vaderen daer van

men leest, den geloove toeschrijft, en de sel-

vigh' alleen uyt den gheloove weerdeert. Van
dese vryheydt hebben wy een trelïelicke plaets

in den Brief tot den Romeynen , alwaer Pau-
lus besluyt dat de sond' over ons niet en
behoort te heerschen , om dat wy niet en zijn

onder de Wet, maer onder de ghenade. Want
als hy de geloovighe vermaent hadde , datse

de sonde niet en souden laten heerschappy

l) ougeachacl't.

Uewijs ravi

it tweede deel

vt ileii Apos-

ll.

lebr. II. 2.

voeren m haren sterlFelicken lichame , dats'

oock hare leden niet en souden der sonde

geven tot wapenen der ongherechtigheyt

,

maer dats' hacr selven Gode souden overge-

ven als die uyt den dooden levendigh zijn

,

en hare leden Gode tot wapenen der gherech-

tigheydt : en sy-lieden daer tegen hadden mo-
gen voorwerpen, datse noch het vleesch vol

van begeerlickheden met haer droegen , en dat

de sond' in haer woonde : soo voeght hy daer

op terstont desen troost datse vry waren van

de Wet, als of hy seyde , al hoewelse ghe-

voelen dat de sond' in haer noch niet gant-

schelick en is uytgebluscht, en dat de gerech-

tigheyt noch niet t'eenemael in haer en leeft,

datse nochtans geen reden en hebben om be-

vreest te zijn en den moet te laten sincken , als

of Godt van wegen d 'overblijfselen der sonde

geduyrigh op hen vergramt ware ; nademael

datse door sijne ghenade van de Wet vry

gemaeckt zijn , op dat hare wercken na den

regel der selver niet en souden ondersocht

worden. Doch die hier uyt besluyten datmen
vrijelick sondigen mach , om dat wy niet en

zijn onder de Wet , die moeten weten en ver-

staen dat dese vryheyt , welckers eynd' en

ooghmerck is dats' ons aenporre 1) tot het

goede, hen-lieden in't minste niet aen en gaet.

7. Het derde stuck van de Christelicke

vryheydt is , dat wy in uytwendige dingen

die by haer selven middelmatigh zijn , in de 2)

conscienty voor Godt niet en zijn gehouden of

verbonden, maer dat wy de selvigh' nu eens 3)

ghebruycken, dan 4) wederom na laten mogen,
sonder onder-

|
scheydt. De kennisse van dese

vryheydt is ons oock seer nootsakelick. Want
sonder dese kennis en sullen onse conscien-

tien gheen rust hebben , ende der superstitien

en sal gheen eynde zijn. Vele beelden haer

selven te deser tijdt in dat wy ongeschickt

zijn om dat wy twist en geschil aenrechten

van weghen het vrye vleesch eten , van we-
gen het vrye gebruyck der feest-daghen en

kleederen , en van diergelijcke, gelijck sy seg-

gen , onnutte beuselingen ; maer in dese din-

ghen is vry ö) wat meer gelegen dan 6) wel

in't gemeen ghemeynt en gelooft wordt. Want
als de conscientien haer selven eenmael heb-

ben laten verstricken , soo treden sy in eenen

langen dool-hof daer geen redden aen en is,

en daer uyt sy naderhant niet lichtelick en

geraken. Indien yemant begonnen heeft te

twijlTelen of hem gheoorlooft zy lijnwaedt te

ghebruycken tot slaep-lakens , hembden , sack-

doecken 7), en amnielakens: soo sal hy daer

nae oock niet seker zijn of hem geoorlooft

Het eynde de-

ser vryhejdt is

datinea den

quade uiet toe

en valle, maer

tot het t^oede

(;e4ercktenop-

gcvveckt worde.

liet derde deel

raeckt het vrije

ghebruyck der

middelniatighe

dingen.

(p. 338.)

De kennis

van dit deel is

noodigh om de

verlwijifelingh

en superstity

wech te nemen.

De beschrij-

ïingh der su-

perstity.

I ) aenherte 2) [ ]. 3) als

6) als. 7) snut-doeckeii.

i) als 5) (al).

35
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zy daer toe hennip te besighen , en eyndellck

sal hy oock beginnen te dobberen aengaende

werck en grof vlas. Want hy sal by sich

selven overlegghen ol hy sonder tafel-laken

niet en soude kunnen eten , of hy de sack-

doecken 1) niet en soude kunnen ontbeeren.

Indien vemandt begonnen heeft te nieynen

dat hem niet gheoorlooft en is te gebruycken

eenighe spijse die wal lecker is, soo sal hy

ten laetsten gheen grof broodt noch ghemeene

spijse met een gheruste conscienty voor Godt

eten : als hem in den sin schiet . dat hy sijn

lichaem met noch slechter spijs kan onder-
' houden. Indien hy twijiïelt of by goeden lief-

licken wijn mach drincken , soo en sal hy

daer naer met goede vrede sijner conscienty

geenen verschaelden wijn drincken. Ten laet-

sten en sal hy niet durven aenroeren water

dat soeter en reyner is dan eenigh ander.

In somma, hy sal ten eynde soo verre komen

dat hy ongheoorlooft sa! achten over een

slroospier 2) te treden
,

gelijck men ghemeen-

lick seydt Want de strijdt die hier begonnen

wort en is niet kleyn : maer dit is de vraeg

en het verschil : of Godt , wiens wille wesen

moet de leydts-man van all' onse raedtslaghen

en wercken , wil dat wy dese of die dingen

ghebruycken sullen. Hier uyt komt het dat

sommighe door vertwijtrelmgh als in een wei-

stroom en afgront versincken. sommige weder-

om Godt verachten en sijne vreese wech

werpen, en haer selven alsoo door den val

eenen wegh maken daerse geenen gereeden

wegh en sien. Want die alle die in sooda-

nighen twijffei steken . vinden al-omme waer

henen sy haer oock souden mogen wenden
,

yetwes daer aen hare conscientien sich dade-

lick stooten en ergeren.

Bewijs van 8. Ick weet , scght Paulus. ende ben ver-

dit derde deel sckcrt in den Heere Jesus . dat gheen dmgh

"cl' tot den Ito-
onrevn en is in hem-selven : dan die acht

DieyucD. yets onreyn te zijn , dien is 't onreyn. Door
Kom. u. 14. yyelcke woorden hy all' uytsvendige dingen

onder onse vryheyt steldt : als maer onse

conscientien voor Godt van die vryheyt ver-

sekert zijn. Maer is 't dat eenige superstiti-

euse meyning onse herten beswaert of twij-

felachtigh maeckt , soo worden ons die din-

ghen onreyn , die na hare nature reyn waren.

Rou>. 14. 22. Daerom seght hy terstondt daer op : Saligh

is hy die hem-selven niet en oordeelt in het

gene dat hy voor goedt houdt. Maer die twijf-

felt, indien hy eet, is veroordeelt, om dat

hy niet uyt den gheloove [en eet:\ ende al

Die dese vrij-
^^^'^ ."Y^ ^^'^ gheloove niet en is, dat is sonde,

hejt niet waer Die m dusdanige benaeuwtheden besloten zijn,

en nemen die

worden ten

******"•
1) snut-doecken. i) dwers «troo.

en niet te min haer selven moedigh betoonen

om alles onbescliroomt te bestaen , wijeken

die niet even so verr' af van Godt? En

die door eenighe vreese Godts inwendigh ghe-

raeckt worden, die worden door schroom en

schrick verslaghen en ter neder gheworpen

,

dewijls' oock gedwongen zijn veel dingen te

doen tegen hare conscienty. Alle die, die al-

soo ghesteldt zijn en onlfanghen gheen gaven

Godts met danckseggingh : waer door alleen

(ghelijck Paulus getuyght) alle dingen noch-

tans ons tot onsen gebruycke geheyligt wor-

den. Ick spreke van sulck een danckseggmg

die voort komt uyt een genioedt 't welck

Godts weldadigheydt en goetheyt in sijne ga-

ven bekent. Want veel' onder hun verstaen

wel dat die dinghen diese ghebruycken, Godts

gaven zijn, en prijsen Godt in sijne wercken :

maer aenghesien t) sy niet en zijn versekert

dat die gaven haer ghegcven zijn , hoe sou-

dense dan Godt als den gever der selver

daer voor kunnen dancken ? In summa , wy

sien waer toe dese vryheyt dienstigh is, te

welen , op dat wy de gaven Godts sonder

beswaringh van onse conscienty, en sonder

ontsteltenis van ons gemoel gebruycken sou-

den , waer toe die ons van hem ghegeven

zijn : door welcke vrymoedigheydt onse zielen

vrede met hem hebben , en sijne miltdadig-

heyt t'onswaert bekennen. Want hier onder

worden begrepen alle ceremoniën van vrijen

ghebruycke. sulcks dat de conscientien door

eenige noodtsakelickheydt niet en zijn ver-

plicht of verbonden om deselve t 'onderhouden :

maer gedencken moeten dat het gebruyck

van dien door Godes gunst en weldaedt haer

tol harer stichtingh onderworpen is.

9. Men moet oock neerstelick bemercken

dat de Christelicke vryheyt in alle hare stuc-

ken is een geestelicke saeck: wier 2) gant-

sclie kracht ghelegen is in de conscientien

voor Godt te bevredighen, 't zy dats' onghe-

rust en bekommert zijn aengaende de verge-

ving harer sonden, 't zy dat haer dit be-

naeuwt, te weten, of de wercken die onvol-

maeckt en door de verdorventheyt onses

vleesches verontreynight zijn, Gode behagen,

't zv datse gecjuelt en ontsleldt worden van

wegen 't gebruyck der middelmatige dinghen.

Daerom wordt' dese vryheyt verkeerdelick

uvtgheleydt van de ghene die hare boose

begeerten daer onder bedecken, om de goede

gaven Godts tot hare wellustigheydl te mis-

bruycken. ofte van de ghene die sich laten

voorstaen datse geen vryheydt en heliben,

't en zy datse die voor de menschen opent-

1 . Verach-

ters Godts.

2. Wanho-
pende.

3. Ondauck-

hare.

1. Tim. 4. 5.

Het eynd' en

ooghmerck van

dit derde deel.

Dat andere

deel des capit-

tels. van de na-

tnrr en kracht

der Christelic-

ker vryhejdt.

1. Teghen

d'Epicureïsche

menschen.

1) gemerckt. 2) wiens.
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Welckers acrt

beschreven

wort.

Item, hare

deck-mantels

en by gebrach-

te redenen, de-

welckc beant-

woort worden,

en wordt

voorts geïian-

delt van 't ge-

bruyck der

iniddel-niatige

dingen.

lick gebruycken , en daerom in t gel^ruyck

van dien geen acht en nemen op hare swacke

broeders. Na d'eerste wijse wort te deser

tijdt seer grootehcks ghesondighl. Daer en is

by nae niemandt als hy maer de macht en

middel heeft om kostelick en prachtigh te zijn,

devvelcke sich selven niet en vermaeckt met

overdadigheweelderighheyt 1) in het toe-berey-

den van maeltijden,. in het op-proncken sijns

lichaems . en in het bouwen van huysen :

die niet in allerley leckernijen boven andere

wil uytsteken : die hem-selven in sijne schoon-

heyt niet wonderlick en behaeght. En alle

dese dinghen worden onder den deck-mantel

der Christelicker vryheyt verdedight en voor-

gestaen. Sy seggen dat het middel-matige

saken zijn. En ick 2) bekenne dat, so verre

men deselve middelmatighlick gebruyckt. Maer
alsse te hittiglick 3) begeert , alsse te hoo-

veerdelick geroemt, alsse t'overdadighlick ver-

quist worden , soo wordense sonder twijffel

door dese sonden verontreynight, al hoewels'

andersins in haer selven geoorlooft waren. De
middelmatige dingen worden seer wel onder-

scheyden door de woorden van Paulus daer

hy seyt : Alle dingen zijn wel reyn den rey-

nen : maer den bevleckten ende
|
ongeloovi-

gen en is geen ding reyn , maer beyde haer

verstant en conscienty zijn bevleckt. Want
waerom wort het wee uytgesproken over de

Rijcke , die haren troost alhier hebben , die

nu versadigt zijn , die nu lacchen , die op

elpen-beenen beddens slapen , die den eenen

acker aen den anderen koppelen , die in hare

gast-malen de luyte , de lier , het trommelen

en den wijn hebben? Gewisselick yvoir,

gout , en rijckdommen zijn goede schepselen

Gods tot des raenschen gebruyck toe-ghela-

ten : jae door Godts voorsienigheydl veror-

dent en bestemt. Het en is oock nerghens

verboden te lacchen , of versadight te zijn

,

of nieuwe besittingen tot de vorigh' eri va-

licke besittingen te voegen , of in musijcke

vermaeck te scheppen , of wijn te drincken.

Dit alles is wel waerachtigh. Maer wanneer-

men sulcke dingen overvloedigh heeft of krij-

ghen kan , alsdan sich in wei-lusten te baden
,

vol te suypen, 't verstandt en gemoedt door

de tegenwoordige wei-lusten droncken te ma-
ken , en altijt na nieuwe te snacken , sulcks

is seer wijt af van het wettigh en oprecht

ghebruyck der gaven Godts. Laet hun dan

d'ongematighde begeerlickheyt , d'overdadige

verquistingh , d'ydelheyt en hoogmoedt wech
ruymen: op dalse met een reyne conscienty

,

de' gaven Godts reynighlick ghebraycken mo-
gen. Wanneer haer £;hemoedl tot dese sober-

1) ponipensheyt. 2) Ick. 3) gicrighlick.

heyt en wijsheydt sal geschickt en gebracht

zijn, dan sullense den regel des goeden I)

ghebruycks hebben. Waer daer en teghen

dese matigheydt niet en is, daer zijn oock de

slechte en gemeene wel-Kisten al te ruym.
Want men seydt met der waerheyt dat

in een rootverwigh en grof laken dickwils

een purpuren hert woont : en dat onder zijde

en purpur somtijds een eenvoudige nederig-

heyt scluiylt. Dat een yeder in sijnen slaet

alsoo slechtelick, of matighlick, of cierlick

leve , dats' ondertusschen alle te samen ge-

dencken datse van Godt gevoedt worden om
te leven , niet om overdadigheydt te bedrijven.

Ende dat dit zy de reghel der Christelicker

vryheyt , indiense met Paulus gheleert heb- Philip. 4. 12.

ben
,

met het tegenwoordige vergenoeght te

zijn . indiense weten nederigh en verheven

te zijn: indiens' onderwesen zijn al-omm' en

in alles beyde versadight te wesen , en te

hongeren, overvloedt te hebben en gebreck

te lijden.

10. Vele dwalen oock daer dats' hare 2. Tegen de

vryheyt sonder onderscheydt en onvoorsich- gene die gheen

telick gebruycken , even als of hun deselve ^p dc^ULkc"
niet geheel en ongeschendt en soude blijven

,

't en ware datse de menschen daer van 2)

ghetuyghen hadden. Door welck ontijdelick

gebruyck sy de swacke broeders dickwils

ergernis geven. Men vindt hedensdaeghs som-

niighe die meynen , dat hare vryheydt niet

en kan staende blijven , 't en zy datse door

het eten van vleesch op eenen Vrydagh haer

selven stellen in 't besit der selver. Ick en Deser men-

berisp" haer niet om dats' eten : maer dese ^''''™ <!«'''''"«

11 ..11 1 wordt wedcr-
valsche waen moet uyt de herten uytgedre- leydt.

ven worden. Want sy behoorden te dencken

datse door hare vryheyt niet nieuws en ver-

krijgen voor d'oogen der menschen. maar bij

Godt : en dat die vryheyt soo wel is gelegen

in 't laten en onthouden , als in 't doen en

ghebruycken. Indiense weten en verstaen dat

het voor Godt even eens is ofse vleesch of

eyeren eten, ofse met rood' of met zwarte

kleederen bekleet worden : so is 't ten vollen

genoegh. De conscienty is nu vry , indien

haer 3) de vrucht deser vryheydt toequam.

Ofschoon se dan daer nae door haer gantsche

leven sich onthouden van vleesch , en al-

tijdt kleederen van eenerley verwe dagen , so

zijnse doch evenwel vry. .Tae om datse daer

in vry zijn , daerom onthouden sy sich daer

van met een vrye conscienty. Maer sy ver- HaersLcrvcr-

loopen sich seer schendigh daer in datse eheen ''"•y'^'"';'^' ''"'

I o o wort onidcckt.

werck en maken van de swackheyt harer

broederen , devvelcke wy alsoo behooren op

te houden dat wy geen ding lichlveerdelick

1) oprechten. 2) (tot), 3) .lieu.
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Kom. U. 1.

CU 13.

en bedryven daer aen datse ge-ergert moch-

ten worden. Maer , mocht yemandt seggen
,

't is oock somtijdts oorbaerhck, dat wy onse

vryheydt betuygen voor de menschen; ick

bekenne dit oock, maer men -moet nochtans

met een seer groote voorsichtigheydt daer in

maet houden : dat wy de serge der swacken
,

die ons de Heere so seer bevolen heeft , niet

wech en werpen.

1 1 . Ick sal derhalven alhier yetwes seg-

gen van d'ergernissen , hoe dalmen die moet
onderscheyden

, welcke gemijdt , welcke oock

veracht moeten worden : waer uyt men daer

nae mach oordeeien en besluyten , wat plaats

onse vryheyt heeft onder de menschen. Dat

gemeen en bekent onderscheydt waer door

geleert wordt dat d'een ergernis gegeven,
en d'ander genomen is , behaegt my seer wel.

Aengliesien 1) het eep klaer getuyghnis heeft in

de Schriftuyr, en oock bequamelick uytdruckt

't gheen daer mede te kennen wordt gegeven.

Indien ghy yets doet met een ontijdige licht-

veerdigheyt, of dertelheydt, of roeckeloos-

heyt sonder ordre, -plaets en gelegentheydt

waer te nemen , waer door d'ongheleerde en

swacke ge-ergerl worden , dat sal worden ge-

noemt een ergernisse die van u ghegeven is :

om dat het door u schuldt is gheschiedt dat

sodanigen ergernis verweckt wiert. In somma,
men mach seggen dat gegeven ergernis in

eenige daedt plaets heeft , wanneer de schuldt

en oorsaeck der selver voort gekomen [is van

de ghene die die daedt begaen heeft. Ghe-
nomen ergernis wort genoemt , als een saeck

die andersins niet ongheschickt noch ontijdigh

begaen en is, door quaedtwilligheyt of door

eenige slinckse boosheydt des herten lot een

oorsaeck van ergernis getrocken wort. Want
hier en was geen ergernis ghegheven : maer
die verkeerde duyders en uylleggers nemen
daer uyt ergernis sonder oorsaeck. Door de

ghegeven ergernis worden alleen de swacke

:

maer door de ghenomen ergernis worden de
stuyrse gheesten en Pharizeische koppen ge-

ergert. Wy sullen derhalven d'eene noemen

,

d'ergernisse der swacken : d'andere d'ergernisse

der Pharizeen : en wy sullen 't gebruyck van

onse vryheyt alsoo matigen, datse sal moe-
ten wijcken voor d'onwetentheyl der swacken

,

en niet voor de stuyrsheydten liardigheydt der

Pharizeen. Want wat men de svvackheyt der

broederen moet toe gheven , dat leert Paulus
m veel plaetsen: Den genen, seght hy , nu
die swack is in het geloove neemt aen. Item

,

Laet ons dan malkanderen niet meer oordcelen :

maer oordeelt dit liever, namelick, dat ghy
den Broeder geen aenstoot ofte ergernisse en

1) Gtiemerckt.

geeft. En veel andere dinghen in desen sin
,

dewelck' uyt die plaets beter ghehaelt, dan
alhier verhaelt kunnen worden. Den korten

inhoudt daer van is , dat wy die sterck zijn

,

der swacken kranckheyt dragen , en ons sel-

ven niet toe gheven en sullen : maer dat een

yeder van ons sijnen naesten sal toe gheven

tot het goede , namelick , tot stichtinghe. In

een ander plaets seght hy : Maer siet toe dat

dese uwe macht met eeniger wijse een aen-

stoot en worde den ghenen die swack zijn.

Item : Etet al dat in het vleesch-huys ver-

kocht wort, niets ondervragende om der con-

scientie wille. Doch ick segge
,

[ow^] de con-

scienlie niet uwes selfs , maer des anderen.
|

Eyndelick weest soodanigc dat ghy geen er-

gernis en geeft , noch den Joden , noch den

Griecken , noch der Gemeynte Godts. Hy
seght oock in een ander plaets : Ghy zijt tot

vryheydt gheroepen , Broeders : alleenlick [en

f/ebri(//ckf] de vryheyt niet tot een oorsake

voor 't vleesch : maer dient malkanderen door

de liefde. Het is gewisselick also, onse vryheydt

en is ons niet ghegheven tot nadeel van on-

sen swacken naesten , den weicken wy alle-

sins na de liefde dienen moeten : maer veel

meer , op dat wy in onse herten vrede met

Godt hebbende
, oock vreedsaemlick onder de

menschen leven souden. Doch hoe veel d'erger-

nisse der Pharizeen t'achten zy , dat leeren

wy uyt de woorden des Heeren, met dewelck'

hy ghebiedt datmen de selvigho sal laten

varen , om datse blindt zijn en leydts-lieden

der blinden. De Discipelen hadden hem ver-

maendt , dats aen sijne woorden ge-ergert

waren. Hy antwoordt datmen op haer niet

passen, en op haer ergernis niet achten en

moet.

\%. Dit stuck blijft nochtans als noch

onseker, 'ten zy dat wy weten wie door 1)-,ons

voor swacke , en wie voor Pharizeen te hou-

den zijn. Sonder dit onderscheydt en sie ick

gantschlick niet hoe datmen onder d'erger-

nissen eenig gebruyck kan hebben van onse

vryheyt , dewijl het nimmermeer sonder seer

groot perijckel en soude toegaen. Maer Paulus

heeft, mijns bedunckens, seer duydelick ver-

klaert , soo met Leer' als met exempelen

,

hoe verr' onse vryheyt of gematight of met

ergernissen ghebruyckt macli worden. Doe

hy Timotheus in sijn geselschap aennam

,

soo heeft hy hem besneden : maer hy en heeft

daer toe niet kunnen worden ghebracht, dat

hy Tilus besnijden soude. Hier zijn wel twee

verscheyden wercken: maer daer en is geen

veranderingh des raedts noch des herten. Hy
heeft , namelick in de besnijdinge van Ti-

1) vau.

Kom. 15. 1.

(p. 340.)

Vande Plia-

rizeisehe of ge-

nomen' erger-

nis.

Matth. 15- U

Wie datmen
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zeen.
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exempelen, en

met de Leere

van Panlus.

Actor. 10. 3.

Galat. 2. .1.

1. Cor. 9. 19.
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niotlieus, al hoewel hy vry was van allen,

hcm-selven nochtans aller dienstknecht ghe-

niaeckt : en hy is den Joden geworden als

een Jode , op dat hy de Joden winnen soude

:

den ghenen die onder de Wet waren , is hy

gheworden als onder de Wet , op dat hy de

ghene die onder de Wet waren soude ghe-

winnen : hy is allen alles gheworden , op

dat hy' er vele soude behouden
,

gelijck hy

elders schrijft. Hier hebben wy een voor-

schrift om onse vryheydt recht te matigen,

te weten , als wy met eenige vrucht ons sel-

ven middelmatigh houden en ghedraghen mogen.

Wat hy op 't ooghe had , I ) doe hy sterc-

kelick weygerde Titus te besnijden , dat ghe-

tuyght en verklacrt hy self aldus schrij-

vende : Macr oock Tifiis die met my was

,

een Gricck zijnde, en wierdt niet ghenoodt-

saeckt hem te laten besnijden. Ende [daf]

om der inghekropene valsche Broederen wille

,

die van by-zyden in gekomen waren om te

verspieden onse vryheyt , die wy in Christus

Jesus hebben , op dat sy ons souden tot

dienstbaerheyt brengen. Den welcken wy oock

niet een uyre en hebben geweken met onder-

werpingc , op dat de waerheyt des Euan-

gcliums by u soude verblijven. Hier hebben

wy oock de noodtsakelick' oorsaeck om onse

vryheydt te verdedighen , te weten , wanneer

die , door het onbillick drijven en dringen der

valscher Apostelen, in de swacke conscien-

tien perijckel loopt om verloren te worden. Men
moet al-omm' de liefde betrachten, en op de

stichtinghe des Naesten sien. Alle dinghen, seght

hy elders, zijn my gheoorlooft, maer alle dingen

en zijn niet oorbaer : alle dinghen zijn my geoor-

looft, maer alle dingen en stichten niet. Nie-

mandt en soecke dat sijns selfs is , maer een ye-

ghelick [soecl-e] dat des anderen is. Daerenisnu
niet klaerders dan desen regel , te weten

,

dat wy onse vryheydt sullen ghebruycken

,

is 't dat die streckt tot opbouwingh van onsen

Naesten : maer is 't dat onsen Naesten also

niet nut en is , dat wy ons daer van sullen

onthouden. Daer zijn .sommighe deweleke sich

van 't gebruyck der vryheyt onthouden , en

daer in Paulus voorsichtigheydt veynsen nae

te volgen , en ondertusschen niet eens en

soecken haren Naesten daer med' in der liefde

te dienen. Want om haer eygen rust te ver-

sorghen wildense wel dat alle meldingh der

vryheyt begraven en vergheten waer: hoewel

onsen Naesten niet min daer aen en is ghe-

leghen datmen tot haer voordeel en stich-

lingh somtijdts de vryheyt gebruyckt , als

datmen tot haer profijt de selvige somtijds

1) aengheaien heeft.

Alsoo uooli-

tans, dat dese

Leer alleenlick

intoomt 1) en beteugelt. 2) IMaer een Godt-

vruchtigh mensch moet ghedencken , dat hem
in uytwendighe dinghen daerom vrye macht

verleent is , opdat hy tot allerley plichten

der liefde des te bequamer en te veerdiger

zijn soude.

13. Al wat ick gheleert hebbe , belan-

gende 't mijden der ergenissen , dat wil ick

alleen van de middel-matighe saken die in verataen worde

haer selven noch goedt noch quaedt en zijn ,

van de middel-

verstaen hebben. Want dingen die noodsake-
""" '^"^ '"^''°

lick ghedaen moeten worden , die en moghen
door geen vreese van ergenis worden na ge-

laten. Want gelijck als wy onse vryheydt der

liefde moeten onderwerpen : alsoo moet oock

wederom de liefde self staen onder de suy-

verheydt des gheloofs. Men moet hier oock

wel acht nemen op de liefde , doch sonder

quetsing van den dienst des Heeren : 3) dat

is, alsoo dat wy om onses Naestens wille

Godt niet en vertoornen. Men moet geensins

prijsen d'onmatigheydt of ongcstuymigheydt

der ghener die gheen dingh en doen anders

dan met woeden en woelen , en liever alles

willen in flarden 4) scheuren dan ontnaeyen.

Van gelijcken en moetmen niet luysteren nae

die ghene deweleke zijnde leyts -lieden om
andere tot duysenderley ongoddelickheden te

leyden en voor te gaen , voor-geven datse

sich alsoo gedragen moeten op dats' haren

Naesten niet en souden ergeren. Daerse noch-

tans ondertusschen de conscienlien van haren

Naesten in het quade stichten en opbouwen:

insonderheyt nadiense sonder eenighe hoop

van uytkomst altijdt blijven steken in den

selven dreck. En indien de naeste door Leer'

of leven moet ghesticht worden, soo seggen

dese fyne gesellen datmen hem met meick

voeden moet , en vervullen ondertusschen sijn

ghemoedt met seer boos' en verderfTelicke

meyninghen. Paulus verhaeldt dat hy die van

Corinthen met melck ghevoedt heeft, maer i. Cor. 3. 3.

indien te dier tijdt onder hen de Misse ghe-

weest waer, soud' hy oock Misse ghedaen

hebben , om haer met melck te voeden ? In 't

minste niet : want melck en is gheen fenijn.

Sy liegen derhalven datse die met melck

voeden , die sy onder den schijn van sulcke

soetigheyt wreedelick vermoorden. En of-

schoon wy haer dit toe gaven dat soodanigh

veynsen voor een tijdt langh te prijsen is

,

hoe langh sullen sy doch hare kinderen deselve

melck te drinken gheven? Want is 't datse

nimmermeer op en wassen , soo datse ten

minsten eenige lichte spijse verdraghen kun-

nen : 't is seker dats' oock nooyt met melck

1) toomt. 2) inhaemt. 3) Godtsdienst. 4) lln
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en zijn opgequeeckt. Daer zijn twee rede-

nen die my beletten dat ick haer nu ter

lijdt niet straffer en behandele: eerstelick, om

dat hare beusellnghen nauwlicks weerdigh

en zijn wederleyt te worden , dewijl de-

selve by alle verstandighe met recht stinc-

ken en veracht worden: ten anderen,
|

nademael I) ick met andere bysondere

Schriften [Jti dese stojfe', 2) overvloedigh

gheweest zy 3) , soo en wil ick alhier

geen vergeefschen arbeydt doen. De Lesers

sullen dit alleen onthouden , dat wy 4) door

wat ergernissen de Satan en de werelt sou-

den moghen trachten om ons van Godts wil!'

en believen af te trecken , of oock om ons

te verhinderen dat wy niet en souden volghen

't geen hy ons heeft voor-geschreven, dat wy,

segghe ick 5), niet te min even dapper moe-

ten voort stappen : daer beneffens wat perijc-

kelen ons oock souden mogen ontmoeten

,

dat het ons nochtans niet vry en staet selfs

een stroo-breedt van Godts ghebodt af te

wijeken , en dat het oock niet behoorlick en

is, yetwes by de handt te nemen, onder wat

deck-mantel het zv , sonder sijn consent en

verlof.

I 4. Nu, dewijl de gheloovige conscientien

met dit privilegy der vryheydt , soodanigh

als die te voren van my beschreven is, be-

gaeft zijnde , door de genade van Christus

dit bekomen hebben , datse door gheenerley

stricken der onderhoudingen verbonden zijn

in die dinghen , in dewelcke de Heere ghe-.

wilt heeft datse vry souden wesen : soo be-

sluyten wy dats' oock van aller menschen

macht en ghebiedt los en vry ghemaeckt zijn.

Want het is onbehoorlick dat Christus den

lof van sijne soo groote miltdadigheyt soude

verliesen , of dat de conscientien de vrucht

der selver missen souden. Dese vryheyt en

moet oock niet geacht worden voor een ge-

ringe saeck , dewelcke
,

ghelijck wy sien

,

Christus soo duyr te staen is ghekomen 6)

,

dat hy deselve niet met goudt of silver

,

maer met sijn eygen bloedt heeft gekocht en

opgewogen. Sulcks dat Paulus sich niet en

ontsiet te seggen, dat de doodt van Christus

vergeefs en onnut wordt , soo 7) wy onse

zielen den menschen tot onderdanigheydt over-

leveren. Want hy en doet in eenighe Capit-

telen van den Brief tot den Galaten niet anders

dan betuyghen dat Christus ons verduystert,

of veel eer uytghebluscht wordt , 't en zy

dat onse conscientien in hare vryheyt blijven

staen : van den welcken sy gewisselick af

gevallen zijn, indiense na 't goet-duncken der

1) gemerckt. 2) []. .3) dat ghedaen hebbe. i) [].

^) [ ] ") ghestacu heeft. 7) is 't dat.

menschen , aen wetten en inseltinghen ver-

knocht en ghebonden moghen worden. Maer

gelijck dit een saeck is seer weerdigh om I)

gheweten te worden 2) , alsoo heeft sy oock

een langer en klaerder uytiegginghe van noo-

den. Want soo haest als'er een woort gerept

wort van d'afschaffinge der menschelicker

ordonnantien en instelhnghen, soo wordender

terstont groote beroerten, eensdeels van d'op-

roermakers , en andersdeels van de lasteraers

verweckt en aengherecht : even eens als of

de gantsche gehoorsaemhevdt der menschen

met eenen wech genomen en uytgeroeyt wierdt.

1 5. Op dat derhalven niemant sich aen

desen steen en stoote, so laet ons voor eerst

bemercken datter onder menschen 3) twee-

derley regeeringe zv : d'eene regeeringh is

geestelick , waer door de conscienty tot de

Godtvruchtigbeydt en tot den Godtsdienst

wordt onderwesen : d'andere regeeringh is poli-

tijck of burgerlick. waer door de mensch in eer-

licke en burgerlicke plichten, die onder de men-

schen te betrachten zijn, onderricht wort. Sy

plegen gemeenlick genoemt te worden gheeste-

licke en tijdtlicke jurisdicty, namen voorwaer

die de saeck selve eygentlick uytdrucken : als

door dewelcke beteeckent wordt dat d'eerste

soorte van regeeringh tot het leven der ziele be-

hoort, en dat de tweede soorte gbeleghen is in

die dingen die dit tegenwoordighe leven be-

treffen : niet alleenlick in het spijsigen of klee-

den , maer oock in wetten te verordenen en

voor te schrijven waer door de mensch onder

de menschen sijn leven heylighlick , eerbaer-

lick en zedighlick mach schicken en aenleggen.

Want d'eerste regeeringh heeft haer sit-plaets

in het inwendigh- gemoedt : maer dese tweede

geeft alleen aen 4^ de uyterlicken zeden en

manieren haer fatsoen en gheslaltenis. d'Eerste

sullen wy met verlof een gheestelick rijck

,

de tweede een politijck of burgerlick rijck

noemen. Dese twee . gelijck wy die verdeylt

hebben , moeten altijt elck op haer selven en

in't bysonder aen^hemerckt worden : en wan-

neer het eene beraerckt wordt , soo moeten

de gedachten des herten van het andere wor-

den af getrocken en af gekeert. Want daer

zijn in den mensch gelijck als twee werelden,

over dewelcke verscheyden Koninghen en ver-

schevden Wetten ghebieden kunnen. Door

dit onderscheydt sal voorkomen worden 5)

,

dat wy dat gene 't welck het Euangelium van

de gheestelicke vryheydt leert, niet verkeer-

delick en sullen trecken tot ordeningh der

Politie : even eens als of de Christenen daer-

om te min nae d'uyterhcke regeeringh den

1) [ ]. 2) [ ]. 3) in deu meusch. i) []. 5) 't geschieden.

't Welck also

verstaen moet

worden, dat de

gheestelicke re-

geeringh van

deburgherlicke

wordt onder-

schevden.

Insghelijcki

moeten de wet'

ten die tot dt

gheestelicke rC'

geering behoo

ren worden be-

raerckt , endt

niet verkeerde

lickghetrockei

worden tot d«

burgerlicke.
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nienschelicken weiten üiiderwurpen waren

,

om dat hare conscienlicn voor Godt vry glie-

niaeckt zijn : even als ol'se daerom van allcr-

ley dienslbaerheydt des vleesclies waren ver-

Men moet lost, om datse vry zijn na den Geest. Daer
oock besieu of

jjenejfens dewijl oock in die insettin^llen die
deselve met } .

o
Godts WoorJt tol hel geestelieke njck selujnen Ie behooren,
over icii ko- eenigh misverstandl soude kannen vallen : soo

moelmen oock tusschen de selvigh' een on-

derscheyt maken , om te weten weick' inset-

tinghen met Godts Woordt over een komen,

en over-sulcks voor rechtmatighe te houden

zijn, en I) weicke wederom by de Godt-

vruchtige gheen plaets en moeten hebben.

Van de burgherlicke rcgeeringh te sjireken,

sal op een ander pas 2) ghelegentheydt ghe-

lu't vierde ven. Ick en wil oock als nu niet handelen
Boeckcap. 20. yg^ jg Kerckelickc wetten: want de volko-

men verhandelmghe der selver sal beier voe-

ghen in't vierde Boeck , alwaer van de macht

der Kercke ghesproken sal worden. Dil zy
Het besiujt (j^n het slot van desen handel. De saeck die

del.
' wy nu voor hebben , en oock (ghelijck ick

gheseydt hcbb') in sich selven niel soo seer

duyster en verwart en is , macckt velen daei-

om swariglieydt om datse niet scherpsmmgh

ghenoegh en onderscheyden tusschen d'uyt-

wendighc ghenchts-handelingh (soose genoenit

wordt) en de gherichts-handel der conscienly.

Boven dien wordt de swarigheydl vermeer-
i;nm. i:j. 1, 5. (jert, door 't ghebodt van Paulus : Dalmen

,

namehck, d'Overigheyt moei onderdanigh zijn,

niet alleen uyl vreese van de slralFe, maer

oock van weghen de conscienly. Waer uyl

volghl dat de conscicntien oock aen burgher-

licke wetten verbonden zijn. Ware dil alsoo,

soo soude Ie mei worden al 't gheen wy een

weynigh voor desen geseydt hebben, en nu

segghen sullen van de gheestelicke rcgeeringh.
Op dat des Qm desen knoop t'ontbinden, soo moelmen

te beter raoghe
, , . j •

. r i ,

biijcken hoe voorecrst wcten wal de conscienly oi hel

verre de con- niede-ghewlssen zy. De beschrijvinge dersel-
snentieu door

^gr nioet uvt d'evcenschap van 't woordt
«e menschelic- > Jp !. 41

ke wetten ghe- gcnomen wordcu. Want gehjck als de men-
bonden wor- sclien alsdan geseydl worden te weten, wan-

eers'teii" k voor-
^iGerse iiiel liaer Gheest en verstandt de ken-

ghedragen de nisse der dingen vatten , waer uyl oock hel

dtrTOuscie"nf
"°°'''' ^"^'^"^y of wetenschap voort komt:

alsoo oock wanneerse ghevoel hebben van

Godts oordeel , weIck ghevoel hun is als een

by-gevoeghdc getuyghe , die hen hare sonden

niet en lael verborgen zijn, maer als over-

wonnen misdadighe lol de vyerschaer des

Rechters sleept, soo wordt dal gevoelen con-

ti'
'i^^.) scienty of mcde-gewissen genoemt.

|
Want sy

' komt midden tusschen Godt en den menscli

:

1) []. 2) (en).

oui datse met en lijdt dat de uiensch in licm-

selven onderdrucke 't geen hy weel, maer

hem soo langh vervolghl lol dal sy hem
brenghl lol bekenmnghe van sijn schuldt.

Dit is't dal Paulus meent , als hy leerdl, dat

de conscienly den menschen mede getuyghl,

als de ghedachten haer beschuldighen of on-

schuldighen in hel oordeel Godts. De bloot'

en enckeie wetenschap soud in den mensch
moghen blijven sitten als ghevanghen en op-

gesloten. Derhalven is dit gevoel 'twelck den

mensch voor Godts oordeel steldt, den mensch
als een bewaerder en loesiender by ghevoeght,

om alle sijne gheheyme dinghen 1) gade te

slaen en waer te nemen , op datier niet met
allen in het duyster begraven en blijve. Waer
uyl oock dal oude spreeck-woordl komt : De
conscienly is als duysendt getuygen. Also

heeft oock Petrus het vraghen , waer door

de goede conscienly Godt vraeghl, ghesleldt

voor de gheru.sligheydl des ghemoedls, wan^
neer wy van de ghenade van Christus ver-

sekert zijnde, ons selven onbeschroomt voor

Godt stellen. En als de Schrijver van de Send-

Brief tot den Hebreen spreeckt van gheon

conscienly der sonden meer te hebben : soo

heeft hy dal ghesleldt voor verlost of vry

ghesproken te zijn van de sonde , soo dats'

ons niel meer en wroeght noch en beschuldigt.

1G. Daerom ghelijck de wercken sien

op 2) de menschen , alsoo wort de con-

scienly op 3) Godt gherichtel. Soo dal de

goede conscienly met anders en is dan d'in-

wendigh' oprechtigheyt des herten. In desen

sin schrijft Paulus, dal de vervullinge der

Wet is de liefde uyl reyner conscienly en

ongheveynsdcn gheloove. Daernae toont 4) hy

oock in 'iselfde Capittel aen 5) hoe wijt sy

verschilt van de bloole kennisse , seggende

dal sommige schip-breuck in het geloove ghe-

leden hebben , om datse de goede conscienly

verlaten hadden. Want hy geeft met dese

woorden te kennen , datse zy een levendighe

gheneghentheyt om Godt te dienen , en een

oprechte begeert' om Godtsalighlick en hey-

lighlick Ie leven. Sy wordl oock wel som-

tijdts lot de menschen uylghestreckt, ghelijck

wanneer deselve Paulus by Lucas seght, dal

hy ghearbeydl heeft om met een goede con-

scienly te wandelen voor Godt en de men-

schen. Maer dil is daerom gheseydt, om dat

de vruchten van de goede conscienly tot de

menschen vloeijen en voort gaen. Doch om
eygentlick Ie spreken, so sietse Godt alleen

aen
,

ghelijck ick aireede gheseydt hebbe.

Hier uyl komt hel dat een Wel geseydl wort

Die met Apos-

tolische ghe-

tnygliuissen

verklaerl wort.

1. Petr. :!. 21.

Daer uae

wordt betoont

in hoeverre de

conscienty

siet op d'uy-

terlicke glie-

hoorsaenilieyt :

eersteiick in

dinghen die iu

haer selven of

goet ziju, of

qnaet ; teu twe-

den, in niiddel-

malii;he saken.

1. Tim. 1. B.

1) secreten. 2) haer opsicht liebben tot.

4) (ver-). 5) [ ].

f) tot.
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de conscienty te verbinden , dewelcke den

mensch simpclick en enckelick bindt , sonder

de menschen aen te sien , of sonder op de

menschen acht te nemen. Als by exempel

,

Godt en ghebiedt niet alleen het herte kuysch

te houden en reyn van allerley onkuyscheydt,

maer hy verbiedt oock allerley onkuysche

woorden , en uytwendige geylheyt en dertel-

heydt. Alwaer't soo datter niet een mensch

in de werelt en leefde , soo is nochtans mijn

conscienty onderworpen en verplicht om dese

Wet t'onderhouden. Daerom die hem-selven

onkuyschelick ghedraeght, die en sondight

niet alleen om dat hy sijne broeders een quaet

exempel geeft : maer sijn conscienty is oock

schuldigh voor Godt. Met de dinghen die in

haer selven middelmatig zijn , heeft het een

ander bescheyt. Want wy moeten ons van

de sclvigh' onthouden, so se 1) eenigh' er-

ghernisse veroorsaken : maer suick een ont-

houdingh geschiet met vrijer conscienty. Also

spreeckt Paulus van het vleesch 't welck

1. Cor. 10. CS. den afgoden geoffert is. Indien u, segt

hy, yemandt seydt : Dit is den afgoden ghe-

oifert, soo en eet dat niet om der conscien-

lien wille. Maer ick segge om der conscientie

niet uwes selfs , maer des anderen. De ghe-

loovighe mensch soude sondighen, indien hy

vooraf 2) vermaent zijnde , niet te min so-

danigh vleesch ate. Maer al hoewel hy om
sijns broeders will' hem-selven daer van moet

onthouden , so als Godt dat gebiedt, soo en

verliest hy nochtans de vryheydt sijner con-

scienty niet. Hier sien wy hoe dat die Wet
het uyterlicke werck alleen bindt, en de con-

scienty los en vry laet blijven.

Iht XX. Capittel.

Van het Gebedt , het welck de voornaemst'

oeffeningh des gheloofs is, en waer door wy
de weldaden Godts dagelicks verkrijgen.

I. T" Tyt het gene 't welck tot noch toe ver-

Dea korten \_) handelt is, sicn wy klaerlick hoe ledigh
mhouJt van

^^ ontbloot de mensche zy van alle goedl

:

tPjeeu ver- .
"

.

kWrt is vau cn hoc hem alle middelen der saligheydt ont-

den beginne breken. Dacrom indien hy middelen soeckt

tol hier toe: CU waer door hy sljne ghebreckelickheydt mochte
ecu voortgang te hulo komcn , soo moet hv buyten hem-
tot de I.eere „ i i i • i i i

van de aenroe-
^^^'.^en gacn , en dc selvighc van elders ver-

iiinghe Godts. krijgen. Dacr nae is ons verklaert en uytge-

leydt, dat de Heere van selfs en mildelick

hem-selven ons voorsteldt in Christus sijnen

Soon
,

in den weicken hy ons, allerley ghe-
lucksaligheyt voor onse rampsaligheydt , en

1) is 't dats'. 2) al voren.

allerley rijckdom voor ons armoed' aenbiedt,

in den weicken hy ons de hemelsche schat-

ten opent, op dat ons gheheel gheloof sijnen

wel-ghelicfden Soon aenschouwe , onse gant-

sche verwachtingh aen hem alleen hange

,

en alle onse hoop' op hem alleen ghevestight

zy en beruste. Dit is wel een heymelicke

Philosophy en verborghene wijsheyt, die door

gheen menschelicke bewijs-redenen en kan

uytghevonden of vernomen worden ; doch

niet te min gheleert wordt van die gene den .

weicken Godt d'oogen geopent heeft, op dats'

in sijn licht het licht bemercken souden. Als Verknoopin-

wy nu door het gheloof onderwescn zijn te
^^^ deu^iTan-

bekennen dat al dat 't welck ons noodigh is, dei des ghe-

en ons in ons selven ontbreeckt . is in Godt ^°°^^-

en in onsen Heere Jesus Christus ; als in den

weicken de Vader ghewilt heeft dat alle vol-

heyt sijner miltdadigheyt soude wonen, op dat

wy alle daer uyt als uyt een seer overvloe-

dige Fonteyn scheppen souden : soo is noch

overigh dat wy in hem soecken, en van hem
door ghebeden vcrsoecken, die dingen die wy
weten in hem verborgen en wech geleyt te

zijn. Want ofschoon wy weten dat Godteen Hetgebmyck

Heer en Gever alles goedts is, die ons tot
^''" ^^^ ''"'™'

hem roept om 't goede van hem te begeeren :

so 1) wy nochtans tot hem niet en gaen, en

sulcks van hem niet en eyschen, soo en sal

ons die wetenschap geen voordeel doen, maer

dit sal even eens wesen gelijck of yemandt

eenen schat die in d aerde begraven en ghe-

dolven, en hem aengewesen is, in den windt

sloegh en verachtede. Daerom heeft d'Apostel, !*<"" i". u.

om te beloonen dat het ware gheloof niet en

kan zijn sonder de aenroepinge Godts, dees'

ordeningh ghesteldt : te weten
,

ghelijck het

gheloof uyt het ghehoor des Euangeliums

voort komt, dat oock alsoo onsé herten door

het gheloovc bequaem ghemaeckt worden om
Godes Naem aen te roepen. En dit is dat Rum. 8. 26.

selvige 't welck hy een weynigh te voren

gheseydt hadde, dat de Geest der aenne-

minghe, deweick' het ghetuyghnisse des Eu-
angeliums in onse herten verzeghelt, onsen

Gheest oprecht dat hy sijne begeerten Gode
|

(p- ^43.)

durft bekent maken , on-uytsprekelicke such-

ten verweckt , en met vertrouwen roept

:

Abba , Vader. Soo moet dan dit laetste, de-

wijl het voor henen ter loops geseydt , en

ghelijck als amper 2) aengeroert is, als nu

wijdt-loopigcr verhandelt worden.

%. So verkrijgen wy dan door de weldaedt Beschrijving

en het middel des gebedts den toegangh tot
'"'^^ K^iiedts.

die rijckdommen die ons by den Ilcmelschen

Vader wech gheleyt zijn. Want het gebedt

1) is 't dat. 2) properkens.
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Dt's selfs

lOodtsakelick-

eyt.

Niilliglityt.

II.

Tegeii-wer-

inglic. Dpse

oeffeningh

;hijnt onnut

: weson : over-

liilts (Ie goede

n wijsc Godt

eet wat ons

oodig en pro-

ïtelick is.

Antwoort, ge-

omen v;m het

pid' en d'in-

ilting des gc-

edts.

is als een onderlinglie l samen-sprekinghe der

mensclien met Godt : waer door sy in't hey-

ligdom Godts ingegaon zijnde , hem van sijne

beloften tegenwoordelick aenspreken , opdats'

in den tijt des noots nietferdaedt bevinden

mochten de waerheyt sijner beloften, dewelcke

sy te voren op sijn woort alleen gelooft heb-

ben. Daerom sien wy dat ons geen dingen
,

die van den Heere te verwachten staen , en

worden voor-gestelt, of ons wordt meteenen

belast de selvige door de gebeden van hem
te versoecken. So seer waerachtig is het dat

de schatten , die door het Euangelium des

Hecren bekent gemaeckt, en door ons' ge-

loove bemerckt zijn , door het ghebedt uyt

ghcgraven en verkregen worden. Daer be-

nciïens en kan door geen woorden ghenoegh-

saem worden verklaert hoe nootsakelick en

hoe menighsms nuttigh 1) daer zy d'oefïe-

ninghe des ghebedts. Het en is voorwaer niet

sonder oorsaeck dat de Hemelsche Vader be-

tuyght dat d'eenighe toevlucht onser salig-

heydt ghclegen is in d'acnroepinghe sijns

naems , als door dewelcke wy de teghen-

woordigheydt sijner voorsienigheydt , daer

mede hy waeckt om onse saken te versor-

ghen : en de teghenwoordigheydt sijner kracht,

daer med' hy ons swacke en by na beswijc-

kende menschen schraeght 2) en ophoudt

:

en de tegenwoordigheydt sijner goedtheydt

,

waer med' hy ons met sonden jammerlick

beladen
, m ghenaden aenneemt , tot ons roe-

pen : door dewelcke wy , om met één woord

t

te seggen , hem geheel tot ons trecken , op

dat hy ons sijne tegenwoordigheyt en by-

standt dadelick bewijse. Hier uyt ontfanghen

onse conscientien een uytnemende gerustig-

heydt en vrede. Dewijle wy den npodt die

ons benaeuwde
, den Heere verklaert en voor-

gheleydt hebbende , selfs hier in een over-

vloedighe rust vinden dat hem all' onse quaden
bekendt zijn , van wien wy oock zijn verse-

kert dat hy ons seer gunstigh is en seer wel

helpen en versorgen kan.

3. Maer sal yemandt seggen , kent hy
oock onse noodcn en swarigheden niet, weet
hy oock niet wat ons nut en oorbaerlick is

sonder dat wy hem sulcks te kennen geven

:

soo dat het eenighsins mocht schijnen on-

noodigh te zijn hem met onse gebeden moeye-
lick te vallen

, even eens als of hy sijn ooghen
toe sloot , of oock sliepe tot dat hy door ons

roepen wort opgeweckt? Maer die alsoo reden-

cavelen die en bemercken niet tot wat eynde
de Heere sijne kinderen heeft leeren bidden.

Want hy en heeft dit niet soo .seer om sijnen,

1) vordcrliek.

als wel om onsen wille verordineert. Hy wil

wel dat hem
,

gelijck oock behoorlick is, sijn

gercchtighcyt en 't geen hem toekomt
, ge-

geven worde, te weten, dat men hem bc-

kenne voor den Autheur en Gever van alle

die dinghen die de menschen begeeren , tot

haer profijt dienstigh achten , en door hare

gebeden van hem versoecken. Maer de nut-

tigheyt van dees' erkentenis en oflcrhande daer

door de Heere gedient en ge-eerl wordt, keert

oock wederom tot ons. Daerom zijn de Hev-
lige Vaders, hoe meer 1) se de weldaden Godts

by haer selven en by andere met 2) vrymoe-
digheyt en vertrouwen gheroemt hebben

,

oock des te 3) meer tot het bidden opghe-

weckt gheworden. Alleen reeds het 4) exem-

pel van Elia sal ons ghenoegh zijn , dewelck'

al hoewel hy van Godts raedt en voornemen

seker was , en den Koningh Acliab van Godts

weghen den regen sekerlick hadde toege-

seydt, nochtans sorghvuldelick op sijn knyen

om den regen bidt , en sijnen knecht tot

seven-malen toesendt om te vernemen of den

reghen quam : niet dat hy aen de waerheydt

der Goddelicker toesegginge twijfelt, maer

om dat hy weet dat sijn ampt en plicht ver-

eyscht , sijne begeerten , tot oeffeningh en

versterking sijns geloofs voor Godt uyt te

schudden. Derhalven al hoewel Godt voor

ons waeckt en sorge draeght, en oock som-
tijdts onversocht en onghebeden ons te hulpc

kon)t, terwijl wy in ons' elendigheden sorgh-

loos en onghevoelick zijn : soo is nochtans

ons hier aen seer veel ghelegen dat wy hem
gheduyrigh aenrocpen : Voor eerst, op dat

ons hert door een ernstigh' en vyerighe be-

geert om hem altijdt te soecken , lief te heb-

ben en te dienen , ontstoken worde , terwijl

wy ons selven gewennen in alle nooden tot

hem als tot een vasten ancker den toevlucht

te nemen. Ten anderen , opdat ons gemocdt

met geenderley lust en begeerlickheydt en

worde bevangen , waer van wy ons souden

schamen Godt tot een glietuyge te maken

:

terwijl wy leeren all' ons wenschen en ver-

langen voor sijn' oogen te stellen , en alsoo

ons gheheel hert voor hem uyt te storten.

Ten derden , op dat wy bequaem gemaeckt

worden om met ware danckbaerheydt des

herten en oock met danckseggingh sijne wel-

daden t'ontfanghen
,

gelijck wy door onse

gebeden vermaent worden dat die tot ons

komen van sijne handt. Ten vierden , op dat

wy onsen eysch verkregen hebbende, en

versekert zijnde dat hy onse begeerten vol-

bracht heeft, hier door des te vyerighlicker

Bevestigingli

door een cxem-

pel.

l.Reg. 18.42.

43.

Bewijs glie-

nomcu van het

ghcen noodtsa-

kelick is.

Bewijs ghc-

nomen van liet

geen dat eerlick

Bewijs ghc-

Domen v.in de

gheduyrigc be-

denckingh on-

ses ampts.

1) []. 2) (meerder). 3) soo veel te. 4) Ilct ccnigli'.
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Bewijs van

iVoverleggiugc

der Gojdelic-

ker Vüorsienig-

hej't.

Besluyt, diit

d'aeiiroe|iingc

Godts CL'D seei*

|]Vulljtelickc

oelïciiiiigli zy,

liet welck met

diie ghetuyh-

iiissen wort be-

vcslight.

Psalm U5. 18.

(p. SU.)

P»alin 34. 16.

mochten worden gliedreveii om sijne goeder-

tierenlieydt l'overlegglien : en te ghelijck met

meerder vermakelickheydt t'omhelsen die ga-

ven , die wy bekennen door onse gliebeden

verkregen te zijn. Ten laetsten , opdat sijne

voorsienigheydt in onse herten nae de male

van onse swackheyt door d'ervaringli en

bevindinge selve mochle versterckt worden

,

terwijl wy verslaen dat hy niet alleenhck

belooft dat hy ons nimmermeer en sal ver-

laten , en dat hy van self in den tijdt des

noodts ons den toegangh om hem aen te

roepen , sal openen : maer oock dat hy sijn

handt tot onderstant van sijne kinderen allijdt

uytgestreckt heeft, en dat hy haer met

schoone woorden niet en bedrieght, maer
door dacdt-werckehcke byslandt beschermt.

Dit zijn de redenen en oorsaken om welckers

wiU' onse seer vnendelicke Vader , al hoewel

hy nimmermeer en slaept ofsluymert, noch-

tans hemselven dickwils in sulcken ghestalt

laet sien als of hy sliep en sliiymerde , op

dat hy ons, die andersins luy en traegh zijn

,

alsoo tot onsen groeten voordeele soud' oeffe-

nen en opweckén om hem te bidden , te

moeijcn en te versoecken. Dien-volgens soo

spreken al t'onverstandelick die ghene , de-

welcke daer nae trachten datse de herten der

menschen van het bidden vervreemden en

af trecken mochten , rallen en rabbelen dat

de Goddelicke voorsorgh die lot bewaringh

van alle dingen op de wacht staet , te ver-

geefs door onse gebeden vermoeyt wort

:

daer de Heere' nochtans omghckeert 1 ) niet

te vergeefs en getuyghl dat hy nae by is

allen dien die sijnen Naem met ernste en in

oprechligheyt aenroepen.
|
Niet een iiayr wij-

ser zijn oock die gene dewelcke segghen

dalmen te vergeefs bidt om die dinghen die

de Heere van selfs bereydt is te schencken

:

dewijl hy wil dat wy bekennen sullen , dat

die selvige dingen die ons van sijne vrywil-

lighe mildldadigheydt toevloeijen , door onse

gebeden verkregen zijn. 't Welck ons be-

tuygt wordt door dese gedenck-weerdige uyt-

spraeck 2) Davids, waer mede veel andere

spreucken over een komen : De ooghen des

Heeren zijn op de rechtveerdighe , ende sijne

ooren tot haer geroep. Dese spreuck prijst

ons de voorsienigheydt Godts , die van haer
selfs ingespannen is om het welvaren der
Godtsalighen te versorghen , alsoo aen , datse
nochtans d'oeiïeninge des geloofs, niet en
vcrswijghl

, waer door de traegheyl en sorgh-
looshcyt uyt de herten der menschen wech
ghenomcn wordt. Soo waken ckin d'ooghen

1) in het tcgheii-deel. 2) spreuck.

Gods om den noodt der blinden te hulp te

komen : maer hy wil oock wederom onse

suchlinghen hooren , om sijn liefde te beter

aen ons te bewijsen. En aldus is hel beyde
waer; dal de Hoeder Israëls niet en slaept

noch en sluymert, en dat hy nochtans hem-
selven in houdt als of hy ons vergeten hadde

,

wanneer hy siet dat wy luy en stom zijn.

4. Voorts om wel en behoorlick te bid-

den sal dit de eerste Wet en regel zijn , dat

wy ten aensien van hert en gemoedt niet

anders gestelt en zijn dan den genen betaeml

die tot Godt ingaen om met hem te spreken.

Dit sullen wy verkrijghen is 't dal ons ge-

moedt van vleeschelicke bekommernissen en

ghedachten , door deweick' het van 't recht

en reyn aenschouwen Godts af gelrocken of

afgeleydt mocht worden , los en ledigh ghe-

maeckt zijnde, sich niet alleen geheel met 1)

het bidden besig houdt 2) en inspant , maer

oock soo veel mogelick sich 3) boven sich

selfs verheft en opstijghl. Doch ick en ver-

eysch' alhier niet dat het gemoedt alsoo vry

zy , dat het door geenerley sorghvuldigheydt

gheprickelt en gestoken en worde : want de

vyerigheyt om te bidden moet veel eer door

grooien angst in ons .worden ontstoken
, (ge-

lijck wy sien dat Godes Heylige Dienaers

van hare groole bangigheden , hoe veel te

meer van hare bekommeringen
,
ghetuyglmis

gheven , wanneerse segghen datse uyt den

diepen afgrondt en uyt het midden van hel

graf des doodts haer klaeghlicke stemme tot

den Heere verhefTen) maer ick segghe dalmen

allerley vreemde en van buylen aenkomende

sorghen moet wech drijven , waer door hel

ghemoedt herwaerts en ginswaerts dwalend'

omgevoert , en uyt den Hemel af gelrocken
,

ter aerden neder gedruckl mochte worden.

Als ick segge dat het gemoedt boven sich

selfs moet worden verheven , so verslae ick

daer door dat het voor Godts aenghesicht

niet en brengh' eenige van die dingen die

ons blindt en dwaes vernuft pleeght te ver-

dichten , dat het sich oock niet en houde

binnen 't begrijp van sijne eygen ydelheyt

,

maer dat ' het tot die suyverheyt die Gode

weerdigh is, opklimme.

5. Dese twee voor-gestelde dingen zijn

seer aenmerkens weerdigh , te weten , voor

eerst dat yeder een die sich op 4) maeckl om
te bidden daer toe alle sijne sinnen en be-

kommeringen wend' en acniegghe, en door

dwalende gedachten (ghelijck het pleeght te

gheschieden) hier en daer ;iiel gelrocken en

worde : want daer en is niet dat meer slrijdi

1) iu. 3) besteedt. 3) sal ziju. i) veerdigh.

in.

Regelen eens

Cliristelicken

ghebedts.

1 )'eerste, dat

wy met eerbie-

digbeydt voor

Godt verschij-

nen.

Hoe een Chris-

tcliük hert moet

geschic'kt zijn.

Derhalven

staet alhier te

beuiercken :

Eerstelick, dat

wy alle liclit-

veerdigheydt

wech ghedaea

hebbende, onse

betrachtinghen

CU sinnen met
ernst tot het

bidden voegen.
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legen d'eerbiediglieyt die wy Gode scliul-

digh zijn , dan die lichtsinniglieydt , een glie-

tuyge van een veel Ie deriel' en sorgloose vry-

Iieydt en ongebondenheydl. Hoe swaerder 1)

wy dit sluck 2) bevinden , mei 3) hoe meer

neerslighheydl 4) wy oock 5) daer in arbey-

den moeten. Want daer en is niemant soo

aendaclitigh en inghespannen om te bidden

,

. of liy gevoelt wel dat hem veel scheeve ge-

dachten bekruypen, dewelcke den loop des

gebedls of afbreken , of door eenighen draey

en af wendingh verhinderen. xMaer wy moeten

alhier gedencken hoe onbetaemlick het zy

,

als Godt ons toe lael om hem ghemeensaem-

lick aen te spreken , sljne so groote vrien-

delickheyt te misbruycken , en den Hemel

met d'Aerde te vermengen, daer door 6)

wy onse herten van deerbiedigheydt t'sijn-

waerls afkeeren , en even eens als of wy in

het bidden met een gliemeen en slecht mensch

spraeck hielden , hem verlaten , en herwaerts

en ginswaerts overvliegen. Wy moeten der-

halven welen dal gheen andere sich wel en

behoorlick lol het bidden bereyden , dan die

ghene dewelcke door Godts Majesteyl geroert

en gheraeckl worden , op dalse van all' aerdt-

sche sorgen en genegentheden bevrijdt zijnde,

tot deselve Goddelicke Majesleyt toe treden

'tWcickJooi- mochten. Ende dit wort ons door de cere-

van d'^opheffil-
'^"^'ly ^an d'ophefTinghe der handen beteec-

ghe der handen kent, op dat de nienschen souden ghedenc-
bcvesiig^t wort.

\^g^ datsc Van Godt wijdt verscheyden zijn
,

" ' '

't en zy dals' hare sinnen om hooghe ver-

heffen. Ghelijck oock in den Psalm geseyl

wort : Tot u , O Heere , hef ick mijne ziele

op. De Schriftuyr spreeckt oock dickvvils van

het gebedt op te heiïen 7) ; op dal die gene

die van Godt begeeren verhoort te worden

in haren droessem niet en souden blijven ste-

ken. Dit zy den korten inhoudt van desen

,

te weten , hoe mildelicker Godl met ons han-

deldl , ons vriendelick aenlockende om onse

sorghvuldigheden in sijnen schoot t'ontledi-

ghen , dal wy oock soo veel Ie meer te be-

schuldigen zijn , indien wy dese sijne soo

IrelTelicke en onvergelijckelicke weldaet boven

all' andere dingen niet en weerdeeren, en ons

selven daer door lot hem niet en laten tree-

ken , op dal wy onse sinnen en begeerten

met ernst tot de gebeden schicken en voegen

mochten , 't weick niet geschieden en kan

,

't en zy dat ons gemoedt legen de beletselen

sterckelick indringh', en om hoogh' opstijge.

Ten tweeden, 't Andere voor-ghestclde stuck is , dat wy
at wy met

j^j^ meer en sullen bidden en eyschen dan
meer en oegee- \^ , ,

•' ,

reu dan Godt Güdt ons loc kict. Waiil al hoewcl hy ge-
ons toe laet.

Psalm 62. 9.

biedt dal wy onse herten voor hem sullen

uytstorten , soo en laet hy nochtans onse

dvvase en verkeerde gheneghentheden sonder

onderscheydl den toom niet los : en als hy

belooft te doen nae den wille der Godtvruch-

tighen , soo en gaet die goederlierenheydt

Godls soo verre niet , dalse sich onder het

goetduncken der selver gheven en buyghen

soude. Maer in beyden wordt al-omm' en

doorgaens swaerlick ghesondighl: want vele

bestaen niet alleen lichtveerdelick sonder

schaemt en sonder eerbiedigheyt Godl van

hare beuselinghen aen Ie spreken , en alles

wal sy gedroomt hebben , onbeschaemdelick

voor sijnen reohter-stoel voort te brenghen

:

maer sy zijn oock met suicken dwaesheydt

of onverstandigheyt bevangen , dats' allerley

seer schandelicke begeerten Gode durven voor-

leggen , die sy van grooter schaemtens halven

den menschen niet en souden willen bekent

maken. Dese sloutigheydt is wel eertijdts door

sommige Heydenen belacht en verfoeyt ge-

worden , maer het gebreck self heeft even-

wel allijl gheheerschl 1). En hier door 2)

is't geschiet dal Jupiler tol een patroon en

voor-stander verkoren is van d'eer-gierige

,

Mercurius van de gelt-gierige , Apollo en

Minerva van de 3) leer-gierige , Mars van
|

de Iwisl-gierige , Venus van d'onkuysche

menschen. Gelijck de menschen te deser tijt

in hare ghebeden met haer' ongeoorloofde be-

geerlickhcden grooter ongebondenheyt bedrij-

ven , dan of se met haers gelijcken een boer-

tigh 4) gespreek hielden. Doch Godl en lijdt

niet dat sijne goederlierenheydt alsoo soude

bespot worden , maer sijn recht en hoogheyt

verdedigende , so brenghl hy onse begheer-

ten onder sijn ghebiedl en heerschappy , en

breydelt deselve met eenen loom. Daerom

moeien wy gedencken aen dese woorden van

Joannes : Dit is de vryraoedigheydl die wy
tol hem hebben , dal soo wy yels bidden nae

sijnen wille , hy ons verhoort. Maer dewijl

alle onse vermogen veel te swack is om tot

soo een groote volmaecktheidt te komen , soo

moeten wy een middel opsoecken daer door

wy gheholpen mochten worden. Gelijck wy
de scherpsinnigheydt onses verstandls tot Godl

moeten uylstrecken , alsoo moet oock de ge-

negentheydl des herten daer henen worden

gewendl. Maer dese beyde komen op verre

nae niet tot 5) de eyndpael
,
jae om beter te

spreken sy verflaeuwen en beswijcken , of

nemen eenen geheel anderen gangh. Daerom .

op dat Godl ons in dese swackheydt mochtc

te hulp komen , soo gheefl hy ons in de ghe-

(p. 3«.)

Om dat wy
dit nieten ver-

mogen, so heeft

Godt, om onse

swaeklieydt te

hul[;e te komen,

ona ghey;even

sijnen Ghcest

tot een Leer-

meester in de

gebeden.

1) []. i) (swaerder). li)
[ ]. 4) [ ]. 5) (met des te

meerder ueerstigheydt). 6) mede dat. 7) te verheffen. 1) iiereaneert. 2) uyt. .?)[]. t) bootsaehtigli. 5)by.
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lluedanigli

deed' ouJer-

wijsingli zy.

Doch niet op

(lat wy oiider-

tnssohcu oiiscu

lillclit in het

bidden metdca
monde en met
der lierten sou-

den versuy-

nicn.

De tweede

regel is, 't ghc-

se gcbrcekelick-

heyt.

Hier teghcn

sondighen ecr-

stelick die gene
die ter loops

eenighe ghe-
moeckte ghebe-
dekens uyt rab-

belen.

beden sijnen Gheest tot een Leer-meester,

op dat hy ons in-geve dat recht is , en onse

gheneghentbeden regecre. Want dewijl wy
niet en weten wat wy bidden sullen ghelijck

het behoort, soo doet hy ons onderstandt

,

en bidt voor ons met on-uytsprekelicke such-

ten , niet dat hy metter daedt of bidt of sucht

:

maer hy verweckt in ons het vertrouwen,

begeeren en suchten tot het volbrenghen van

dewelcke de krachten van onse natuyr geen-

sins en souden ghenoeghsaem zijn. 't En is

oock niet sonder reden dat Paulus die such-

ten , die de geloovige onder 1) de leydinge

des Geestes opsenden , on-uytsprekelick noemt

:

want het is den ghenen die waerlicks en naer

behooren in het bidden gheoelTent zijn , wel

bekent datse door inwcndighe en heymelicke

bcnaeuwtheden alsoo verwart en beteutert

staen , datse naeuwelicks en vinden wat nut

en oorbaerlick is gesproken te zijn : jae alsse

arbeyden om wat uyt te stamelen , soo blijven-

se twijffelachtigh steken. Waer uyt volght

dat het wel en behoorlick bidden een byson-

dere gave zy. Dit en wordt daerom met ghe-

seydt op dat wy onse eigene traegheydt ver-

schoonende , den last van het 'S!) bidden aen 3)

den Geest Godts over gheven , en in die

sorghloosheydt , daer toe wy niet dan te veel

genegen zijn , inslapen souden : (ghelijck als

sommige godtlooslick segghen , dat men luy

en ledigh wachten moet tot dat hy onse her-

ten die met andere dingen bekommert zijn
,

voorkome en tot hem trecke) , maer veel meer

op dat Avy over onse traegheyt en sorgloos-

heyt verdrietigh geworden zijnde , soodanighen

onderstant des Geestes versoecken souden.

En al is het dat Paulus ghebiedt in den Geest

te bidden , soo en laet hy nochtans daerom

niet nae ons tot neerstigheydt en wackcrheyt

op te wecken : te kennen ghevende dat de

inghevinghe des Geestes alsoo krachtigh is

tot het fatsoeneeren en schicken van de ge-

beden , datse onse vlytigheyt niet en verhin-

dert of verachtert: want Godt wil in desen

decle beproeven hoe krachtelick onse herten

door het geloove gedreven worden.

G. De tweede Wet of regel is , dal wij

in 't bidden altljdt onse gebreckelickheyt

waerlicks gevoelen , en ernstelick bedenckende

dat wy afle die dingen die wy bidden van

noode hebben , tot het ghebedt oock by bren-

gen een ernstighe
,
jae een vyerige begeerte

om te verkrijghen en verhoort te worden.
Want vele spreken lichlveerdelick en ter loops

eenige ghemaeckte ghebedekens, als ofse Gode
een gesette taeck bctaeldcn : en al hoewel sy

]) door. a) []. .3) [].

bekennen dat dil is een noodtsakelick hulp-

middel tegen hare quadcn , dewijl het ont-

beeren van Godes hulp die sy versoecken

een doodelicke schade nae sich sleept: soo

blijckt het nochtans datse bidden uyt een

ghewoonte : overmidts hare ghemoederen on-

dertusschen koudt zijn, en niet en overleggen

wat sy bidden en begeeren. Sy worden wel

door een algemeen en onbescheydelick gevoel

van haren noodt tot het bidden ghebracht:

maer sy en worden daer door niet gheperst

en benaeuwt om als in een teghenwoordigh

perijckel , verlichtingh van hare nootdruftig-

heydt 1) te versoecken. Voorts wat is'er,

so vraghen wy, 2) dat hatelicker of oock

meer vervloeckt is voor Godt dan dese ge-

veynstheydt, wanneer yemandt verghevinghe

der sonden eyscht , en ondertusschen denckt

dat hy niet ghesoiidight en heeft, of immers

niet en bedenckt dat hy een sondaer is ? dan

dese geveynstheyt , segg' ick, door dewelcke

Godt selfs t'eenemael bespot wordt. Het is

nu sulcks dat het gheslacht der menschen

,

ghelijck ick onlanghs geseydt hebbe, vervult

is met alsulcken verdraeytheydt, datse alleen-

lick om 't welstaens wille dickwils seer veel

dingen van Godt eyschen , dewelcke sy se-

kerlick meenen sonder sijne weldadigheydt

,

ofte van elders te verkrijgen , of aireede by

en onder haer te hebben. De sonde die van

sommighe andere begaen wordt in het bidden

schijnt wel soo swaer niet te zijn , maer is

nochtans oock onverdragelick : en bestaet hier

in datse de ghebeden sonder aendacht en op-

merckingh daer henen uyt mommelen : hou-

dende dit alleen voor haer fondament en

grond t-reghel , datmen Godt met ghebeden

paeijen en versoenen moet. Maer de Godt-

vruchtige moeten met alle neerstigheyt toe

sien datse %e geeniger tijdt voor Godts aen-

ghesicht en verschijnen om van hem yets

anders te versoecken dan 't geen sy met een

ernstighe en vyerighe bewegingh des herten

begeeren, en met eenen van hem soecken te

verkrijgen. Jae dat meer is ofschoon wy in

die dinghen die wy alleen tot Godts eere

bidden en versoecken , met den eersten op-

sichl niet en schijnen voor onse noodtdruf-

tigheydt of eygen profijt besorght te zijn, soo

moeten nochtans deselve met gheen mindere

hittigheydt en heftigheydt des verlanghens

ghebeden en versocht worden. Ghelijck wan-

neer wy bidden , dat sijnen naem geheylight

worde, soo moeten wy vyerighlick (op dat

ick soo spreeck') hongeren en dorsten nae

die heylighmakingh.

1) noodtsakeliekheydt. 2) meenen wy.

2, De ghe-

veynsde, die

gheensios ghe-

raeekt en wor-

den door 't ge-

voel van hare

sonden.

3, Die luye ,

die sonder op-

mcrckingh bid-

den.

Remedien

hier tegen.
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Tegheii-wer-

pingh. Wy en

worden uiet al-

lijt door gelijc-

ken noodt ghe-

drongen om te

bidden.

.\utwoordt,

men raoet altijt

bidden.

Jacob. 5. 13.

(p. 346.)

Ephcs. C. 18.

Bevestigingh

deserantwoort,

genomen vau't

verhael der pe-

rijckelen daer

mede t*allen

ooghenblik ons

leven en wel-

varen gedreygt

wordt.

Item, van 't

bevel Godts.

7. Indien yemandt voor-werpl , dat wy
niet altljdt door een ghelijcke noodt en wor-

den ghedrongen om te bidden , soo bekenn'

ick voorwaer dat sulcks alsoo waeraehtigli

is: en dit onderscheyt wordt ons van Jacobus

niet onprotijtelick geleert, daer hy seydt: Is

yemant onder u in lijden ? dat hy bidde : is

yemant goets moedts? dat hy Psalm-singe.

Soo leert dan het ghenieyn gevoelen selfs

,

dewijl wy al te traegh zijn, dat wy , nae

vereysch van de saeck, scherpelicker van Godt

worden geprickelt om dapperlick te bidden.

En dit noemt David den liequamen lijt ; om
dat wy (gelijck hy in meer andere plaetsen

leerdt) hoe harder 1 ) ons de swarigheden

,

ongemacken , vreesen en andere soorten van

versoeokinghen 2) drucken , oock so veel te

vrymoediger mogen toe gaen , even als of

ons Godt tot Iiem riep.
|
Ondertusschen is

oock niet min wacrachtigh het segghen van

Paulus , datmen t'aller tijdt bidden moet

:

want al hoewel onsc saken naer onses herten

sin en wensch gheluckelick voorwaerts gaen,

en ons van allen zijden stof en oorsaeck van

blijdtschap omringlit 3) , soo en is'er noch-

tans gheen ooghenblick des tijdts waer in wy
door onse ghebreckelickheydt lot het bidden

niet en worden opgeweckt. Ofschoon yemandt
Wijn en Tarw' in overvloedt heeft : dewijl

hy nochtans niet een bete broodls sonder de

voortduyrende 4) ghenade Godts en kan ghe-

nieten, soo en sullen hem sijne volle kelders

en scliuyren niet verhinderen te bidden om
sijn dagelicks broodt. Indien wy nu willen

overlegghen hoe veel perijckelen ons t'aller

stondt over 't hooft hanghen, soo sal de vrecse

van dien selfs leeren , dalter geenen tijdt en

is die wy sonder bidden mogen laten voor-by

gaen. Dit kunnen wij nochtans beter bevin-

den in geestelicke ghevaerlickheden. Want
seghl my doch te wat tijde sullen soo veel

sonden, daer aen wy ons selven schuldigh

kennen , ons laten rusten , dat wy de schuit

en straffe der selver niet ootmoedelick en sou-

den afbidden? Wanneer vcrleencn ons d'aen-

vechtinghen wapenstilstandt 3) en vrede dat

wy met en behoeven te haestighen om hulp

en bystandt te soecken? Daer benefïens moet

ons de begeert' en 't verlangen naer Godes

Rijck en heerlickheydt niet nu en dan met

vlagen en poosen , macr sonder ophouden

alsoo Irecken dal wy altijdl oorsaeck en ghe-

legentheydl vinden om te bidden. Soo en

wordt ons dan niet te vergheefs soo dickwils

bevolen dal wy geduyrigh bidden sullen. Ick

en spreecke noch niet van hel volherdcn

1) L 2,) (harder). 3) uniset. 4) ^ednyrige. 5) beslandt.

daer van hier nae gemeldl sal worden: maer

als de Schriftuyr vermaenl en leerdt datmen

voorlduyrend 1) bidden moei, soo beslraflse

onse tracgheyl : om dat wy niet ghewaer en

worden hoc noodtsakelick ons zy dese sorgh

en vlytigheyt. Door desen reghel wordt de

gheveynslheydt en lislighcydt om Gode te

lieghen van het ghebedt gheweert, jae verre

vvech ghedreven. Godt belooft dat hy nae by

sal wesen allen dieghene die hem in der waer-

heydt sullen aenroepen , en hy verkondight

dat die hem vinden sullen die hem van gant-

scher herten sullen soecken. Hiertoe nu 2)

en gheraken geensins die ghenc die haer

selven behaghen in hare vuyiigheden. Een

oprecht ghebedt wil dan met boetveerdig-

heydt vergheselschapt zijn. Dacrom wordt in

de Schriftuyr soo dickwils gcseydt, dat Godt

de sondaers niet en verhoort , en dat hare

gebeden hem eenen grouwel zijn, gelijck oock

haer' oiferhanden : want hel is recht en bil-

lick dat die Godes ooren gesloten vinden die

hare lierten toesluyten, en dat die Godt on-

beweeghlick ghevoelen, die door hare hardig-

heydt sijne strengigheydl tergen en uytda-

ghen. By Jesaia dreyght hy aldus ; Wanneer

ghy het gebedt vermenighvuldiglil, en hoore

ick niet : [loatil] uwe handen zijn vol bloedts.

Item by Jeremia: Ick hebbe gheroepen, en sy

en hebben niet willen hooren : sy sullen weder-

om roepen, en ick en sal niet hooren. Want hy

acht het voor de hooghste smaedtheydt, dat

sijn verbondt gheroemt en genoemt wordt

door 3) de godlloose, dewelcke sijnen Heylighen

Nacm met haer ganlsche leven veronlreyni-

ghen. Daerom klaeght hy by Jesaia : Dal de

Joden alsse lot hem komen met de lippen

,

haer' herte verre van hem hebben. Dit en

verstaet iiy wel niet van de ghebeden alleen,

maer hy beluyght niet te min alhier dat hy

de gheveynslheydt in eick bysonder deel

van sijnen dienst , vervloeckl. Hier toe dient

oock het segghen van Jacobus : Ghy biddet

,

ende ghy en onlfanght niet , om dat ghy

qualick biddet , op dat ghy hel in uwe wel-

lusten door-brengen soudt. Het is wel waer

(gelijck wy een weinigh hier nae wederom

sien sullen) dat de gebeden die de Godsalige

uytstorten, niet en steunen op hare weer-

digheydt
:

' nochtans en is de vermaninge van

Joannes niet te vergeefs : Ende so wal wy
bidden , ontfangen wy van hem : dewijle wy
sijne geboden bewaren : want de quade con-

scienty sluyl ons de deure toe. Waer uyt

volghl dal alleen de oprechte Dienaers Godts

behoorlick bidden en oock verhoort worden.

Item, van

sijnebeloftenis.

Item, van de

nature der op-

recliler boet-

veerdiglicyt, en

van de bemerc-

kingh der on-

boetveerdig-

heyt

Ier. U. 7, 8,

11.

1) geduyrigh. i) Tot hier toe, 3) van.
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't Besliiyt.

De derde re-

gel, dat Vi'y vau

ons allen

hoogmoed t

wech doen

Exempelen.

DANIËL.
l),-m. 9. IS.

I) AVI I).

Psalm 143. 2.

I ESA IA.

lesa. 64. 5.

Dat derhalven yeder een die sich gereedt

maeckt om te bidden, hemselven in sijne

sonden mishaghe : en eens bedelaers persoon

en ghesintheydt aen doe, 't welck sonder

boetveerdigheyt niet geschieden en kan.

8. Hier by konie noch dese derde Wet
of regel , dat een yeghelick die sich voor

God stelt om te bidden alle gedachten van

eyglien eer lot buyten hem wech ruyme,

alle waen van weerdigheydt uyt schudde, en

eynd lick alle vertrouwen op hem-selven ver-

late
,
ghevende door het wech werpen sijns

selfs Gode d'eere geheel en ongheschendt

:

op dat wy , soo wy ons selven yets , selfs

het alder-minste , toeschrijven , met onsen yde-

len hooghmoedt voor sijn aenschijn niet en

beswijcken. Van dese vernederingh die alle

hoogheydt ter neder velt , hebben wy seer

veel exempelen in Godes Dienaers: onder de-

welcke d'alder-heylighste oock alder-meest

haer selven wech werpen, wanneerse voor

den Hcere verschijnen. Daniel , die van den

Heere selfs soo seer ghepresen is , heeft al-

dus ghebeden : Wy en werpen onse smeec-

kinghe voor u aenghesicht niet neder , op

onse gherechtigheden , maer op uwe barm-

hertigheden : O Heere hoort , 6 Heere ver-

geeft , ó Heere merckt op , ende doet het

,

en vertreckt het niet ; Om uwes selfs wille

,

o mijn Godt: Want uwe stadt , ende u volck
,

is nae uwen Name genoemt. En hy en doet

dit niet van ter zijden of door een manier

van spreken 1 ) *) , hem-selven
,

gelijck ge-

meenlick geschiet , als een uyt den volcke

,

vermenghende onder den gantschen hoop

,

maer hy belijdt veel eer in 't bysonder sijn

eygen schuldt , en neemt door ootmoedigh

bidden , sijn wijck tot de vry-borcht van

Godts barmhertigheyt : ghelijck hy duydelick

verklaert, daer hy seydt : Als ick mijne son-

den en de sonden mijns volcks beleden hadde

,

etc. Dese vernedering leerdt David oock door

sijn exempel: Ende en gaet niet in het ge-

richte met uwen knecht : want niemandt die

leeft sal voor u nengesichte rechlveerdigh

zijn. Op sulcken wijse bidt oock Jesaia :

Siet
,

ghy waert verbolgen , omdat wy ge-

sondight hebben ; in deselve is de eeuwig-

lieydt, op dat wy behouden wierden. Doch
wy alle zijn als een onreyne , ende alle onse

gerechtigheden zijn als een wech-werpelick
kleedt: ende wy alle vallen af, alseenbladt,
ende onse misdaden voeren ons henen wech

,

als een windt. Ende daer en is niemandt, die

uwen Name aenroept , die sich opweckt , dat

hy u aengrijpe: want ghy verberght u aen-

1) kromme pieck. *) obllqua ügura. j^

ghesichte voor ons , ende ghy doel ons smel-

ten , door 't middel van onse ongherechlig-

heden. Doch nu Heere , Ghy zijt onse Vader

:

wy zijn leem , ende ghy zijl onse Potte-

backer , ende wy alle zijn uwer handen

werck. Heere, en weest niet soo seer verbol-

ghen, ende en ghedenckt niet eeuwighlick

der ongerechtigheydt : siet, aenschouwl doch
,

wy alle zijn u volck. Ziet alhier datse

gantsch geen vertrouwen en hebben anders dan

dit eenighe , datse van weghen dese bedenc-

king datse Godts volck zijn en hem toebehoo-

rcn
,
goede hoop' hebben dat hy voor haer

|

sal sorghe draghen. Alsoo bidt oock leremia :

Hoewel onse ongherechligheden leghen ons

getuygen , ö Heere . doet [/tel] om uwes

Naems wille : Want het is seer waerachtelick

en te ghelijck oock seer heylighlick geschre-

ven (van wien het oock geschreven mach

zijn) 't welck van eenen onbekenden Schrij-

ver gheschreven zijnde , den Propheet Baruch

toe-ghe-eyghent wordt : De ziele , die groote-

licks bedroeft is
,
[de geest\ die gebogen ende

swack daer henen gaet , de ooghen die be-

swijcken , ende die ziele die hongherigh is

,

sullen u, Heere, [i'/e/z/irys] der heerlickheydt,

ende der gherechtigheydl gheven. Want wy
en storten ons erbarmelick ghebedt , ó Heere

onse Godt , niet uyt voor uw' aengesicht

,

van wegen de rechtvecrdigheydt onser Vade-

ren ende onser Koninghen. Maer dewijle ghy

barmhertigh zijt , soo ontfermt u onser, want

wy hebben gesondighl voor u.

9. In somma , en om mei een woort te

seggen , het begin en oock de voor-berey-

dingh om wel en behoorlick te bidden , be-

slael hier in , datmen ootmoedelick en op-

rechlelick de schuil bekent en vergevingh

der selver versoeckt. Want men heeft niet

te hopen dat yemandt wie hy zy , alwaer hy

oock d'alderheylighste, yets van Godt sal

verkrijgen , voor en al eer hy met hem door

sijne ghenade versoent is : 't en kan oock met

wesen dat Godt aen yemanden sijn genade

bewijsen soude, anders dan aen den genen

dien hy de sonden vergeeft. Daerom en is't

gheen wonder dat de geloovige door desen

sleutel haer selven de deur openen om te

bidden : het welck ons in veel plaetsen van

de Psalmen gheleert wordt. Want al hoewel

David wal anders begeert, so bidt hy noch-

tans aldus : En gedenckt niet der sonden

mijner jonckheydl , noch mijner overtredin-

gen
,
gedenckt mijner nae uwe goedertieren-

heyt ; om uwer goedtheydt wille, ó Heere.

Item : Aensiet mijne elende ende mijne rnoeyte;

ende neemt wech alle mijne sonden. In weicke

woorden wy oock sien
,
dal hel niet gcnoegh

(p. 347.)

IE REM IA.

lercni. 14 7.

BARUCH.
Bar. '3. 18.

Oe nuttig-

lieydt hier van

is, te weten, het

versoecken van

vergeving, met

eeu ootmoedi-

ghe bekentenis

van sehnidt, en

een vast vcr-

I rouwen op

Godts barm-

hertigheyt te

samen ghe-

vocght, gelijck

Havid getnygt.

Psalm 25. 7,

IS,
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Oewelrke

niet altijdl met

uytghedruckte

woorden en is

gedaeii ge-

weest.

Daer en bo-

ven is'er uoch

een auilere bj-

sonderebelijde-

nisse der boet-

veerdigen son-

dareu.

en is dat wy alle daegh reeckenschap houden

van onse versche en nieuwe sonden , 't en

zy dat wy ons oock in gedachtenisse bren-

gen die sonden , die ai over langh mochten

schijnen vergeten te zijn. Want als oock dese^

selvighe Propheet elders een sware sonde he-

ieden haddc , soo keert hy by dese ghelc-

gentheydt te rugghe tot sijns moeders buyck

toe , in deweicke hy aireede verontreynight

was gheworden : niet om sijn schuit door

bemercking van de verdorventheyt der natuyre

Ie verkleynen, maer op dat hy de sonden

sijns gantschen levens op eenen hoop bren-

ghende 1), Godt soo veel te meer verbid-

delick bevinden soude naermate hy strengher

sich selven veroordeelde 2). Want al hoewel

de Heylige niet altijdl met uytgedruckte woor-

den de vergevinge van hare sonden versoec-

ken , indien wy nochtans hare gebeden die

de Schriftuyr meedeelt 3) , neerstelick insien

en overwegen , soo sullen wy hchtelick m-

sien 4 ) 't gheen' ick segghe , te weten, datse

uyt de barmhertigheydt Godes alleen nioedt

ghegrepen hebben om te bidden, en datse alsoo

hare versoeninghe met Godt altijdt geniaeckt

hebben tot een begin en aenvangh van hare

gebeden. Want so yemant wie hy zy met sijn

conscientie te rade gaet , 't is soo verre daer

af dat hy sijne sorglivuldigheden in Godts

schoot gemeensaemlick soude durven neder-

legghen , dat hy selfs vervaert is tot hem toe

te treden , 't en zy dat hy sich op sijne barm-

hertigheyt en genade verlrouwe. Daer is oock

noch een andere bysondere belijdenisse , in de-

weicke de gheloovighe kinderen Godts de ver-

liclilinghe van de stralFe alsoo versoeckon

,

datse met eenen om de verghevinge van

hare sonden bidden : want het en soude niet

sluylen , datmen de vrucht , te weten , de

strall'e soude willen wech gl)enomen hebben

,

als ondertusschen de oorsaeck der selver,

namehck , de sonde soude in haer gheheel

blijven. Men moet sich wachten van de sotte

siecke nae te volghen , deweicke alleen sorgh-

vuldigh zijn om de accidenten of de toeval-

ligheden der sieckte te ghenesen , en de wortel

der sieckte selfs versuymen en voor-by gaen.

Maer wy moeten hier op eerst toeleggen dat

ons Godt ghenadigh zy , eer wy begeeren

dal hy sijne ghcnade t'onswaert door uyter-

licke teeckenen betuyghe : want hy selfs wil

dees' ordre houden , en hel soude ons

weynigh baten dat wy hem weldadigh be-

vonden , indien oock onse conscientie niet

en gevoelde dat hy versoent en te vreden

is, en sichselven 5) ons door haer getuygh-

1) (hoe by strrnger is iii hein-selven te veniordeelen, oock).

2) []. .i) verhaelt. 4) veruenieu. 5) hem.

nis niet l'oenemael als versoent en ons goed-

gunstigh aenkondigde i). Waer van wy oock

vermaent worden door de antwoorde van Chris-

tus , want als hy besloten hadde den Giclit-

siecken ghesont Ie maken, soo seyde hy

:

De sonden worden u vergeven : met welcke

woorden hy de herten oprecht tot dat gene

't weick wv voornementlick hebben te wen-

schen , te weten, dat Godt ons in ghenaden

ontfanghe : en daer nae oock de vrucht sijner

ghenadc bewijse , midts ons sijne behulpighe

handt toe-reyckende. Voorts behalven die

bysondere belijdenis belangende de tegen-

woordige schuit , waer door de gheloovige

by Godt ootmoedelick aenhouden om de ver-

ghevinge van die schuldt en oock van de

stralFe der selver te verkrijghen , en moet

nimmer naeghelaten worden die algemeene

voor-reden , die de ghebeden aengenaem en

bevalligh maeckt: want sy en sullen Godt te

geenigher tijdl verbidden , 't en zy datse op

sijn onverdiende barmhertigheydt ghegrondet

worden. Hier toe kunnen ons dienen de woor-

den van Joannes : Indien wy onse sonden

belijden, hy is getrouw ende rechlveerdigh
,

dat hy ons de sonden vergeve , ende ons

reynige van alle ongerechtigheyt. Daerom

moesten de ghebeden onder de Wet door de

suyveringe des bloets geheylight worden

,

op datse aengenaem mochten zijn , en de

Israëlieten daer door mochten worden ver-

maent , datse soo groeten privilegy en eeren-

prijs , van Godt aen te roepen , onwcerdigh

waren , tol datse van hare vuyligheden ge-

reynight zijnde, uyt Godts barmhertigheydt

alleen vertrouwen en vrymoedigheyt om te

bidden , verkregen hadden.

10. En al hoewel de Heylige somtijls

schijnen by te brengen hel getuyghnis van

haer eygene gerechtigheyt om Godt Ie ver-

bidden (gelijck wanneer David seght: Bewaert

mijne ziele , want ick ben [ti7ae] gunst-ge-

nool ; Item , Hiskia : Och Heere
,

gedenckt

doch, dat ick voor u aenghesichte in waer-

heydt , ende met een volkomen herte ghc-

wandell , ende dal goei in uwen ooghen is

,

ghedaen hcbbe :) so en hebbense nochtans

door sulcke wijsen van spreken niet anders

voor dan uyt de weder-gheboorte selfs te

beluyghen , datse dienstknechten en kinderen

Godts zijn , den welcken hy .self belooft

genadigh te sullen wesen. Hy leert door den

Propheet (gelijck aireede gesien is) dat sijn

oogen zijn over de rechtveerdighe , en sijn'

ooren tot hare ghebeden. Noch eens door

den Apostel : Dal wy sullen verkrijgen alles

wat wy bidden, indien wy sijne gheboden

l) lief-getal en aengenaem eu maeckte.

Item, men
inuet geensins

achter wege la-

ten die alghe-

meyne voorre-

den die onsen

gebeden gunst

verkrijgen.

1. loan. 1. 9.

Teghen-wcr-

pingh, teghen

dru derden re-

gel der rcchicr

aenroepingb.

Van de beroe-

mingcder Hey
ligcn.

Psalm 86. 2.

2. Reg. 20. 3.

Icsa. .'SS. 3.

Autwoort.

Psalm 34. 16.
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De redon uf

be?estiging de-

ser antwoordt

genomen.

(p. 34S.)

Van 't glieen

dat contrary is.

Van de ver-

gelijckiugh der

Godtsaliglieu

met de godt-

loose.

De vierde re-

ghel of condity

is , een vast

vertrouwenvaii

verhooringh
,

j)ns tot het bid-

den aensporen-

de.

houden. Door welcke spreucken hy niet en

wil Ie kennen glieven , dat hy den ghebeden

haer prijs en weerde steldt nae dat de werc-

ken verdienen :
|
maer hy wil aldus versterc-

ken 't vertrouwen der ghener die sich selfs

van ongheveynsd' oprechtigheyl en onnoosel-

heydt ter degen bewust zijn , hoedanigh' alle

de geloovige in 't gemeyn behooren te wesen.

Want de woorden die de Blinde-man, wiens

oogiien geopent waren , sprack bij Joannes

,

zijn genomen uyt de Goddelicke waerheydt

selfs , te weten , dat de sondaers van Godt

niet en worden verhoort: is 't dat wy nae

de wijse van spreken die in de Schriftuyr

ghebruyckelick is , door de sondaers verstaen

die gene , dewelcke sonder eenige begeerte

te hebben tot de gerechtigheyt ,
geheel en al

in hare sonden slapen en gherust zijn : dewijl

geen genioedt t'eeniger tijt tot d' oprecht'

aenroepinge Godts sal voortbreken, 't en zy

dat het met eenen streve nae de Godtsalig-

heyt. Soo sien dan die betuyginghen der

Heyligen , daer in sy van hare suyverheydt

of onschult gewach maken , op sulcke belof-

ten Godts , ten eyde sy metter daedt bevin-

den mochten dat haer ghegeven wordt even

dat 't welck alle dienstknechten Godts hebben

te verwachten. Daer beneffens bevindtmen

datse dese wijse van bidden als dan meest

hebben ghebruyckt , wanneers' haer selven

met hare vyanden voor den Heere verghe-

lijcken , uyt wclckers overlast sy door sijn

handt begeeren verlost te worden. Daerom

en is het geen wonder dats' in dees' onder-

linghe verghelijckingh hare rechtveerdigheyt

en eenvoudigheyt des herten voort gebracht

hebben , op datse door d' oprechtigheyl van

hare saeck den Heere des te meer beweghen

souden om haer onderstandt te doen. Wy en

benemen derhalven de Godvruchtige ziel dit

voordeel niet, datse 't ghetuyghnis van haer'

onschuldt voor den Heere geniete om haer

selven te verstercken met de beloften, door

dewelcke de Heere sijne ware Dicnaers ver-

troost en ondersteunt: 1) maer wy willen

dat het vertrouwen van verhooring op Godes

goederlierenheyt alleen gevestight, en alle

ghedachtenis van eygen-verdienst en weerdig-

heyt afgeleyt worde.

il. De vierde regel zy eyndelick dese

,

dat wy also door ware deemoedt ter neder

geworpen en t'onder gebracht zijnde, niet te

min door een versekerde hope van verhoo-

nng tot het bidden aangespoort 2) worden,

't Schijnen wel Icgen-strijdighe dingen te zijn
,

datmen met het ghevoel van Godts recht-

1) ouderset. 2) aengehertet.

veerdighe wraeck , een seker vertrouwen van

sijne gunst te samen koppelt: maer sy ko-

men nochtans met malkanderen seer wel over

een, en het voeght wel dat die ghene die

door haer' eygen quadcn gedruckt ter neder

leggen, door Godts goetheyt alleen opgherecht

worden. Want ghelijck als wy voor henen

gheleert hebben dat de boetveerdigheydt en

het gheloove twee gesellinnen zijn door een

onscheydelicken bandt te samen gehecht , van

dewelcke nochtans d' een ons vervaert , en

d' andere vrolick maeckt : also moetense mal-

kanderen in de ghebeden ontmoeten. Dees'

over-eenkoming druckt David uyt met weynige

woorden: lek sal, segt hy , door de grootheyt

uwer goedertierentheydt in u Huys m gaen;

ick sal my buygen na het Paleys uwer heylig-

heyt, in uwer vreese. Onder de goetheyt Godts

vervat hy 't geloove sonder de vrees' ondertus-

schen buyten te sluyten : want niet alleen en

dringt ons sijne Majesteyt tot eerbiedigheyt

,

maer oock ons' eygen' onweerdigheyt doet

ons all' opgeblasentheydt en sorgloosheyt

vergeten , en behoudt ons onder de vreese.

Doch ick en spreeck niet van sulck een

vertrouwen , 't welck het gemoedt van alle

gevoel der benaeuwtheyt verlost, en door een

soet' en volmaeckte rust , strijckt en streelt

:

want alsoo sóetelick gerust zijn , dat komt

toe dien die alle dingen na wensch ghenie-

tende , door gheen sorghe gheraeckt , door

gheen verlanghen ghequelt , door geen vrees'

ontstelt en worden: maer de Heylige worden

tot d'aenroepinghe Godts alderbest ghepric-

kelt en opgeweckt, wanneerse met noot en

swarigheyt bevangen zijnde , door een seer

groot' ongerustigheydt ghequelt , en by na

in haer selven moedeloos worden , tot dat

het gheloof haer ter bequamer tijdt te hulp

komt : want in 't midden van sulcke bcnaeuwt-

heden bestraelt haer Godes goedtheydt alsoo,

datse wel van wegen den last des teghen-

woordigen verdriets suchten , en door vreese

van meerder quaden beanghst en gepijnight

worden , maer nochtans op die voorseyde

goetheyt Godts vertrouwende , des dragons

moeyelickheyt verlichten en versoeten, midts-

gaders een uytkomst en verlossingh verwach-

ten. Soo moet dan het gebedt van een Godt-

vruchtigh mensch uyt beyde dese licwegin-

ghen ontstaen, en oock die beyde vervatten

en vertoonen : te weten , dat hy in sijn ghe-

bedt suchte van wegen sijne teghenwoordige

f|uaden , en anghstelicke vreese voor de nieu-

we die hem ontmoeten mochten : en evenwel

sijnen toevlucht neme tot Godt , vastlick ver-

trouwende, dat hy bereydt is sijne behulpighe

hant hem toe te reycken. Want 't en is met

Hoedanigh*

een vertrouwen

van ons ver-

eysclit wort: te

weten, een eru-

stigh gevoel

van onse elen-

de, met een se-

kere hope t'sa-

meu gevoeght.

Hier uyt ont-

staet het ghe-

bedt eens God-

vruchtighcn

meuschen.
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't Weick door om te scggen hoe seer dat Godt door ons niis-

misvertrouwen yertrouwen ehetcreht wort, als wy een wel-
veiduystert ,, ,

'-' ", ,.
.•'

,

wordt. daedt van hem eyschen die wy niet en hopen

te verkrijghen. Daerom en komt met de na-

ture der ghebeden gheen dingh beter over

een , dan dat haer dese Wet en reghel voor-

geschreven en gesteldt worde, datse niet

lichtveerdelick uyt en vallen , niaer het ge-

loof als haren ieytsman na volgen. Tot dit

hooft-stuck roept Christus ons alle te samen
Mare. 11. 24. door deso uytspraeck 1): Daerom segghe ick u :

Alle dingen , die ghy biddende begeert
,
ge-

looft dat ghyse ontfanghen sult, ende sy

sullen u gheworden. Dit wordt van hem oock

Matth.2i.22. elders bevestight: Al wat ghy sult begeeren

in het Gebedt, gheloovende, sult ghy ont-

fanghen. Waer mede Jacobus over een stemt

:

lacob. 1. 5. Indien yemandt van u wijsheydt ontbreeckt,

dat hy'se van Godt begeere , die een yege-

lick mildelick gheeft , ende niet en verwijt :

maer dat hy'se begheere in gheloove , niet

twijfïelende. Alwaer hy de twijlTelingh reghel-

recht stellende tegen het geloof, de kracht

des gheloofs seer bequamelick uytdruckt.

Met gheen minder ernst moet oock bemerckt

worden het gheen hy daer by voeght , te

weten , dat die met bidden geen voordeel en

doen , die wanckelmoedigh en twijlTelachtig

Godt aenroepen en by haer selven niet ver-

sekert en zijn , ofse verhoort sullen worden

of niet. Deweick' hy oock verghelijckt by de

baren der Zee die herwaerts en gmswaerts

van den windt gheroert en omghedreven wor-
lacob. 5. 15. den. Daerom steldt hy elders het ghebedt

des gheloofs voor een wettigh gebedt. Boven

dien wanneer Godt soo dickwils verklaert

dat hy een yeder geven sal na sijn gheloove,

soo geeft hy te kennen dat wy sonder ghe-

loove gheen dingh verkrijgen kunnen. In

somma , 't is het geloove t welck alle die

dingen verkrijght die ons op onse gebeden

verleent worden. Dit wordt ons beduydt door

dat 2) wei-bekende woort 1) van Paulus

,

op deweicke d'onwijse menschen weynigh
Rom. 10. 14. acht nemen : Hoe sullen sy dan [/te///] aen-

roepen , in weicken sy niet ghelooft en heb-

ben? Ende hoe sullen sy [/« //em] ghe-

looven , van weicken sy niet ghehoort en

hebben? Soo is dan het gheloove uyt het
|

gehoor: ende het gehoor door het woordt

Godts. Want wanneer hy 't begin om wel te bid-

den uyt het gheloof als by trappen afleydt 3)

,

soo beweert hy opentlick dat Godt niet en

kan oprechtelick aengeroepen worden , dan

alleen van die gene den weicken de goeder-

tierenheydt en goetwilligheydt Godts door de

In somma,
't geloof wordt
in het ghébedt

vereyscht.

(p. .349.)

1) apreuck. 2) die. 3) beleydt en afbreriglit.

Predicaty des Euangeliums bekent is gewor-

den
,

ja gemeensaemlick voor oogen staet.

12. Dese nootsakelickheyt en wort van

onse weder-partijen niet eens bedacht. Daer-

om als wy de geloovige gebieden met een

vast vertrouwen hares herten sich te verse-

keren dat Godt haer genadigh en goetgun-

stigh is, soo gelaten sy sich als of wy 't

alder-ongherijmste stuck te voorschijn brach-

ten. Maer indiens' eenigh' ervaringh had-

den van een waer en oprecht gebedt, so

soudense gewisselick verstaen , dat Godt son-

der suick een seker ghevoel van sljne goet-

gunstigheydt niet en kan naer behooren aen-

gheroepen worden. En dewijl niemant de

kracht des gheloofs wel en kan doorsien

,

behalven die gene die deselve door bevin-

dmgh in sijn liert gewaer wort , wat sult ghy
dan met disputeeren vorderen by sodanige

mensehen , deweicke duydelick betoonen datse

nooyt yets anders ghehadt en hebben als eenen

ydelen waen? Want hoe krachtigh en hoe

nootsakelick die versekertheyt zy die wy ver-

eyschen , dat wordt voornemelick uyt d'aen-

roepinge selve geleert. Die dit niet en be-

merckt, die geeft te kennen dat hy een seer

ongevoelicke conscienty heeft. Laet ons der-

halven dat blinde gheslacht der menschen ver-

laten , en vast blijven kleven aen het ghevoe-

len en seggen van Paulus, dat Godt alleen

kan aengheroepen worden van die ghene die

sijn barmhertigheydt uyt het Euangelium be-

kent hebben , en by haer selven sekerlick

vertrouwen dat die voor haer bereydl is en

open staet. Want wat sal doch dit voor een

gebedt zijn ? O Heer ick twijfïel' wel of ghy

my wilt verhooren : maer dewijl ick door lie-

naeuwtheyt geperst worde , soo neem' ick

tot u den toevlucht , op dat ghy my te hulpe

kornet soo ick sulcks weerdigh ben. Also en

zijn de Heylige niet gewoon te bidden, ghe-

lijck blijckt uyt hare gebeden die in de

Schriftuyr gelesen worden. Alsoo en onder-

wijst ons oock de Heylighe Geest door den

Apostel niet, deweicke beveelt dat wy met

vertrouwen sullen toe gaen tot Godes throon
,

opdat wy ghenade verkrijghen mochten: en

oock in een ander plaets leert , dat wy heb-

ben de vrymoedigheydt en toegangh met ver-

trouwen door het gheloove in Christus. Zoo

moeten wy dan met beyde handen vast hou-

den dese versekertheydt, dat wy,namelick,

verkrijghen sullen 't gheen' wy eyschen (de-

weick' ons door de stemme des Heeren be-

volen en door aller Heyligen exempel gheleert

wordt , althans 1) indien wy met vrucht bidden

Oiibe teghen-

p.irtijen hou-

den dit gheloof

en dese vaste

hope" van ver-

hooringh voor

een seer onge-

rijmde saeek.

Weiokers

dwalingh wort

afgeschildert

en wederleyt

door verschey-

den getuygh-

nissen der

Schrittuyr, de-

weicke betuy-

gen dat sulcken

gbebedt Gode
aengenaem is,

't welck uyteeu

vast vertron-

wen en onver-

tsaegde hope

voort komt.

Ephea, 3. 12.

1) []
3&
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Psalm 3.3. 22.

Psalm 5C. 10.

Psdm 5. 4.

Ephes. C. 16,

17.

Teghen dese

Leer en strijdt

oock niet, dat

die versekert-

lieydt t'samen

gevoeght wort

met de kennis

onser elendig-

heydt, armoed'

en onreynig-

heyt.

willen. Want dat ghebedt is eerst aenghe-

naem voor Godt , 't welck uyt sulcken , op

dat ick 800 spreeck' , vermetentheydt des ghe-

loofs voort komt , en op een onbeschroomde

sekerheyt der hope ghefondeert is. Hy hadde

sich kunnen verghenoegen met hel geloof

alleen te noemen: maer hy en heeft niet

alleen 't vertrouwen daer by gesteldt , maer

heeft het oock voorsien en gewapent met vry-

moedigheyt of stoutigheyt : op dat hy door dit

merck en teecken ons soud' onderscheyden van

d'ongeloovige , dewelcke wel met ons in 't ge-

meen Godt aenroepen , maer sy doen 't sonder

vertrouwen op goed gheluck af i ). Daerom bidt

de gantsche Kerck in den Psalm : Uwe goeder-

tierenheyt , Heere , zy over ons
,
gelijck als

wy op u hopen. Dese selvighe condity wordt

oock elders gestelt van den Propheet : Ten

dage als ick roepen sal : Dit weet ick , dat

Godt met my is. Item : Des morgens sal ick

\iny\ tot u schicken , ende wacht houden.

Want uyt dese woorden verstaen wy dat de

ghebeden te vergeefs in de lucht uytgespro-

ken worden , 't en zy dat de hope daer by

zy , uyt dewelcke wy als uyt eenen wacht-

tooren , Godt gherustelick verwachten. Hier

mede komt over een d'ordre die Paulus houdt

in sijne vermaningh. Want eer hy de geloo-

vige verweckt om t'aller tijdt met waken en

geduyrigheyt in den geest te bidden, so ge-

biedt hy hen voor al aen te nemen den schildt

des geloofs, den helm der saligheydt en het

sweerdt des Geestes, 't welck is Godes woordt.

Voorts moeten de Lesers alhier wederom in-

dachtigh zijn 't geen ick te voren geseydt

hebbe , dat het gheloove gheensins en wordt

ghekrenckt , wanneer het met de bekentenis

van onse rampsaligheydt , armoed' en onrey-

nigheydt t'samen ghevoeght wordt. Want al

hoewel de gheloovige ghevoelen datse door

den swaren last harer sonden gedruckt of

vermoeyt zijn, en datse niet alleen ledigh zijn

van alle die dinghen waer door sy Godes

gunst souden kunnen verkrijghen, maer oock

beladen met veel schulden , door dewelck'

hy hen met recht verschrickelick wordt, soo

en latense nochtans niet nae, hen selven voor

Godt te stellen, en dit ghevoel en verschrickt

hun alsoo niet datse tot hem niet en souden

gaen : dewijl tot hem geen ander toegangh

en is. Want het gebedt en is niet ingesteldt

op dat wy ons selven hooveerdelick voor Godt
verheffen, of yels van het onse groot achten

en weerdeeren souden, maer op dat wy onse

schuldl bekent hebbende , onse nooden en

swarigheden by hem souden beweenen : ge-

I) luck nel raeck wel.

lljck de kinderen hare klachten by haer' Ou-

ders ghemeensaemlick neder leggen. Jae de

seer groote menighte van onse quaden moet

veel eer vol zijn van sporen of prickelen om
ons tot het bidden op te wecken : Ghelijck

ons oock de Propheet leert met sijn exempel,

segghende : Ghenees mijne ziele , want ick Psalm 4i. 5.

hebbe tegen U gesondight. Ick bekenne wel

dat in dese prickelen doodelicke steken sou-

den zijn , indien Godt ons niet te hulp en

quam' : maer onse seer goede Vader heeft

na sijn' onvergelijckelicke goedertierenheyt ons

een bequaem hulp-middel toe-gevoeght , op

dat hy daer door alle beroerten stillende, alle

bekommernissen versachtende, alle vrees' uyt-

wisschende , ons vriendelick tot sich \ ) aen-

locken
,

ja alle swarigheden , ick late staen

verhindernissen wech nemende , den wegh
effen en licht maken soude.

1 3. En voor eerst, wanneer hy ons be- Tegen dees'

veelt te bidden, soo stelt hy ons 2) door dit
™gi,eyt°sWi7a

ghebodt aen .3) een godtloose hertneckigheydt wy,

schuldigh als 4) wy hem daer in niet 'ghe-

hoorsaem en zijn. Hy en konde gheen èrn- i. Godtsge-

stigher bevel gheven dan dat 't welck in den '"'^'•

Psalm geschreven staet : Roept my aen in Psalm 50. 15.

den dagh der benaeuwtheydt. Maer dewijl

er 5) onder de plichten der Godtsaligheydt

gheen en is , die ons in de Schriftuyr dick-

wijlder wort aengepresen, soo en hebb' ick

geen reden om hier mede langer besich te

zijn. Biddet, (seght onser aller Meester) ende Matth. 7. 7.

u sal ghegeven worden : Kloppet, ende u sal

open ghedaen worden. Hoewel by dit ghebodt 2. Sijn beiof-

oock een belofte gesteldt wort, gelijck sulcks *™"-

noodigh is. Want ofschoon yeder een bekent

datmen den gebode moet ghehoorsaem zijn,

soo soude nochtans het meerder-deel der

men.schen van Godt die haer roept , henen

wech vluchten, indien hy niet en beloofde

dat hy verbiddelick zy , en oversulcks
|
ons (p- •''so.)

te ghemoet komen sal. Dese twee dan , te

weten , 't gebodt en de belofte , daer alsoo

neder geset zijnde, soo is 't seker dat alle

die ghene die tegen-stribbelen en niet reghel-

recht tot Godt en gaen, niet alleen weder-

spannigh en onghehoorsaem zijn, maer oock

van ongeloovigheyt overtuyght worden : om

datse misvertrouwen hebben in G) de belof-

ten Godts. Dit moeten wy des te vlytigher

bemercken om dat de Hypocriten, onder den

deck-mantel van nederigheyt en ootmoedt

,

Godes gebodt hooveerdelick verachten, en sijn

vriendelicke noodigingh gheen gheloof en ghe-

ven: jae hem van 't voornaemste deel sijns

dienstes berooven. Want als hy d'offerhanden.

1) hem. 2) bestraft hy ons. 3) van. 4) is 't dat.

5) []. 6) aen.
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in dewelcke te dier tijdt de gantsclie heylig-

heyt scheen ghelegen te zijn, verstoeten heeft,

soo betuyght hy dat dit is den hooghsten

en alder-kostelicksten dienst die men hem
bewijsen kan , datmen hem in den tijdt des

noodts aenroept. Wanneer hy derhalven eyscht

't geen hem toekomt , en ons boven dien

moedt geeft om hem blymoedelick te ghehoor-

samen, soo en hebben wy geen so cierlicke

decksels voor onse. twijnelnioedigheyt dats'

Ghetiiygcnis- ons souden kunnen ontschuldighen. Dien-

sen der Srhrif- volgens SOO vcel getuyghnissen als ons door-

gèmie 't gibodt gaens in de Schriftuyr voor-komen daer med'

van d'Aenroe- ons d'Aenroepinge Godts geboden wordt,
pmgti.

gygjj gQp ygg] banieren worden oock voor

onsen ooghen opgherecht die ons tot het

vertrouwen aensporen 1). Het soud' een

hchtveerdige daedt zijn tot voor Godes aen-

schijn in te dringen, indien hy ons door sijn

roepen niet eerst en noodighde : en daerom

is 't dat hy ons door sijn stemm' den wegh
Zarh. i.s. 9. baent en open leght : lek sal segghen : Het

is mijn voick , ende het sal segghen : De

Heere is mijn Godt. Hier sien wy dat hy
sijno dienaers voorkomt en voor gaet, en dat

hy van hen wil nae ghevolght zijn, en dat-

men oversulcks niet en heeft te vreesen dat

dese musijck en melody die hy selfs maeckt

hem niet en sal soet genoegh wesen. Inson-

derheydt moeten wy ghedencken aan desen

voortrefTelicken lof en eer-tytel Godts, met

dewelcke wy geschraeght 2) zijnde sonder

Psalm 65. 3. mocyt' alle beletselen sullen overwinnen : Ghy
zijl een Godt die de gh.ebeden verhoort

:

alle vleesch sal tot u komen. Want wat isser

doch lieflicker of vriendelicker dan dat Godt

bekleedt wordt met desen tytel. die ons ver-

sekert dat gheen dingh met sijn natuyr meer

over-een-komt dan het inwillighen van de be-

geerten der gener die hem ootmoedelick te

voet vallen ? Uyt desen tytel besluyt de Pro-

pheet dat de deur niet voor weynighe maer

voor alle menschen open staet : Want hy

spreeckt hun alle te samen oock aen met dese

Psalm 50. 15. Stemme : Roept my aen in den dagh der be-

naeuwtheyt : lek salder u uyt helpen , ende

ghy sult my eeren. Nae desen regel brenghl

David, op dat hy mochte verkrijghen 't glieen

hy versoeckt, te voorschijn de belofte die hem

2.Sam. 7.27. ghedaen was: Ghy Godt hebt het in de oore

uwes knechts gheopenbaert : daerom heeft u

knecht in sijn herte ghevonden, dit ghebedt

tot u te bidden. Waer uyt wy vernemen dat

hy beschroomt soude ghewcest zijn, indien

hem de belofte niet en hadd' opgerecht. Also

Psalm 145. 19. versterckt hy sich elders met dit algemeen

1) aenherten. 9) onderset.

leer-stuck: Hy doet het wel-behaghen der

gener die hem vreesen: .Ta men kan dit in de

Psalmen bemercken, dat David den loop sijns

ghebedts ghelijck als afgebroken hebbende, sijn

rede ^) wendt nu eens 2) tot de macht Godts,

dan 3) tot sijn goetheyt, dan weer 3) tot het

eynde sijner beloften. Het soude moghen schij-

nen dat hy door het ontijdigb tusschen-invoeren

van suicke uytiatinghen 4) sijn gebeden kreupel

en gebreckelick maeckt : Maer de gheloovighe

hebben door oeffeningh en ervaringh be-

vonden dat de hitt' en vyerigheydt verswackt,

't en zy datse nieuwe voncken daer toe bren-

gen : en dat daerom d'overleggingh soo van

Godts natuyr , als van sijn woordt onder het

bidden gheensins te vergeefs en zy. Laet het

ons dan oock na 't exempel Davids , niet ver-

drieten suicke overdenckingen tusschen onse

ghebeden in te voeghen , waer door onse

flaeuwe herten met nieuwe kracht ververscht

kunnen worden.

1 4. En 't is wonder dat wy door sulcken Andere ghe-

grooten soetighevt der beloften , of so kou-
*"-''f;'?f"

7."o
r- I 1 t

"' beloften die

delick of by na soo gantsch niet bewogen den G,.dvriieh-

en worden , dat het meerendeel der menschen tig'""" "pnroe-

door omweghen omdwalende, liever heeft de
^^en.

^"' ""*'"

Fonteyn des levendighen waters te verlaten

,

en sich selven drooge putten te graven , dan

de miltdadigheyt Godts die haer van selfs

aengeboden is, t'omhelsen. De Naem des Prov. js. lo.

Heeren (seght Salomo) is eene stercke toren

:

de réchtveerdige sal daer henen loopen , ende

in een hoogh vertreck gestelt worden. En
na dat Joel van dien grouwelicken jammer

die voor de deure stondt ,
gepropheteert

hadde , so voeght hy terstont daer by die

gedenck-weerdighe woorden 5): Soo wieden loëi 2. 32.

Naem des Heeren sal aenroepen , die sal

saligh worden : die wy weten dat eygentlick

behoort tot den loop en tijdt des Euangeliums.

Onder hondert en isser naeuwlicks een die

bewogen wort om Godt te gemoet te gaen.

Hy self roept door .lesaia : Ende het sal lesai. 65. 2*.

gheschieden eer sy roepen , soo sal ick ant-

woorden , terwijle dat sy noch spreken , soo

sal ick hooren. Dese selvigh' eer' doet hy

oock in een ander plaets de gantsche Kerck

in 't gemeyn : ghelijck die oock alle de leden

van Christus betreft en aengaet. Hy sal my Psaim 9i. 15.

aenroepen, ende ick sal hem verhooren: in de

benaeuwtheydt sal ick by hem zijn . ick salder

hem uyt trecken. Nochtans (ghelijck ick ai-

reede geseyt hebb') en is mijn voornemen

niet alle die plaetsen op te tellen : maer alleen

de bysonderste te verkiesen , uyt dewelcke

wy mochten smaken hoe vriendelick de Heere

1) propoost. 2) [l- 3) nn. 4.) propoosten. 5) sprenrk
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Psalm 145. 18.

(p. 351.)

't Ba hindert

oock niet, al

iat dat wy soo

groate heylig-

heyilt niet en

hebben als in

den anderen

uytnemende

dienaren Gods

gepreaen wort,

als wy maer

van ydel ver-

trouwen ontle-

digt zijnde met

eeu oprecht ge-

moedttol Gods
barrahertig-

heyt den toe-

vlncht nemen.

ons tot hem aanlockt, en door wat naeuwe

banden ons' ondanckbaerheyt verstrickt en

ghevangen is, als wy onder soo scherpe

prickelen noch traegh zijn, en den luyaert

spelen 1). Dat derhalven dese stemmen altijdt

in ons' ooren klincken: De Heere is na by

allen die hem aenroepen : allen die hem aen-

roepen in der waerheydt. Item , de gene die

wy uyt Jesaia en Joel by gebracht hebben:

door dewelcke Godt beluyght dat hy sijn'

ooren bereydt heeft om de ghebeden der

Godtsaligen te verhooren, ja dat hy daer

mede vermaeckt wordt als met eenen aen-

gbenamen reuck-offer, als wy onse sorgh-

vuldigheden op hem werpen. Dese sonder-

linge en uytnemende vrucht der beloften Godts

verkrijghen wy , wanneer wy sonder twijffel-

moedigheyt en vertsagen onse gebeden uyt-

storten , en op sijn woort vertrouwende

,

welcks %) Majesteyt ons andersins soude ver-

schricken, hem als onsen Vader durven aen-

roepen, dewijl hy ons geweerdight desen alder-

soetsten naem in onsen mondt te leggen. Bo-

ven dien 3) moeten wy met soodanige roepingen

en noodigingen begaeft zijnde ., weten dat wy
daer in stof ghenoegh hebben om verhoort te

worden ; want onse gebeden en steunen niet op

eenige van onse verdiensten , maer hare gant-

sche weerdigheyt en hope van te sullen verkrij-

ghen, is ghegrondt op Godts beloften, en aen de-

selve verknocht: soo datse gheen ander steun-

sel van noode en hebben , en niet en behoeven

om hoogh' herrewaerts of gintswaerts om
|

te sien. Wy moeten derhalven in onse herten

voor vast en seker houden , ofschoon wy niet

uyt en steken door soo een groote heylig-

heydt als die gheweest is die in de heylige

Vaderen , Propheten en Apostelen ghepresen

wordt, dat wy nochtans hare mede-ghesellen

in het selve recht zijn, dewijl wy , soo wy
maer op Godts woordt steunen, een gemeen

gebodt om te bidden , en een ghemeen ge-

loove met haer hebben. Want als Godt (ge-

lijck voor henen gesien is) betiiyght dat hy

eenen yeghelicken ghenadigh zijn en verhooren

sal , soo geeft hy allen oock d'alder-elendighste

goede hoop datse verkrijgen sullen 't gheen

sy versoecken. En daerom moeten d'alghe-

meene spreucken bemerckt worden , door de-

welcke niemandt (gelijck men gemeynlick seght)

van den eersten tot den laetsten en wort

uytgesloten : laet'er alleenlick oprechtigheydt

des herten , mishaghen onses selfs , ootmoe-

dlgheyt en geloove zijn : dat onse geveynst-

heyt Godes Naem door een bedrieghiick' aen-

roepingh niet en ontheylige: soo en sal de

goede Vader niet verstooten die ghene die

hy niet alleen vermaendt tot hem te komen,

maer oock door alle moghelicke middelen

daer toe verweckt. Hier uyt komt die wijse

van bidden die David gebruyckt en van my
onlanghs is aengehaelt: Siet Heere ghy hebt

uwen dienstknecht belooft : daerom neemt

uwen dienstknecht heden eenen moedt, en

vindt sijn herte bewoghen om te bidden voor

u. Nu dan Heere Godt, ghy zljt Godt, en

uwe woorden sullen vervult worden. Ghy

hebt uwen dienstknecht ghesproken van dese

weldaden. Begint derhalven en doet het. Ge-

lijck hy oock elders aldus bidt : Doet uwen

knecht na u woordt. So dickwils als oock

alle d'Israëliten te ghelijck haer selven met

d'overdenckingh des verbondts verstercken,

so gevense genoegh te kennen datmen niet

vreesachtigh en moet bidden, dewijl Godt

sulcks also gebiedt en voorschrijft. En hier

in hebbense d'exempelen harer Vaderen nae

ghevolght , bysonderlick 't exempel Jacobs
,

dewelcke beleden hebbende dat hy so veler

barmhertigheden als hy uyt Godts handt ont-

fanghen hadde, te geringh en t'onweerdigh

was, nochtans seght dat hy moedt krijght

om noch grooter weldaden t'eyschen, om dat

hem Godt sulcks belooft hadde. Met hoeda-

nighe voorwendsels 1) en deck-mantels d'on-

gheloovige dit souden mogen verschoonen

,

te weten, dats' in den tijdt des noodts tot

Godt haren toevlucht niet en nemen, hem

niet en soecken , en sijn hulp niet en ver-

soecken , so blijft nochtans seker dats' hem

van sijn' behoorlick' eer berooven niet an-

ders dan ofs' haer selven nieuwe goden en

afgoden maeckten : want in deser voegen

loochenen se 2) dat Godt hun is d'Autheur

en Gever alles goedts. Daer en tegen en isser

niets krachtiger om de Godtsalige van alle

twijffelmoedigheyt en beswaringh te verlossen,

dan datse sich wapenen met dese belofte,

datse door geen dingh en behooren verhin-

dert te worden van bidden , dewijl sy daer

in nae komen 't ghebodt Godts, dewelcke

verklaert dat hem geen dingh aengenamer

en is dan ghehoorsaemheyt. Hier uyt wordt

wederom klaerder 't gheen ick te voren ge-

seydt hebbe, dat d'onvertsaeghde couragie

en moedt om te bidden seer wel gepaert

gaet 3) met vrees' en eerbiedigheydt , en

bekommernis, en dat het niet ongerijmt en

zy dat de Heere oprechtet die gene die neder

gheslaghen zijn. In deser voegen komen die

wijsen van spreken met malkanderen schoon

over een, die nochtans schijnen te strijden

Sam. 7. 27.

Psalm 119. 76,

Genes. 32. 10.

Daer en te-

ghen zijn afgo-

den-dieuaera

alle die ghene

die Godt in ha-

ren dringenden

noodt niet aen

en roepen.

1) maken. 2) wicna. Ü) desen.

Ten laetsten,

dat vrees' en

vertrouwen in

d'oprechteaen-

roepingh te sa-

men gaen, en

dat dese manie-

ren van spreken

wel over een

komen, te we-

ten, dat de

Godtvruchtige

hare ghebeden

voor Godt ne-

der leggen en

verheffen.

1) preteisten. 2) versakense. 3-) slaeght.
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lereni. 42. 'J.

Dan. 'J. 18.

lerem. 42. 2.

a. Rcg. 1'J. 4.

Psalm 141. 2.

Tegen-wer-

piog, genomen

uyt sommighe

exempelen. De
gebeden van

sommighe heb-

ben hare

vrucht beko-

men, alhoewel

die niet en wa-

ren gherege-

leert ua't voor-

SL-hriftdesGod-

delickea

Woorts.

ludic. 9. 20.

Jeremia ea Daniel seggen dats' hare ghebe-

den neder leggen voor Godt. Jeremia seght

in een ander plaels : Onse ghebedt konie

voor het aenschijn Godts , op dat hy sijn

over-ghebleven volck genadigh zy. Wederom
wordt van de gheloovighe dickwils gheseydt

,

dats' haer ghebedt verheffen. Soo spreeckt

Hizkia als hy den Propheet versoeckt dat hy

voor het volck sal bidden. David begeert

oock dat sijn ghebedt zal op-klimmen ghelijck

een brandt-offer. Want al hoewel de gheloo-

vighe van Godes Vaderlicke liefde t'haerwaerts

versekert zijnde, haer selven blymoedelick

begeven in sijne getrouwigheyt, en sich niet

en ontsien sijn hulp die hy van selfs belooft

,

te versoecken : soo en wordense nochtans

door een roeckeloose sorgloosheydt , als alle

schaemt wech gheworpen hebbende , niet

hooghmoedig en verheven, maer sy klimmen

langs de trappen der beloften also opwaerts
,

datse niet te min in de vernederingh haers

selfs ootmoedig blijven in hare gebeden.

1 5. Hier teghen worden verscheyden ques-

tien voort gebracht: Want de Schriftuyr ver-

haelt dat Godt sommighe ghebeden verhoort

heeft , die nochtans uyt gheen gherust of

welghesteldt ghemoedt en waren voort gheko-

men. Jotham hadde wel rechtveerdighe reden

om de inwoonders van Sichem te vervloec-

ken, en sulck een straffe te wenschen als

haer namaels over quam : maar dewijl hy

nochtans door hittigheydt des toorns en der

wraeck-gierigheydt ontstoken zijnde , sulcks

begeerde : soo schijnt Godt door het inwilli-

ghen van sulcken vloeck , d'ongeregelde be-

weginghen des herten te prijsen en toe te

staen. Door sulcken vyerigheydt wiert oock

Simson wech geruckt doe hy seyde : Heere

sterckt my dat ick mach wrake doen over

d'Onbesnedene. Want al hoewel daer onder

eenigen goeden yver vermenght was , soo

heeft nochtans de hittighe en oversulcks

quade begeerlickheydt der wraeck in hem
d'overhandt ghenomen , en Godt heeft hem
sijn begeert' ingewillight. Waer uyt men , soo

't schijnt , soude moghen besluyten , dat de

gebeden , hoewel die niet en worden ghedaen

nae 't voorschrift van Godes Woort , niet te

min hare gewenschte vrucht bekomen. Ick

antwoorde voor eerst dat een eeuwige wet

of reghel door eenige bysonder' exempelen

niet en wort te niet gemaeckt : ten anderen

dat sommighe weynighe menschen somtijdts

eenighe bysondere bewegingen van Godt ont-

fangen hebben , soo dat het met haer een

ander gheval was 1), als met den gemeenen

1) beschcydt hadde.

man. Want men moet letten op d'antvvoorde

van Christus , daer med' hy seyde , doe de

Discipelen 't exempel van Elia onvoorsichte-

lick wilden nae volghen : Datse niet en wisten

door wat Gheest sy ghedreven wierden. Daer

benelï'ens moetmen oock verder gaen en we-

ten , dat de gebeden en begeerten die Godt

verhoort , niet altijdt en behagen : maer dat

hy (voor soo veel het dient tot een spieghel

van andere, dat door klaer bewijs en betoogh

openbaer worde 't gheen de Schriftuyr leert

,

te weten , dat hy d' elendige te hulp komt

,

en het suchten verhoort van die gene die

ten onrechte verdruckt zijnde , sijn bystand ver-

soecken) daerom sijn' oordeelen uytvoert als

de klachten der hulpeloosen tot hem op-klim-

men, al hoewel se niet weerdigh en zijn

't alderminste te verkrijgen. Want heeft hy

niet menighmael betuyght dat hy de wreet-

heyt , roovery , overlast , moetwill' en andere

schelm-stucken der godtloosen straffende , hare

stoutigheydt en raserny bedwingende , mits-

gaders hare tyrannische macht uytroeijende

,

hul
I

pe doet den ghenen die ten onrechte ver-

druckt zijn , dewelcke nochtans eenen onbe-

kenden Godt aenroepende , met haer bidden

niet anders en deden dan de lucht slaen?

Een eenige Psalm (cvii) leert ons klaerlick
,

dat de gebeden die door 't geloove tot den

Hemel niet in en dringen , nochtans niet son-

der kracht en vrucht en zijn. Want die Psalm

brenght by een de ghebeden die de noodt

door het natuyrlick gevoel soo wel den onge-

loovighen als den Godtsalighen af perst: en

sy bewijst door d'uytkomst dat Godt nochtans

deselve genadelick ontfanght. Doet Godt dat

om door sulcke sijne goedtwilligheydt te be-

tuygen dat die gebeden hem aengenaem zijn ?

Jae hy doet het veel meer om sijne barm-

hertigheyt te vergrooten of te verklaren door

dese gelegentheyt of omstandigheyt, dat selfs

den ongeloovigen hare begeerten niet gewey-

gert en worden : daer beneffens oock om sijn'

oprechte dienaers des te meer tot het bidden

op te wecken , wanneerse sien dat het huylen

der onheylighen somtijdts sijn profyt en nut-

tigheydt heeft. Evenwel en hebben de ghe-

loovighe geen reden datse van de Wet, haer

van Godt opgheleydt , souden afwijcken , of

den ongeloovigen benijden als of die veel

gewonnen hadden, wanneerse verkreghen

hebben 't gheen sy beheerden. Op dese wijse

hebben wy geseydt dat Godt bewogen is

gheweest door de gheveynsde boetveerdig-

heydt Achabs, op dat hy door dit proef-

stuck soude bewijsen hoe ghereet hy zy om

sijn uytverkorene te verhooren , wanneer se

met ware bekeeringh komen om hem te ver-

Lucas 9. 55.

3. Antwoort,

Hoewel soo-

danighe exem-

pelen ons tot

navolging niet

enzijnvoor-ge-

stelt, 60 ont-

staet ons noch-

tans daer uyt

seer groote

vrucht te we-

ten, eenaeuroe-

pingh spruy-

teude uyt het

geloof, vyerig-

heydt om te

bidden,verhoo-

ringh, danck-

baerheyt, &c.

(p. 352.)

1. Keg. 21.29.



302 HET DERDE BOECK III. 20. 16.

2. Teghen-

werpingh. Be

sommige God-

vruchtighe eu

hebben hare

verhooringh

niet gebadt.

Genes. 18. 23.

l.Sam.15 11.

lerem. 32. 16.

Antwoordt,

bevestightdoor

een heerlicke

sjireuck van

Augustinus.

Lib. 22. de

Civit. Dei, cap.

2.

soenen. Daerom beklaeglit hy sich in den

Psalm over de Joden , dalse sijne bereyde

gewilllgheyl om haer te verliooren bevonden

hebbende , weynigh tijts daer nae tot haers

herten halstarrigheyt weder ghekeert zijn.

't Welck ook klaerlick blijckt uyt de History

der Rechteren :
• te weten , dat sy soo dick-

wils alsse tot den Heere schreyden , al waren

hare tranen schoon valsch en bedrieglick

,

nochtans uyt de handen harer vyanden zijn

verlost geworden. Gelijck dan Godt sijn Sonne

laet op gaen sonder onderscheydt over de

goede en quade : alsoo en veracht hy oock

niet het schreijen der ghener die een recht-

veerdigh' oorsaeck daer toe hebben, en welc-

kers swarigheden dienen gheholpen en ghe-

reddet te zijn. Onderlusschen verhoort hy

baer soo weynigh ter saligheyt , als de ver-

achters sijner goedheydt , die hy tijtlick

voedtsel verleent. De questy van Abraham

en Samuel schijnt meer swarigheyts in sich

te hebben : dewijl Abraham voor de Sodo-

milen badt sonder daer van eenigh bevel of

gebodt Godes te hebben : en Samuel voor

Saul ghebeden heeft oock tegen Godts uytge-

druckt verbodt. Eenerley bescheydt heeft'et

met Jeremia , dewelcke badt dat de Stadt

Jerusalem niet en niochte verwoest worden.

Want al hoewel sy niet en wierden verhoort,

soo schijnt hel nochtans hardt om 1) haer

deswege 2) van 't gheloof te berooven. Maer

dees' antwoort sal, gelijck ick hoop, den

zedigen en goedt-aerdigen Lesers genoegh

doen : datse steunende op d'algemeene begin-

selen en leeringhen , door dewelcke Godt

gebiedt oock den onweerdigen , barmhertig-

heyt te bewijsen , niet t'eenemaal sonder ge-

loove geweest zijn , hoewelse , ten aensien van

dese particuliere daedt in haer ghevoel zijn

bedrogen. Augustinus spreeckt erghens seer

wij.slick , seggende : Hoe bidden de Heylighe

met en door den gheloove , wanneerse van

Godt wat anders bidden dan hy besloten

heeft? te weten, om datse bidden na sijnen

wille , niet na die verborgen' en onveran-

derlicke , maer na die wille die hy hun self

in geeft, om hun te verhooren op een andere

wijse
,

ghelijck hy sulcks door sijne voor-

sichtigheyt onderscheydet. 't Is wel en recht

gesproken : want hy beleydt en tempert nae

sijnen onbegrijpelicken raedt d'uytkomsten der
saken alsoo, dat de ghebeden der Heylighea
met vruchteloos en zijn , al hoewel deselve
te gelijck met gheloof en dwalingh zijn ver-
menght Dit moet nochtans soo weynigh die-

nen tot navolging als het dient tot verschoo-

ningh der voorseyder Heylighen : dewelcke

nae mijn ghevoelen en bekentenis hier in de

maet te buyten ghegaen zijn. Derhalven waer

geen sekere beloft' is, daer moet Godt met
een by-gevoeghde condity gebeden en versocht

worden. Hier toe dienen de woorden van

David : Ontwaeckt Heere tot het oordeel 't

welck ghy ghebeden hebt: want hy gheeft

hier mede te kennen dat hy een bysondere

toeseggingh hadd' om die tijdelicke weldaedt

te versoecken.

16. Dit moet oock wel opghemerckt 1)

worden , dat die dinghen die ick aengaende

de vier wetten of regelen om wel te bidden

voort gebracht hebbe , door de hooghste stren-

gigheyt alsoo niet en worden afgevordert

,

dat Godt die ghebeden verstoeten soude in

dewelck' hy geen volmaeckt geloof of boet-

veerdigheyt en vindt , met eenen vierigen y ver

en wel gheschickte begeerten te samen ghe-

voeght. Wy hebben gheseydt, al hoewel het

ghebedt zy een ghemeensame t'samen-spre-

kingh der Godtvruchtigen met Godt, datmen

nochtans eerbiedigheydt en zedigheydt houden

en bewaren moet , op dat wy niet aen 2)

allerley begeerten den toom los en laten

,

en oock niet meer • en begeeren dan Godt

toelaet. Daer beneiïens , dat wy onse herten

opwaerts moeten verheffen om Godts Majes-

teyt reyn en suyverlick te eeren, op dat die

by ons in geen kleyn-achting en kome. Dit

en heeft niemandt ooyt gedaen met sulcken

oprechtigheydt als wel betaemhck was. Want
(op dat ick niet en spreke van den gemeenen

man) hoe veel klachten van David zijnder die

nae onmatigheydt smaken ! niet dat hy met

voordacht, of sich over Godt beklaghen, of

sijn' oordeelen tegenspreken wil : maer om
dat hy door swackheyt beswijckende, gheen

anderen beteren troost en vindt dan dat hy

sijne smerten en droefheden in des Heeren

schoot henen wech werpe. Jae ons stamelen

wort oock van Godt verdragen, en onse on-

wetenheydt vergeven , soo dickwils als ons

yets onvoorsichtelick ontvalt : ghelijck wy
voorwaer sonder dese goedertierenheydt Godts

geen vrymoediglieyt en souden hebben om
te bidden. Voorts hoewel Davids voornemen

was hem-selven geheel en al Godts goetdunc-

ken t'onderwerpen , hoewel hy oock badt met

geen minder lijdtsaemheydt als verlangen om
te verkrijgen : soo rijsen nochtans en borre-

len somtijdts in hem op eenigh' ongeregelde

en onrustige bewegingen, die van den eer-

sten regel die wy gestelt hebben wijt ver-

scheyden zijn. Voornemelick mach men uyt

Keghel om
recht te bidden.

Psahn 7. 7.

Dat die vier

regelen om wel

te bidden soo

strengh nieten

worden afgbe-

vordert, dat

Godt die gebe-

den soude ver-

stouten die een

weynigh daer

leghen aenloo-

pen, sulcks

wordt beweseu

door exempe-

len.

Een eienipel

uyt den eersten

regel des ghe-

bedts, waer van

gesproken is in

de i. facty.

1) doen. 2) [ ]. 1) waer-ghenomen. 2) [].
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het slot van den xxxix. Psalm bemercken

,

door hoe groote heftigheyt der droefiieyt

die Heylige Man wech geruckt zy geweest

,

Psalm 39. 14. so dat liy gecn maet en konde houden. Wendt

u, segt hy, van my af, dat ick my ver-

quicke , eer dat ick henen gac , ende ick niet

[meer] en zy. Ghy soudt seggen dat hy als

een vertwijtFelt niensch niet anders en begeert

• dan dat Godt sijn handt en macht in houde ,
op

dat hy in sijn ongheval 1) mochte verrotten.

Niet dat hy met een aendachtigh ghemoedt tot

die onmatigheydt vervalt, of (ghelijck de ver-

(!'• '^''
) worpenc

|

plegen) wil dat Godt van hem wijcke

:

maer hy klaeghl alleenlick dat Godts gramschap

voor hem onverdraghelick is. In soodanighe

versoeckinghen ontvallen den Heylighen oock

dickwils eenighe begeerten die nae den reghel

van Godts Woordt niet wel ghenoegh en zijn

ghefatsoeneert , en in dewelcke sy niet ge-

noeghsaem en overlegghen wat recht en oor-

baerlick zy. Alle de ghebeden die met dese

gebreken bevleckt zijn , verdienen wel ver-

stoeten te worden. Niet te min soo maer de

Heylighe daer over suchten, sich selfs be-

straffen , en terstondt haer selven beter be-

dencken , soo siet Godt sulcke feylen over 't

Eeu exempel hoofd. Also vcrgrijpcnse sich oock tegen de

"rlgtVZaef 'wcede Wcf. want sy hebben menighmael

vau secty. 6. tegen hare slapheyt te worstelen , en haer

armoed' en elendigheydt en prickelt hun niet

dapper genoegh om ernstelick te bidden, 't

Gebeurt oock dickwils dat haren geest be-

swijckt en by nae verdwijnt. Soo is dan oock

in desen deele verghevinghe noodigh , op dat

de flaeuwe of onvolmaeckte , of ghebrokene

en dwalende ghebeden niet verworpen en

worden. De Heere heeft met de natuyr in de

herten der menschen dit beginsel in-geplant,

te weten , dat de ghebeden niet oprecht en

zijn 't en zy dat de herten opwaerts verheven

worden. Hier uyt heeft de ceremony van

d'op-hefhnge der handen haren oorsprongh

,

ghelijck wy voor henen gheseydt hebben

,

dewelcke tot alle tijden en by alle volckeren

gemeen geweest is, gelijck deselve noch ter

tijdt gebruyckt wordt. Maer wie isser doch

,

dewelcke , terwijl hy sijn handen opheft , sich

niet bewust en is van traegheydt, om dat

Eeu exempel sijn hert op dcr aerden neder zijght? Wat

re^efwatlln
bclanght het bidden om de verghevinghe der

la^deTlecty! sondon , al hoewel datter onder de gheloovi-

ghe niet een en is die dit hooft-sluck voor

by gaet , soo ghevoelen nochtans die gene die

waerlicks in de ghebeden geoeffent zijn , datse

naeuwlicks het tiende deel by brenghen van

die offerhande van dewelcke David spreeckt

:

1) quaden.

De offerhanden Godts zijn een ghebrokcn PaaUn 51.19.

geest : een ghebroken en verslaghen herte en

sult ghy , O Godt , niet verachten. Aldus

hebbens' altijt een dubbele vergeving te ver-

soecken, eerstelick, om datse sich van vele

sonden bewust zijn , door 't ghevoel waer-

van 1) sy nochtans alsoo niet geraeckt en

worden datse haer selven soo seer als 't be-

hoort , daer over mishagen : ten anderen

,

om dat haer ghegeven is in de boetveerdig-

heyt en vreese Godts te vorderen , soo is 't

datse van weghen hare struyckelinghen en

traegheydt door een rechtveerdige droefheydt

ter neder gheslaghen zijnde , de wraeck des

Rechters afbidden , en sijn barmhertigheyt

versoecken. Boven alle dingh worden de ge- Een exempel

beden geschonden door de swackheydt des
"egci^wlcr'vln

geloofs , of door d'onvolmaecktheyt der ge- sect. u.

loovigen, waer 't dat de goedertierenheyt

Godts de behulpige handt niet toe en reyckte

:

maer 't en is geen wonder dat dit ghebreck

van Godt vergeven wordt , nadien hy self

de sijne dickwils door soo scherpe beproevingen

oeffent , als of hy met opset haer gheloof uyt-

blusschen wilde. Dit is d'alder-swaerste ver-

soecking als de geloovige gedwongen worden

uyt te roepen : Hoe langhe sult ghy toornig zijn Psalm 80. 5.

over 't gebedt uwes dienstknechts? als of de ge-

beden selfs den Heere verbitterden. Also was

oock Jeremia , doe hy seyde : God heeft mijn Klaeghl. 3. 8.

gebedt van hem verstoken , sonder twljffel ^^^-
^*" ^"''''

door een geweldighe ontsteltenis verslaghen. 3. Vaa veel

Ontallicke exempelen van dien slach komen Godvruchtige.

ons in de Schriftuyr voor, uyt dewelcke

openbaer is dat het gheloove der Heyli-

gen dickwils met twijffelinghen vermenght en

gequelt is gheweest , soo datse in het ghe-

looven en hopen nochtans eenighe onghcloo-

vigheydt hebben laten blijcken. Maer dewijle

sy soo verre niet en gheraken als wel te

wenschen staet , soo moetense des te meer

trachten om de ghebreken te verbeteren, en

alle daghe naerder te komen tot den vol-

maeckten reghel des ghebedts , en ondertus-

schen gevoelen in hoe groeten diepte van

ellende 2l) sy versoncken zijn
,
gemerckt sy

selfs in 't soecken van remedien en hulp-

middelen haer selven nieuwe sieckten op den

hals halen. Want daer en is niet één gebedt

dat Godt met recht niet en soude verstoeten,

indien hy de smetten daer mede alle de ghe-

beden besprenght zijn , niet over 't hooft en

saee. Dit en verbale ick daerom niet, opdat Het slot of de

,*^, . . 'ii-ii ï_ somma vau de-

de geloovige in eenigh dingh haer selven
^^ ^^^^^^_

sorghlooslick verschoonen en toegeven sou-

den : maer op datse sich selfs strenghelick

1) van dewelcke. 2) der quaden.
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mi.
Door wien

God moet wor-

dea aengeroe-

peu, ofte wie

onsen Midde-

laer is by den

hemelschen Va-

der : te weten
,

Jesus Christus,

de wei-geliefde

Soon.

1. Tim. 2. 5.

1. loan. 2. 1.

Reden ,
glie-

nomeu uyt de

bemerckingder

Goddelicker

Majesteyt.

Hebr. 4. 16.

Item , van

Godts ghebodt

en beloftenis.

loan. 16. 24

bestraffende, met vlijt souden arbeyden om

dese beletselen te boven te komen: en al

hoewel de Duyvel alle weghen soeckt toe te

stoppen, op dat hy haer van het bidden weeren

en af houden mochte , datse niet te min sou-

den doorbreken, met een seker vertrouwen,

ofschoon se niet en zijn gereddet uyt alle

verhinderinghen , dat nochtans haer poogen

Gode behaeght, en hare ghebeden hem aen-

genaem zijn , soose maer daer nae streven

en trachten daer toe sy niet terstondt en

geraken.

17. En nadien gheen mensch weerdigh

is hera-selven voor Godt te stellen , en voor

sijn aengesicht te verschijnen : so heeft onse

Hemelsche Vader selfs om ons te ghelijck van

alle schaemte en vreese (dewelcke ons allen

den moedt benemen en doen sincken moesten)

te verlossen , ons sijnen Soon Jesus Christus

onsen Heere gheschoncken , op dat die by

hem onse Voorspreker en Middelaer soude

zijn , en wy door sijn gheleyde tot hem vry-

moedelick toe treden souden. Vertrouwende

dat ons van wegen sulcken Voorbidder niet

met allen van 't gheen wy in sijnen Naem

sullen begeeren, en sal geweygert worden:

gelijck hem geen dingh van den Vader en

kan worden ontseyt. En hier toe moet alles

wat wy voor desen van't gheloove geleert

hebben
,
gheheel en al ghericht en betrocken

worden: Want gelijck als Christus de Mid-

delaer ons door de belofte wort aengepresen,

alsoo oock, 't en zy de hope van te sullen

verkrijgen, op hem gegrondet zy, soo berooft

sy haer selven van de weldaedt en vrucht

• des ghebedts. Want soo haest als ons de

verschrickelicke Majesteyt Godts in den sin

komt , soo moeten wy nootsakelick vertsaeght

en beangst , en door de kennisse van onse

eygen onweerdigheydt verre wech gbedreven

worden , tot dat Christus in 't midden tus-

schen beyden komt, en den throon der vreese-

licker heerlickheydt , in den throon der ge-

nade verandert : gelijck oock d'Apostel leert

:

Op dat wy met alle vertrouwen en vrymoe-

digheydt souden durven toe gaen om barm-

hertigheyt te verkrijgen , en genade te vinden

in den bequamen tijdt der hulpe. Ende ghe-

lijck als'er een ghebodt geset is, datmen Godt

moet aenroepen, gelijck als'er oock een be-

lofte is gegheven, dat die verhoort sullen

worden die hem aenroepen : alsoo wordt ons

oock in't bysonder bevolen hem in Christus

Naem aen te roepen , en een beloft voor-

ghesteldt , dat wy verkrijghen sullen al 't

gheen wy in sijnen Naem sullen bidden en

versoecken. Tot noch toe , segt hy , en hebt

ghy niet gebeden in mijnen Name: bidt, ende

ghy sult ontfanghen , op dat uwe blijdtschap

vervult zy.
|
Te dien dage sult ghy in mijnen

Naem bidden : en al wat ghy bidden sult

,

dat sal ick doen , op dat de Vader in den

Soon verheerlickt worde. Hier uyt is sonder

eenigh tegen-spreken klaer en blijckelick dat

die ghene die Godt in een ander naem, dan

in den Naem van Christus , aenroepen, sijne

bevelen hartneckelick overtreden , en sijnen

wille verachten : en oock gheen beloft en

hebben datse yets sullen verkrijghen. Want,

gelijck Paulus seght : Alle de beloften Godts

zijn in Christus Jae en Amen, dat is, sy

worden in hem bevestlght en vervult.

18. De gheleghentheydt des tijdts in de-

welcke Christus sijne Discipelen ghebiedt tot

sijne voorbidding den toevlucht te nemen

,

moet oock neerstelick aengersierckt worden,

te weten , nae dat hy ten Hemel soude op-

ghevaren zijn. In die uyre , seght hy , sult

ghy bidden in mijnen Naem. Het is oock

seker dat alle die ghene, die van den be-

ginne der werelt aen ghebeden hebben, niet

en zijn verhoort geweest, dan om des Mid-

delaers wille. Daerom hadde Godt in de Wet

verordineert dat de Priester alleen ingaende

in het Heylighe , de.twaelf namen der stam-

men Israels , en soo veel kostelicke steenen

op sijn borst dragen soude: Maer dat het

voick in den Voor-hof soude van verre staen,

en van daer hare ghebeden te samen voeghen

met de ghebeden des Priesters. Jae hier toe

diende oock ,d'offerhande om de ghebeden

bondlgh en vast te maken. So heeft dan die

schaduw-achtlge Ceremony der Wet geleert,

dat wy alle te samen van Godts aengesicht

geweert worden , en oversulcks een Middelaer

noodlgh i) hebben, die van onsen't weghen

voor hem verschijne, en ons op sijn schou-

deren draghe, en aen sijn borst ghebonden

houde , op dat wy in sijn Persoon mochten

worden verhoort : Dat daer benefifens de ghe-

beden door de besprenginge des bloedts ge-

reynight worden , dewelcke anderslns
,
ghe-

lijck gheseydt is , nimmermeer vry en zijn van

onreynlgheydt. En wy slen dat de Heylighe,

wanneerse begeerden yets met bidden te ver-

krijgen , haer "hoop op d'offerhanden gegrondt

hebben: om datse wisten dat de selvlghe tot

bevestlgingh van alle gebeden verordineert

waren. De Heere, seyde David
,
ghedencke

aller uwer spijs-oiferen , ende make u brandt-

oiler tot assche. Hier uyt verstaen wy dat

Godt van den 2) aenbeglnne door de voor-

blddlnghe van Christus versoent is gheweest,

om de begeerten der Godlvruchllghen gena-

(p. 354.)

loan. 14. 13.

Daerom en

mach niemant

Godtaenroepen

dan alleen in

Cbristns naem.

2. Cor. 1.20.

Al hoewel al-

le de gheloovi-

ge, van 't begin

aen, door desen

alleen verhoort

zijn, uochtans

heeft dese ghe-

niide voorne-

melick plaeta

in dien tijdt die

gevolght is na

de Hemelvaert

van Christus,

loan. 16. 26.

Exod. 28. 9,

10, 11, 12.

Psalm 20. 4.

1) van doen. 2) [].
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De reden , dclick op te neiiicn. Waeroin bestemt dan
«aeiom. Chnstus een nieuwe uyre in dewelcke sijne

Discipelen in sijnen Nacm sullen beginnen te

bidden : Waerom anders dan om dat dese

genade, ghelijck die huyden ten daghe klaer-

der en lieerlicker is
, aisoo oock te meer gunst

en aenghenaemheydt by ons verdient te vin-

den? En in desen selven sin hadde hy een

loan. 16. 24. vvcynigli te voren gheseydt: Tot noch toe en

hebt ghy niet gebeden in mijnen Name

:

bidt, &c. Niet als ofse van het ampt des

Middelaers gantsch geen kennis en hadden

gehadt (want alle de Joden waren in d'eerste

beginselen sijner kennis onderwesen) maer

om datse tot noch toe niet onderscheydelick en

hadden gheweten , dat Christus door sijn op-

vaert ten Hemel een sekerder en klaerder Pa-

troon en Voorspraeck van sijn Kercke soude

wesen dan hy te voren was. Op dat hy der-

halven hare droefheydt van weghen sijn aen-

staenden afvvesen met een sonderlinghe vrucht

versoeten soude, soo neemt hy I) het ampt

van een Voorspreker, en hy leerdt datse tot

noch toe dese uytnemende %) weldaedt ontbeert

hebben , 't gebruyck en genot van dewelck

haer ghegheven sal worden, wanneerse op

sijn voorspraeck vertrouwende, met meerder

vrymoedigheydt Godt sullen aenroepen. Ghe-
Uebr. 10. 20. lijck de Apostel segt dat ons eenen nieuwen

wegh door sijn bloedt toebereydt en geheylight

is. Daerom is onse boosheydt te min te ver-

schoonen , indien wy sulcken onweerdeer-

licken weldaedt, die voor ons eygentlick ver-

ordineert en bestemt is, niet met beyden

armen (gelijck men seydt) en omhelsen.

Be toorn -19. Voorts , dowijl hy den eenigenwegh,

di^n'dic chri's'^
en alleen den toegangh is door dewelcke ons

tusdeueeuigen ghcgovcn wordt tot Godt in te gaen : soo is

Mijdeiaer ver- '(, scker dat voór den ghenen die van desen

wegh afdwalen , en desen toegangh verlaten

,

gheen wegh noch toegang tot Godt meer

overigh is. Die en vinden voor sijnen throon

niet anders dan toorn , verdoemenis , en ver-

schrickingh. In somma , dewijl de Vader desen

ons tot een Hooft en Leydtsman geteeckent en

ghemerckt heeft, soo wie van hem eenigh-

sins af wijeken of ter zijden af slaen , die

poogen soo veel als in hen is , dit merck dat

Godt in-gedruckt heeft , uyt te wisschen en te

— vervalschen. Aldus wort Christus gestelt tot

een eenigh Middelaer , op dat ons door sijn

voorbiddingh de Vader ghenadigh en ver-

soenlick ghemaeckt worde. Hoewel ondertus-

schen oock den Heylighen hare voorbiddingen

ghelaten worden, waer door sy onderlingh

onder malkanderen d' eene des anders wel-

1) treckt hy sich selren aen. 2) keurlicke.

varen en saligheyt Gode recommandeeren en

bevelen : van dewelcke de y\ postel gewach

maeckt : doch soodanigh een 1) voorbiddinghe,

die aen die eenighe voorbiddinghe van Chris-

tus hanght : soo verre is het daer af datse

van de selvighe yetwes verminderen soude.

Want gelijck als sulcke voorbiddinghe 2) uyt

de ghesintheydt der liefde voort komt , daer

mede wy malkanderen , als leden eens li-

chaems , over en weer 3) omhelsen : also

wordense oock tot d'eenigheyt des Hoofts

ghebracht en betrocken. Dewijl dan die voor-

biddinghen oock in den Naem van Christus

ghedaen worden , wat ghevense doch anders

te kennen dan dat niemandt door eenighe

ghebeden in 't minste en kan gheholpen wor-

den , 't en zy dat Christus de Voorspraeck

zy? En gelijk Christus door sijn voorbiddingh

niet en verhindert dat wy in de Kercke mal-

kanderen onderlinghe met de ghebeden te

hulpe komen : alsoo moet oock vast en seker

blijven , dat alle de voorbiddinghen van de

gantsche Kerck op 4) die eenighe voorbidding

moeten gericht en beleyt worden. Jae wy
moeten daerom voornemelick ons selven

wachten voor ondanckbaerheydt jeghens Chris-

tus , om dat Godt onse onweerdigheydt ver-

ghevende , niet alleen toe laet dat een yeder

voor sich-selven bidde, maer oock dat wy
d' een des anders voorbidders zijn. Want wat

voor een hooveerdighheydt ware dit , wanneer

Godt ons stelt tot voorsprake van sijne Kercke,

ons, segg' ick , die met recht verdienen ver-

stoeten te worden , oock als een yeder van

ons bidt voor sich selven in 't bysonder, dat

wy dese mildtdadigheydt souden misbruycken

om Christus eere te verduysteren.

20. Het rabbelen en stamelen der So-

phisten, dat Christus zy de Middelaer der

verlossing , en dat de geloovige zijn de Mid-

delaers der voorbiddingh , en is niet anders

dan een loutere beuselpraet 5). Even eens

als of Christus een tijdtlicke en voor-by

gaende bemiddelingh bedient hebbende, d'eeu-

wighe en onverganckelicke sijnen dienst-

knechten over-ghegeven hadde. Sij
|

han-

delen met hem quansuys genadelick , datse

hem niet meer als soo een kleyn deelken van

sijn eere afkorten. Maer veel anders leerdt

de Schrifluyr , met welckers eenvoudigheyt

,

sonder op soodanige bednegers acht te ne-

men , een Godtvruchtigh mensch sich behoort

te laten vergenoegen. Want als Joannes seght

:

Indien ycmant gesondight heeft, wy hebben

eenen Voorsprake by den Vader , namelick

,

Jesus Christus, gheeft hy daer mede te ken-

1) []• 2)[). 3) (over). 4) tot. 5) beuaelmarckt.

1. Tim. 2. 1.

Nücbtausen

wort bier door

dat onderlingh

voorbidden der

lleyllgheu op

deseraerdëuiet

Weder-Ieg-

gingh van de

dwalingen die

Christus voor-

biddingh ver-

duysteren.

1. Christns is

de Middelaer

der verlossing

:

maer de Hey-

lighezijn Mid-

delaers der

voorbiddingh.

(p. 865.)



506 HET DERDE BOECK III. 20. 21.

Autwoort, be-

vestigt iluor de

seer klare au-

thoriteyt der

Schriftuyr, en

door 't getuyg-

nis vau Augus-

tinus.

Rom. 8. 34.

I. Tim. 2. 5.

Lib. 2. cou-

tra Parmeniau,

eap. 8.

Rom. 15. 30.

Bphes. 6. 19.

Coloss. 4. 3.

1. Cor. 12.25.

1. Tim. 2. 5.

Ephes. 4. 3.

In Psalm 94.

nen dat hy ons [alleeii] 1) in voorlijden een

voorspraeck gheweesl is? En schrijft hy hem
niet veel meer loc een eeuwighe voorbid-

dingh? Wat sullen wy segghen van Paulus,

dewelckc beweert dat hy siltende ter rech-

ter-handt des Vaders, oock voor ons bidt?

En als hy hem elders noemt den eenigen

Middelaer Godls ende der menschen, heeft hy

sijn oogh' niet op de ghebeden, daer van hy

korts te voren ghesproken hadde? Want als

hy hadde geseyt dat men bidden moet voor

alle menschen, soo voeght hy tot versterckingh

van sijnc woorden terstondt daer by , datter

een Godt is van allen en een Middelaer. Au-
gustinus en leydt oock dit segghen 2) niet

anders uyt, wanneer hy aldus spreeckt : De
Christenen bevelen malkanderen Gode door

hare ghebeden. Doch die ghene voor den

welcken niemandt en bidt, maer die self bidt

voor allen , die is de eenige en ware Mid-

delaer. De Apostel Paulus, al hoewel hy een

voornaem lidtmaet onder het Hooft was, de-

wijl hy nochtans was een lidtmaet van het

Lichaem van Christus, en wel wist dat de

grootste en waerachtigste Priester der Kercke,

niet door een figuer in het binnenste van den

voorhangh tot het Heylige der Heyligen

:

maer door een uytgedruckte en vaste waer-

heydl in het binnenste des Hemels , niet tot

die voor-gebeelde, maer tot de eeuwighe hey-

ligheydt in ghegaen is, soo beveelt hy oock

self hem-selven den gebeden der geloovigen.

Hy en maeckt oock hem-selven niet tot een

Middelaer tusschen Godt en den Volcke:

maer hy versoeckt dat alle de Leden van

Christus Lichaem voor malkanderen sullen

bidden : dewijl de Leden voor malkanderen

sorghe dragen, en alle te samen mede lijden,

wanneer een van haer in lijden is. En aldus

moeten d'onderlinghe ghebeden die alle de

Leden, als noch op deser aerden lijdende en

strijdende, voor malkanderen doen, opklimmen

tot haer Hooft dat in den Hemel voor ghe-

gaen is, in het welcke is de versoeninge voor

onse sonden. Want ware Paulus een Midde-

laer , soo souden voorwaer d'andere Aposte-

len oock Middelaers zijn : en alsoo soudender

veel Middelaers wesen : de reden van Paulus

self en soude oock niet bestaen, met dewelcke
hy gheseydt hadde : Daer is een Godt , en

een Middelaer Godts en der menschen , de
mensch Christus, in wien wy oock een zijn,

is't dat wy d'eenigheydt des gheloofs houden
door den bandt des vredes. Desghelijcks in

een andere plaets : Maer is 't dat ghy den
Priester soeckt, hy is boven de Hemelen,

1) []. 2) desc sprettck.

al waer hy voor u bidt, die op der Aerden
gestorven is voor u. Doch wy en droomen
niet dat hy aen de knijen sijns Vaders uyt-

ghestreckt zijnde, voor ons ootmoedelick bidt:

maer wy verstaen met den Apostel , dat hy
voor Godts aenghesicht alsoo verschijnt, dat

de kracht sijns doodts dient tot een eeuwige

voorbiddinge voor ons : soo nochtans dat hy

zijnde in-ghegaen in het Heyliglie des Hemels,

tot de voleyndinghe der werelt toe , de ghe-

beden des voicks het weick van verre in het

voor-huys staen blijft, alleen tot Godt brenght.

2 1 . Belanghende de Heylighe die nae den

vleesche ghestorven zijnde, in Christus leven,

indien wy 't daer voor houden datse Godt

bidden , soo en laet ons niet droomen dat

oock sylieden selfs eenen anderen wegh en

toegangh hebben om hem aen te roepen,

dan Christus , die alleen de wech is : of dat

hare gebeden door eenen anderen naem Gode
behaghelick zijn. Daerom dewijl de Schriftuyr

ons van alle schepselen te rugge roept tot

den eenigen Christus , dewijl oock de Hemel-

sche Vader alle dingh in Christus wederom
versameien wil, soo is het een al te groot'

onverstandigheydt, ick late staen uytsinnig-

heyt, ons selven door d'afgestorven' Heyli-

ghen den toegangh tot Godt te willen be-

reyden, in sulcker voeghen dat wy van

Christus souden worden afgeleyt , sonder den

welcken sy selve gantsch geenen toegangh

en hebben. En wie isser die loochenen kan

dat dit eenighe eeuwen langh alsoo geschiedt

en gedaen is , en oock noch huyden ten dage

gedaen wort over al daer de Papistery d'over-

handt heeft? Tot verkrijgingh van Godts

gunst worden nu en dan de verdiensten

van de doode Heylighe voor-geworpen : en

gemeenlick wordt Christus ter zijde ghe-

steldt, en Godt ghebeden door de namen

der selver. Ick bidd' u, is dit niet het ampt

van die eenige voorbiddingh , die wy voor

henen Christus alleen hebben toe-ghewesen

,

oversetten op de doode Heylighe? Daer be-

neffens wat voor een Engel of Geest heeft

ooyt eenigen mensch een half woort gebood-

schapt van soodanigen voorbiddinge der doe-

den , als sy versinnen 1 ) ? Want in de Schrif-

tuyr en is niet met allen van suicks. Wat
reden is'er dan geweest om deselve te ver-

dichten? Ghewisselick wanneer het mensche-

licke vernuft sich selfs in sulcker voeghen

hulp-middelen opsoeckt, dewelck' ons door

Godts woordt niet en worden toe-ghedient, soo

gheeft het sijn misvertrouwen wel deghelijck

te kennen. Is 't datmen sich beroept op de

Hoedanigh de

voorbiddiugbe

van Christus

Van de voor-

biddiugbe der

Heyligen die in

den Hemel met

Christus leven.

Hoedanigh

dcsclve versiert

wort in't Paus-

dom.

Sy wort we-

derleydt , eer-

stelick vau we-

gen hare oiigc-

schicktheyt.- '

Teu tvveedeu

,

daer mede dat

do Schriftuyr

daer vau gheen

ghewach en

maeckt.

1) versiereu.
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Ten derdeu,

door beroepiiij;

op de couöcieu-

ty der supersti-

tieuse raeu-

schcu.

ïeü vierden,

door de GodU-
lasteringhcn,

daer mede sy de

verborgenthe-

deu ouser ver-

lossingli. Co-

des goedcrlie-

venheydt , ca

Christus liefde

eu ampt over-

vallen.

Lib. de Isaac

& anima.

(p. 356.)

Uytvlucht.

Grouwelicke

dwalingen, uyt

de voorgaende

geboren.

conscienty van alle de gene die in de voor-

biddinghe der Heyligen vermueck scheppen

,

so sullen wy bevinden dat sulcks van niets

anders van daen I) en komt, dan uyt een

vrees' en banglgheyt daer mede sy bevan-

ghen zijn, even eens als of Christus tot dit

werck niet genoeghsaem , of al te straf waer.

Door dese bevreestheydt onteercnse voor

eerst Christus, en berooven hem van den

tytel des eenigen Middelaers , welcke tytel

,

ghelijcks' hem tot een eygen en bysonder

privilegy van den Vader ghegeven is , alsoo

oock op een ander niet en mach overgeset

worden. En met dit selvige verduysteren sy

oock de heerlickheyt van sijne geboort', en

verydelen sljn kruyce : eyndelick , al wat hy

of gedaen of geleden heeft dat ontblooten en

berooven sy van sijnen lof. Want dit alles

streckt en dient hier toe , dat hy alleen de

Middelaer zy en daer voor gehouden worde.

Daer beneffens verwerpen sy de goedertie-

renheydt Godts, dewelck" hein-selven hen-lie-

den tot een Vader voorstelde. Want hy en

is hun gheen Vader, 't en zy datse Christus

bekennen voor haren Broeder. Het welck sy

t'eenenmael loochenen 2) , so 3) se niet en

ghedencken dat hy met een broederlicke ghe-

sindlieydt (die soo sacht en teer is als eenigh

dingh) tot haer genegen is. Daerom draeght

ons de Schriftuyr Christus alleen en eenigh-

lick voor , sy stuyrt 4) ons naar 5) Christus

,

en vestight ons op hem 6). Hy , seght Am-
brosius , is onse mondt , daer mede wy den

Vader aenspreken: hy is ons' ooghe, door

dewelcke wy den Vader sien : hy is onse

rechterhandt , waer door wy ons selven den

Vader op-offeren. Sonder wiens tusschen-ko-

men en voorspreken wy , en oock alle de

Heylighe niet met allen met Godt en hebben

te
I

verrichten. Indiense voorwenden dat de

ghemeyne gebeden die sy in de Kercken doen

,

gheeyndight worden met desen aenhangh

:

Door Christus onsen Heere, soo en brengense

niet anders voort dan een ydele 7) uytvlucht

:

overmidts de voorbiddinge van Christus niet

min en wort ontheylight , wanneerse met de

gebeden en verdiensten der dooden vermenght

wordt , dan of de dooden alleen vermeldt 8)

wierden , en hy geheel en al wierdt verswe-

ghen. Daer beneffens en wordt van Christus

niet eens meldinghe gemaeckt 9) in alle hare

Litanien , Hymnen en Prosen , in dewelcke

den dooden Heyligen allerley eere wordt

opgedragen.

. %% En dese dwaesheydt is soo verre

\) van nergheua elders voort. 2) versaken. 3) is 't dat.

4) veraendt. 5) tot. 6) den selven. 7) blaeuw,

8) gemeldt. 9) vermaent.

voort gegaeu , dat ons in dit stuck den aerdt

der superstity levendigh is afghcbeeldt, de-

welcke wanneerse den breydel eenmael af

gheworpen heeft
,

geen eynd' en pleeght te

maken van hare brootdronckentheyt en over-

daedt. Want sedert dalmen hadde begonnen i.

omme te zien nae de voorbiddinge der Hey-

ligen , soo heeft men allengskens een yege-

licken Sanct en Heyligh sijn eyghen ampt

toe-ge-eygent , dat nae de verscheydenheydt

van de saeck die te verrichten stondt , nu

eens I) dees', dan eens %) die tot een Voor-

bidder of Voorspraeck aengheroepen soude 2.

worden : doe heeft oock een yeder mensch

hem-selven eenen bysonderen Sanct verko-

ren , en sich onder des selfs bewaring als

als onder eenen bescherm-godt begeven. En

daer en zijn niet alleen Goden opgerecht urcm 2. ;

na 't ghetal der steden ('t welck de Propheet «" i'- ^'^

eertijdts den Israëliten verweet) maer oock

nae de veelheydt der hoofden. Maer dewijl

d'afgestorven Heytige alle hare begeerten

richten en bestieren tot d'eenighe wille Godts
,

de selvigh alleen aensien , en in de selvigh'

alleen berusten : so dencken die menschen 3.

sottelick en vleeschelick
,

jae oock smadelick

van de Heylighe , die hen een ander gebedt

toeschrijven dan waer door sy bidden dat het

Rijcke Godts toekome. Van welck gebedt seer

wijt verscheyden is dat gheen' 't welck van

hen versonnen 3) en verdigt wort, te we-

ten, dat een yeder der selver sijne dienaers

een bysondere gunst en ghenegentheydt soude

toedragen. Ten laetsten zijn oock vele tot 4.

dese grouwelicke heylighschennis 4) gheko-

men , datse d'afgestorven' Heylighe nu niet

als goet-gunners en voorbidders : maer als

helpers en beschermers van hare saligheydt

aengheroepen hebben. Siet doch waer toe

d'elendighe menschen vervallen , wanneerse

buyten hare behoorlicke palen , dat is , buy-

ten Godes woordt omdolen 5) en afdwalen,

lek late noch staen die grover ongeschickt- 5.

heden der godtloosheydt , in dewelck' al hoe-

welse Gode , den Enghelen en den menschen

tot eenen grouwel zijn, soo en hebbense

nochtans in deselve noch ter tijdt geen schaemt'

of verdriet. Voor een beeldt of schildery van

Barbara , Catharina en dierghelicke neder ghe-

vallen zijnde , soo prevelense binnen's monts

Onse Vader. En het is so verre daer af, dat

de Pastooren souden sorghe draghen 6) dat

dese dolligheydt of raserny mocht ghebetert

of bedwonghen worden , datse door den reuck

des ghewins verlockt zijnde, deselve met haer

toe-juychen voor goedt kennen. Maer of-

1) als nu. 2) aU nu. 3) versiert. 4) kcrck-rouf.

5) spaceeren. 6) versorghen.
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Oewelcke

wederleyt wor-

den.

Der Papisten

bewija -redenen

om de voorbid-

dinge der Hey-

ligen te verde-

digen.

ü'eerste, van

het ampt der

Engelen geno-

Psalm 81. 11.

Psalm 34. 8.

schoon se de hatelickheyt van sulcken schan-

delick schelm-stuck van liaer mochten af-

schuyven op een ander, hoe en met wat

voorwendsel sullense nochtans kunnen ver-

dedighen , datse St. Loy en St Medard bid-

den dat het hun beheve , uyt den Hemel

hare dienstknechten aen te sien en te hel-

pen, datse de heylige Maghet bidden dat

het haer believe haren Soon te gebieden dat

hy doe 't gheen sy eyschen en begeeren?

Eertijdts is in 't Concily van Carthago ver-

boden gheweest , eenigh gebedt aen den Al-

taer te doen tot de Heylighe : en 't is waer-

schijnlick dat de heylige Mannen in't Concily

vergadert, dewijlse de kracht en 't geweU
der booser gewoonte niet geheel en konden

bedwingen, ten minsten dese matigheydt heb-

ben willen in-ghevoert en ghebruyckt hebben,

dat de gemeene ghebeden niet en souden

gheschonden worden door dese wijse van

bidden : Heylighe Pieter bidt voor ons. Hoe
veel verder is dan wel ghekomen d'onbe-

schaemtheyt der gener dewelcke sich niet en

ontsien den dooden op te draghen 't gheen

Gode en Christus alleen eygen was?
23. Datse voorts poogen te weegh te

brengen dat sulck een voorbiddinghe der Hey-
ligen mochte schijnen op d'autoriteyt der

Schrifture ghefondeert te zijn, daer in doense

vergeefschen arbeyt. Men leest, seggense

,

dickwils van de gebeden der Engelen, en dat

niet alleen : maer daer wort oock geseyt dat

de gebeden der geloovigen door de handen

der Enghelen op- gedragen worden voor het

aenschijn Godts. Maer indiense de Heylige

die dit tegenwoordighe leven afgheleydt heb-

ben , willen verghehjcken met d'Enghelen

,

soo soudense moeten bewijsen dat die doode

Heylighe dienstdoende 1) gheesten zijn, den

welcken desen dienst bevolen is dats' onse

saligheydt sullen versorgen , den welcken

desen last is op-geleydt , dats' ons sullen be-

waren in air onse weghen, datse rontsomm'

ons gaen, ons vermanen en vertroosten, en

voor ons waken sullen. Alle weicke stucken

den Enghelen, en niet den dooden Heyligen

worden toe-geschreven. Hoe verkeerdelick sy

de doode Heyhghe met d'Engelen onder een

menghen, dat blijckt meer dan ghenoegh uyt

soo veel verscheyden ampten , waer door de

Schriftuyr d'een van d'ander onderscheydet.

Niemant en sal het ampt van een Advocaet
of Procureur by eenen aertschen Rechter

durven bedienen soo hy niet eerst toe-gelaten

en is
: Van waer komt dan den aerdt-wormen

soo grooten stoutigheyt datse Gode Patroonen

1) dieustbarighü.

en Voorspraken opdringen, van dewelcke men
niet en leest dat hun sulcken ampt bevolen

is? Godt heeft d'Engelen willen verordineeren

en stellen tot versorgers van onse saligheyt.

Daerom verschijnens' oock in de heylige ver-

gaderinghen, en de Kerck' is haer een schouw-
plaets, in dewelcke sy sich verwonderen over

de verscheydene en menigherley wijsheydt

Godts. Die derhalven dat gheen 't welck den

Engelen alleen eyghen is, opdraghen aen 1)

en oversetten op 21) andere , die verkeeren

en werpen over hoop d'ordeningh die Godt

ghemaeckt heeft , en die onverbrekelick be-

hoorde te zijn. Even soo behendigh gaens'

oock te werck in 't by brengen van noch

andere getuyghnissen. Godt seyde tot Jere-

mia : Al stondt Moses, ende Samuel, voor mijn

aengesichte, soo en soude \docIi\ mijne ziele

tot desen volcke niet wesen. Hoe soud' hy,

segghense, van de dooden alsoo ghesproken

hebben, hadd' hy niet gheweten datse voor de

levendige bidden ? Maer ick besluyte ter contra-

rien aldus, nademael uyt die woorden blijckt, dat

noch Moses noch Samuel voor het Israëliti-

sche volck en heeft ghebeden, datter te dier

tijdt gantschelick gheen voorbiddinge der doo-

den en zy geweest. Want wie van alle de Hey-

lighe sal doch gheacht worden voor het welva-

ren des volcks bekommert te zijn , indien

Moses sulcks niet en doet, dewelcke, terwijl

hy leefde, alle d'andere in desen deele seer
|

wijt overtroffen heeft? Is't datse derhalven

sich met dese soo seer geringe beuselinghen 3)

soecken te behelpen , segghende, dat de doode

voor de levendige bidden , om dat de Heere

geseydt heeft , alwaer 't dat sy voor 't volck

baden ; soo sal ick met meerder schijn van

reden in deser voegen reden-cavelen : Moses,

van den welcken gheseydt wordt , alwaer 't

dat hy voor het volck badt , en heeft voor

het volck in haren uytersten noodt niet ghe-

beden. Ergo , soo en is het oock niet waer-

schijnlick dat yemandt anders voor hen bidt,

dewijl alle d'andere verr' af zijn van de vrien-

delickheydt
,
goedtheydt, en Vaderlicke sorgh-

vuldigheydt die in Moses was. Dit verkrij-

ghense met hare spottighe bewijs-redenen

,

datse ghequetst worden met de selfde wape-

nen , door dewelcke sy meenden ter deghen

ghehart te zijn. 't Is seer belacchelick dats'

een eenvoudighe uytspraeck 4) alsoo ver-

draeijen : want de Heere geeft daer med' alleen

te kennen dat hy de boosheydt des volcks

niet en sal sparen en verschoonen , alwaer 't

dat hun eenen Moses of Samuel , der welc-

kers gebeden hy sich soo seer goedertierlick be-

Ue tweede be-

wijs-reden, ge-

noraea van het

gesegde van

lereraia, aeu-

gaende Moses

en Samuel.

lerem. 15. 1.

Antwoort, de-

welcke de voor-

seydebewijs-re-

den seer stere-

kei ick wend te-

ghen de tegen-

partijen.

(p. 357.)

Den siu des

Propheten.

1) []. 2) ae)i. 3) subtijligheden. 4) spreuck.
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Bevestight

door een ghe-

lijcke plaets by

Eicchiel.c. 14.

VS. 14.

Item , door

't ghetiiyghnis

des Apostels.

Actor. 13. 36.

De derde be-

wija-reden, ge-

uomen van den

aert der liefde,

dewelcke vol-

maeckter is in

de Hej'lige die

met Christus

leven.

1. Antwoort.

toont hadde, glieworden en ghebeuren niochle.

Dese sin en meeningh wordt seer klaerlick

afgheleydt 1) uyt een ghelijcke plaets by Eze-

chiel ; Ofschoon , spreeckt de Heere, dese drie

mannen Noacli , Daniel , ende Job , in- 't mid-

den des selven waren , sy souden door hare

gerechtigheydt [alleen] hare ziele bevryden.

Met welcke woorden hy sonder twijffel heeft

willen segghen, alwaer 't dat de twee van

dien wederom levendigh wierden , want de

derde was te dier tijdt noch in 't leven, name-

lick , Daniel , dewelcke doe ,
ghelijck kenne-

hck was, in d'eerste bloem sijns jonghelingh-

schaps een onvergelijckelick bewijs sijner Godt-

vruchtigheyt gegeven hadde. Laet ons dan die

varen laten van dewelcke de Schriftuyr klaer-

lick betuyght dats' haren loop vol-eynt heb-

ben. Daerom wanneer Paulus van David

spreeckt , so en leert hy niet dat David sijne

naekomers helpt met ghebeden , niaer alleen

dat hy sijnen tijdt gedient heeft.

24. Hier maeckense wederom dees' uyt-

vlucht: Sullen wy dan de Heylighe berooven

van alle gesintheyt en genegentheyt der liefde,

dewelcke door den gantschen loop haers levens

niet anders dan liefd' en barmhertigheydt be-

toont en hebben? Voorwaer gelijck ick niet

neuswijselick en wil ondersoecken watse doen

of watse bedencken , also en is 't oock niet

waerschijnlick datse door menigherley en door

bysondere begeerten herwaerts en ginswaerts

om-ghevoert worden ; maer datse veel meer

door eenen besetten en onveranderlicken wille

staen en streven nae 't Koninckrijcke Godts,

het welck so wel in den ondergangh der godt-

loosen als in de saligheydt der gheloovighen

bestaet. Indien dit alsoo waerachtigh is , soo

wordt oock sonder twijffel hare liefde begre-

pen en in-ghesloten in de ghemeenschap van

't lichaeni van Christus , en niet verder uyt-

ghestreckt dan de natuyr van die ghemeen-

schap lijdt en mede brenght. Ofschoon ick nu

toe stae dats' in deser voeghen voor ons bid-

den , soó en volght nochtans daer uyt niet datse

haer rust verlaten om met aerdtsche sorgen be-

kommert en gequelt te worden, veel minder 2)

datse daerom terstondt van ons moeten wor-

den aengeroepen. Dalmen haer moet aenroe-

pen en volght oock hier uyt niet, te weten, om
dat de menschen die op der aerden leven, on-

derlingh d'een des anders voorbiddingh ver-

soecken moghen. Want dese plicht dient om in

hen de liefde te voeden en op te houden, wan-
neers' hare nooden onder malkanderen ghelijck

als deelen en ten weder-zijden aennemen. Sy
doen dit oock uyt kracht van des Heeren

1) aftfheuoaieu. 2) weyuighe

ghebodt , en hebben daer benell'ens oock sijn

belofte: welcke twee altijt de voornaemste

stucken zijn in het ghebedt. Alle dese rede-

nen en worden by de doode niet gevonden

:

met dewelcke de Heere ons gheen onderhan-

deiingh en heeft ghelaten , noch oock haer

met ons soo veel als men gissen en vernemen

kan , dewijl hy haer van onder ons ghesel-

schap wech gheruckt heeft. Indien yemandt

voorwendt, dat het niet anders en kan wesen
of sy behouden t'onswaert de selfde liefd' als

te voren
,

ghelijckse met ons door een ghe-

loove vereenight zijn : wie heeft nochtans ons

gheopenbaert dats' ooren hebben soo seer

langh dat die tot onse stemmen en ghebeden

souden kunnen reycken? En oock ooghen

soo scherp van gesicht datse de wacht sou-

den kunnen houden over onse behoeften? 1)

Sy beuselen en dichten wel in en onder hare

schoolschaduwen , ick en weet niet van wat

klaerheydt des Goddelicken aengesichts , 't

welck de Heylige bestraelt , en waer in zy

,

gelijck als in een spieghel , uyt der hooghte

sien en vernemen watter al beneden onder

de menschen omgaet. Maer dit te seggen

,

bysonder met sulcken stoutigheyt als sy dat

durven beweeren , wat is dat anders dan door

de dronckene droomen van onse hersenen,

tot de verborghen' oordeelen Godts sonder

sijn Woordt te willen in-dringhen en voort-

breken , en de Schriftuyr met voeten te

treden? dewelcke soo dickwils verklaert dat

de wijsheidt onses vleesches is een vyandt

teghen do wijsheydt Godts: dewelcke d'ydel-

heyt onses verstandts geheel en al verdoemt

:

dewelck' al ons vernuft ter neder velt , en

wil dat de wille Gods alleen van ons sal aen-

gemerckt worden.

25. D'andere getuygnissen der Schrifture

die sy by brenghen om haer leughen te ver-

dedigen , worden van hen seer schendigh

verdraeyt. Maer , seggense , Jacob bidt en ver-

soeckt dat sijnen naem en de naem sijner

Vaderen Abraham en Isaac over sijne Nako-

melingen mocht aengeroepen worden. Laet

ons voor eerst besien wat dit voor een wijse

van aenroepinge zy geweest onder d'Israëliten :

want sy en hebben hare Vaders nooyt aen-

gheroepen om eenighen bystandt van hen te

bekomen : maer sy hebben Godt gebeden dat

hy syner dienaren Abraham, Isaac en Jacob

gedachtigh zijn soude. Soo en kan dan haer

exempel gheen voordeel gheven den ghenen

die de Heylighe selven aenspreken en aen-

roepen. Doch na dien dese stocken en blocken

soo seer dom en plomp zijn datse niet en

Eccles. 9. 5, ö.

De tweede

In-reden.

De derde In-

reden.

De vierde be-

wijs-reden, ge-

nomen vau het

ghetuyghnisae

van Moses ,

aengaende 't

aenroepeu van

'den naem der

Patriarchen

over hare na-

komelingen.

Genes. 4H. IG.

Antwoort.

1 ) noot»akeliekbedeu.
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(p. 358.)

2. Antwoort,

ghenomen uyt

(Ie openbare

stemm' van de

Kerck by le-

saia, cap. 6.S.

VS. 16.

begrijpen wat het zy de naem Jacobs aenroe-

pen, noch waeroni die naem aen te roepen

is: soo en is 't geen wonder dats' oock in

de wijse van aenroepen soo kinderliclc dobberen

en stamelen. Dese wijse van spreken wordt

meer als eens in de Schriftuyr ghevonden.

Want Jesaia seght, dat de naem der man-

nen over de vrouwen wordt aengheroepen
,

wanneerse deselve voor hare mannen houden

om onder der selver trouw en bescherraingh

te leven. Soo is dan d'aenroepinghe des

naems Abrahams over d'Israëliten hier in

gheleghen , dats' hem bekennen voor den oor-

sprongh van haer geslacht , en hem als haren

Auteur en Vader door een beroemde en

sonderlinghe gedachtenis vereeren. Ende dat

oock Jacob dit begeert , dat en doet hy

niet als of hy bekommert waer' om de klaer-

heydt en beroemtheydt sijns naems tot de

verdere tijden uyt te breyden: maer dewijl

hy wist dat de gantsche gheluck
|

saligheydt

van sijne nakomelingen bestondt in d'erffenisse

des verbondts 't vvelck Godt met hem gemaeckt

hadde: soo wenscht hy hen toe 'tgheen'hy

sagh haer hooghste goedt te zijn , te weten

,

datse voor sijn ghesiacht en afkomst ghehou

den en ghereeckent mochten worden. Want
dat en is niet anders dan het verbondt door

een gheduyrigh opeenvolghing 1 ) op hen erven

en oversetten. Wanneer oock d'Israëliten aen

haer zijd' in hare gebeden , harer Vaderen

alsoo gedencken , soo en nemense den toe-

vlucht niet tot de voorbiddinghe der dooden :

maer sv maken den Heere sijns verbondts

indachtigh , in het welck d'alder-goedertie-

renste Vader belooft en aenghenomen heeft

dat hy hen ghenadigh en weldadigh soude

zijn om Abrahams , Isaacks en Jacobs wille.

Hoe weynig andersins de heylige Dienaren

Godts op de verdiensten van hare Voor-ouders

ghesteunt hebben , dat getuyght de ghemeene

stemme der Kercke by den Propheet: Ghy
zijt doch onse Vader, want Abraham en weet

van ons niet , ende Israël en kendt ons niet

:

Ghy ó Heere, zijt onse Vader, onse Ver-

losser. En alsse alsoo spreken , soo segghens'

oock wel daer by : Heere keert u tot ons om
uwer dienstknechten wille. Nochtans en heb-

bense geen ghedachten van eenighe voor-

biddingh , maer sy wenden haer ghemoedt

tot de weldaedt en ghenade des verbondts.

Maer nae dien wy nu den Heere .Tesus heb-

ben , in wiens handt ons het eeuwighe ver-

bondt der barmhertigheyt niet alleen ge-

maeckt, maer oock bevestight is, wiens

naem sullen wy dan liever in onse ghebeden

1) achtervolgh.

ghebruycken en voorwenden? Ende gemerckt

dese fijne Meesters beweeren dat de Patriar-

chen door de voorseyde woorden lot Voor-

bidders gesteldt worden , so wild' ick wel

van haer weten waerom sy Abraham den

Vader der Kercke , selfs de minste plaets

niet en gunnen onder sulck eenen grooten

hoop van hare Sancten ? 't Is ghenoeghsaem

bekent uyt wat een stinckende poel sy haer

selven Voorspraken en Voorbidders op-soec-

ken en versameien. Laet hen my antwoorden

hoe dit schickt en voeght dat Abraham ver-

geten en wech ghestommelt wordt, den welcken

Godt boven all' andere gesteldt en tot den

oppersten trap der eere verheven heeft. De

reden hier van is dese , na dien het klaer

en blijckelick was dat d' oude Kerck van

sulck een gebruyck gantsch geen kennis en

hadde , soo hebbens' om de nieuwigheydt te

bedecken van de Vaders des Ouden Testa-

ments willen swijgen : even als of dit nieuw

en valsch gebruyck door de verschevdenheyt

der namen soude kunnen verschoont worden.

Voorts dat sommigh' alhier teghenwerpen 1)

dat de geloovige Godt ghebeden hebben dat

hy om Davids wille sich des volcks ontfer-

men soude, 't is soo verre daer afdatsulcks

soude dienen tot verdedigingh 2) van hare

dwalingh , dat het een seer groote kracht

heeft tot weder-legginghe der selver. Want
IS 't dat wy willen overweghen , wat voor

roêpinghe 3) David ghehadt 4) heeft : soo

sullen wy bevinden dat hy van alle d 'andere

Heylige wordt afghesondert , op dat Godl het

verbondt bevestighen soude 't welck hy in

sijn hand ghemaeckt heeft. Aldus wordt meer

op het verbondt dan op den mensch gesien,

en onder dese figuyr wort d' eenige voor-

biddinge van Christus beweert en vast ghe-

steldt. Want 't gheen David als eygen en

bysonder hadde, ten aensien dat hy een

voorbeeldt van Christus was, dat en kan son-

der twijfiel op andere niet gepast worden.

26. Maer sommige worden quansuys hier

door bewoghen datmen dickwils leest dat de

ghebeden der Heylighen zijn verhoort ghe-

weest. Waerom ? om datse , namelick , ghe-

beden hebben. Tot u hebben sy gheroepen

.

(seght de Propheet) ende zijn uytgereddet

;

op u hebben sy vertrouwt , ende en zijn niet

bescbaemt gheworden. Laet ons dan oock

bidden naer haer exempel , op dat wy ver-

hoort mochten worden gelijck als sy. Maer

dese besluyten verkeerdelick en anders dan

't betaemt, te weten, dat geen andere ver-

3. Antwoort,

keerende 't ar-

gument teghen

haer.

Teghen-'

pingh.

T)e vijfde be •

wijs-reden, ge-

nomen van de

ghebeden der

Heylighen die

verhoort 7,ijn.

Pi^alra 22. 6.

2) voorwerpen. 2) voordeel. 3) een persoon.

4i ghedr.ighen.
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hoordt en sullen worden dan die eenmael

verhoort zijn gheweest. Hoe veel beter be-

lacob. 5. 17. sluyt Jacobus? Elias, seghl hy , was een

mensche van ghelijcke beweginghen als wy

,

ende hy badt een ghebedt dat het niet en

soude regenen : ende het en regende niet op

de aerde in drie jaren ende ses maenden.

Ende hy badt wederom , ende de Hemel gaf

reghen , ende de Aerde bracht hare vrucht

voort. Wat sullen wy hier van segghen ?

besluyt hy hier uyt dat Elia eenigh byson-

der privilegy en voordeel hadde, tot het welck

wy onsen toevlucht sullen moeten nemen?
In 't minste niet. Maer hy leert dat een Godt-

saligh en suyver gebedt altiijt sijn kracht heeft,

op dat hy ons alsoo daer door soud' opwec-

ken om van gelijcken te bidden. Want de

veerdigheyt en goetwilligheyt Godts die hy
bewesen heeft in 't verhooren van sijn' hey-

lige Dienaren , wordt van ons ter qnader

trouwen uytgheleydt en gheduydet, so 1)

wy door soodanighe voorbeelden en ervarin-

ghen 2) niet gesterckt en worden tot een

vaster en sekerder vertrouwen op sijne be-

loften : door deweick' hy belooft dat sijn'

ooren gheneyght sullen zijn om te verhooren

niet eenen, of tween , of oock weynighen
,

maer allen , die sijn naem sullen aenroepen.
Bewijs der En d'onwetcnhcyt van dese lieden is daerom

"d'slahoriteyt' *^ ™'" ^^ verontschuldighcn om datse soo

der Schriftayr vecl Vermaningen der Schriftuyr als met op-
vast geniaeekt.

ggj schijncn tc vepachten. David is dickwils

verlost door Godes kracht , maer is dit ghe-

schiedt , op dat hy die kracht tot hem tree-

ken , en wy alsoo door sijn hulp en onder-

standt verlost souden worden ? Gantsch anders
Psalm 142. 8. betuygt hy selfs: De Rechtveerdige sullen

my omringhen , wanneer ghy wel by my sult

Psalm 52. 8. gedacn hebben. Item : De Rechtveerdige sul-

len het sien , ende vreesen : ende sy sullen

Psalm .34. 7. ovcr hcm lacchen. Dese elendighe riep, ende

de Heere hoorde. Daer zijn veel soodanige

ghebeden in de Psalmen , in deweick hy Godt

veVweckt om sijn begeerte te verhooren en

te vervullen *) door dese reden, te weten,

op dat de Rechtveerdige niet beschaemt en

worden , maer door sijn exempel tot goede

hope mochten worden opgherecht. Laet ons

nu ter tijdt met één ghetuyghnis te vreden
Psalm .SS. 6. zijn ; Hicrom , seght hy , sal u een yeder

Heylige aenbidden in vindens tijdt. Dese

plaets hebb' ick daerom te liever by gebracht

om dat de swetsers en rabbelaers die hare

longh' om loon verhuyrt hebben tot l)escher-

mingh van het Pausdom . sich niet en hebben

1) is 't dat. 2) preuven en ervarentheden.

*) af te liidden; ad precandum; wat blijkbaar een ver-

gissing ia K.

gheschaemt deselve by te brenghen om de

voorbiddinge der dooden te bewijsen. Even

eens als of David met die woorden yets an-

ders hadde willen betoonen dan de vrucht

,

die uyt Godts goedertierenheyt en gewillig-

heydt sal voort komen , wanneer hy van Godt

sal verhoort zijn. En men moet in't gros en

in't ghemeyn dit weten dat de dadelicke be-

vindingh en beproevingh van Godes genade,

soo wel in ons als in andere, is een sonderlingh

hulp-middel om de waerheyt en getrouwigheyt

sijner beloften te bevestighen. lek verswijghe

veel plaetsen in deweicke David Godts welda-

den hem-selven voorstelt tot stof en versterc-
|

(p. ün9.)

kingh sijns vertrouwens , want die de Psal-

men lesen, sullen deselve van selfs vinden.

Dit selvighe hadde Jacob voor henen gheleert En verkiacrt

door sijn exempel
: lek ben gheringer dan

vaiT .Tacob"'"''

alle dese weldadigheden, ende dan alle dese Genes. .S2. 10.

trouwe , die ghy aen uwen knecht ghedaen

hebt : want ick ben met mijnen staf over

dese Jordane gegaen , ende nu ben ick tot

twee Heyren geworden. Hij spreeckt wel van

Godts belofte, maar niet van die alleen: maer

hy voeght er oock by de vrucht van die

beloft'. om naemaels met meerder moedig-

heydt te vertrouwen dat Godt altijdt deselve

Godt t'sijnwaerts wesen soude. Want Godt

en is niet als de menschen die dickwils van

hare miltdadigheydt berouw hebben , ofwelc-

kers middelen uytgeput worden : maer men
moet van hem oordeelen uyt sijn eyghen

natuyr , gelijck David wijssehck doet : Ghy item. n»

hebt, segt liy , my verlost, Heere, ghy Godt
^^f^'

''""'"'

der waerheyt. Na dat hy den lof sijner be-

houdenis Gode toe-ghe-eygent heeft , so voegt

hy daer by, dat hy' waeracbtigh is: want

indien hy hem-selven niet altijt gelijck en

waer , soo en soudemen uyt sijne weldaden

gheen ghenoegsaem vaste reden kunnen tree-

ken om hem met vertrouwen aen te roepen.

Maer als wy weten, dat hy, soo dickwils

als hy ons te huipe komt, een proef-stuck

en bewijs geeft van sijne goetheydt en ghe-

trouwigheydt, soo en hebben wy niet te

vreesen dat onse hoop beschaemt worden of

ons bedriegen sal.

27. Dit zy dan het kort begrijp van dese Hcsiuyt dat

disputaty , dewijl de Schriftuyr in den dienst
j„~iii'hen

Godts ons dit als het opperste hooft-stuck , een ongodde-

aenprijst en beveelt dat wy hem sullen aen- '''•'«' saeckzy.

roepen (ghelijck hy oock desen plicht der

Godtvruchtigheyt boven all' Offerhanden van

ons vereyscht) dat. oversuicks het ghebedt

niet sondcr groote heyligschennis 1) tot

andere ghewendt en ghedaen wordt. Daerom

I) kerck-root
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1. Oin datse

Gode berooft

van BÏjn eere.

Psalm 44.21.

2. Om datse

't gheloof ver-

iiietight.

3. Om datse

de voor-bid-

diugh van

Christus wech

neeiut.

4. Om datse

strijdt teghen

Godts Woort,

lacob. B. 16.

5. Om datse

strijdt teghen

den reghel des

wel-biddens.

6. Om datse

door ghcen ex-

empelen goedt

gekeurt wordt.

oock in den Psalm wortgeseyt: Soo wy den

Naem onses Godts hadden vergeten, ende

onse handen tot eenen vreemden Godt uyt-

gebreydt : Soude Godt sulck' niet ondersoec-

ken? Daer beneffens nae dien Godt alleen

uyt den gheloove wil aengeroepen worden,

en uytdruckelick beveelt dat de gbebeden

nae 't richtsnoer sijns Woordts sullen worden

aenghesteldt: eyndelick ghemerckt het ghe-

loof op het woordt ghegrondet , de moeder

is van een oprecht ghebedt, soo moet het

ghebedt noodtsakelick vervalscht worden ,
soo

haest als het van 't woordt ter zijden afdwaelt.

En wy hebben aireede bewesen dat de gant-

sche Schriftuyr, soo men haer wil raedt

plegen, dees' eere Gode alleen toe-eyghent.

Wat belanght het ampt van Voorbidden , wy

hebben oock gesien dat het Christus alleen

eyghen is, en dat gheen ander gebedt by

Godt aengenaem en zy , dan 't gheen van

dien Middelaer gheheyligt wordt. Al hoewel

oock de gheloovighe over en weder 1) hare

ghebeden voor de Broeders tot 2) Godt op-

senden 3) , soo hebben wy nochtans betoont

,

dat d' eenighe voorbiddinghe van Christus

daer door niet en wort verkort: overmidts

sy alle te ghelijck op de selvige steunen,

wanneerse so haer selven als andere Gode

bevelen. Boven dien hebben wy geleert dat

dit ampt onverstandelick den dooden toe-

gheschreven wordt, dewijl wy nergens en

lesen dat hun bevolen is voor ons te bidden.

De Schriftuyr vermaent ons dickwils tot

dese plicht d'at wy voor malkanderen sullen

bidden: maer sy en spreeckt van de doode

niet een half woordt: jae selfs wanneer

Jacobus dese twee dingen by een stelt, te

weten , dat wy onse sonden malkanderen sul-

len belijden, en dat wy onderlinghe d'een

voor d'ander bidden sullen, soo sluyt hybe-

decktelick de doode daer buyten. Daerom is

dees' eenige reden ghenoeghsaem om dese

dwalingh te weder-legghen, te weten, dat het

begin om naer behooren te bidden voort komt

uyt het gheloof, en het gheloof uyt het ghe-

hoor van Godes Woordt, in het welck' niet

eens van sulck een versonnen 4) voorbiddingh

gemeldt en wort: want de superstltieuse

menschen hebben haer selven lichtveerdelick

Middelaers en Voorbidders gemaeckt en ver-

kregen , die van Godt niet gegheven en wa-

ren. Want al hoewel de Schriftuyr vervult

is met veel formulieren van gebeden , so en

wort nochtans aldaer niet een eenigh exempel

gevonden van dese voorbiddingh, sonder de-

welcke , volgens 't ghevoelen des Pausdoms,

1) (over). 2) by. 3) op brengen. 4)

geen ghebedt en kan bestaen. Voorts is klaer

en blijckelick dat dese superstity gesproten

is uyt misvertrouwen en ongeloovigheydt

:

om dat sy ofte met den eenigen Voorbidder

Christus niet vergenoegt en waren , of om

dat sy hem geheel en al van desen lof be-

rooft hebben. En dit laetste kan lichtelick uyt

haer-lieder onbeschaemtheyt bewesen worden

:

want sy en ghebruycken geen stercker ar-

gument om te beweeren dat wy de voorbid-

dinge der Heyhgen van noode hebben dan dit

is, te weten,' dat wy niet weerdigh en zijn

gemeensaemlick tot Godt toe te treden. Wy
bekennen wel dat dit seer waerachtigh is,

maer wy besluyten met eenen daer uyt dat

sy Christus alles ontnemen 1), dewijl sy sijn

Voorspraeck en Voorbiddingh van gheender

weerden en achten, 't en zy dat daer by

komen de voor-biddingen van St. Joris, van

Hyppolitus, of van diergelijcke geesten 2) die

er 3) nooyt geweest en zijn.

28. Wijders al hoewel eygentlick alleen 4)

de beden en smeeckingen tot het gebedt be-

hooren, soo zijn nochtans de beden en danck-

seggingen soo nae met malkanderen vereenigt,

datse bequamelick onder eenen naem begre-

pen kunnen worden. Want de soorten des

ghebedts die Paulus optelt in syn schryven

aen 5) Timotheus, zijn alle te samen onder

het eerste lldt van dese verdeelinghe begre-

pen. Door bidden en smeecken storten wy

onse begeerten uyt voor Godt, eyschende

van hem soo wel die dingen die dienstigh

zijn tot verbreydinghe van sijn eer en tot

verklaringhe van sijnen Naem, als de welda-

den die tot onsen gebruycke vorderlick zijn.

Door danck-seggen verkondighen wy sijne

weldaden t'onswaert met behoorlicken lof en

prijs, alle het goede dat ons toegekomen is

aen 6) sijne miltdadigheydt danck wetende.

Daerom heeft David dese twee deelen des

ghebedts : bidden en danck-seggen, te samen

ghevat 7): Roept my aen in den dagh der

benaeuwtheyt : lek salder u uythelpen, ende

ghy sult my eeren. En 't en is niet sonder

oorsaeck dat de Schriftuyr gebiedt dat wy ons

selven in dese twee stucken aenhoudend 8)

sullen oeffenen. Want wy hebben elders ghe-

seydt dat ons' armoed' en ghebreckelickheydt

soo groot is, en d'ervaringh selfs roept

oock dat wy van alle kanten door soo veel

en soo groote benaeuwtheden ghedrongen en

gheperst worden, dat wy alle te samen ge-

noeghsame reden hebben om sonder ophouden

tot Godt te suchten en te stenen, en sijn

hulp ootmoedelick te versoecken. Want alhoe-

1) benemen. 2) spoocken. 3) []. 4) []. 6) tot.

6) []. 7) vervat. 8) geduyrigh

7. Om dat-

se uyt misver-

trouwen ont-

staet.

De laetste te-

gen-werpingh.

Aatwoordt.

VI.

De soorten

der bedeu.

Wenschingen,

bedingCQ, be-'

geerten, danck-

seggingen.

1. Tim. 2. 1,2.

Psalm. 50. 15.

De t'saraen-

binilinge deser

soorten , haer

geduyrigh ge-

bruyck en

uoodtsakelick-

heydt.



III. 20. 28. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT 513

wel wy van teghenspoedt vry mochten zijn,

so moeten nochtans d'alder-heyllgste selfs, van

wegen de schuldt harer sonden , en ten an-

deren oock van weghen d'ontallicke stormen

der aenvechtinghen gheprickelt worden om
(p 3f)0.) hulpe en

|
onderstandt te begeeren. In d'of-

ferhande des lofs en der danckseggingh en

kan oock gantsch geen inbreuck ghescliieden

sonder groote sonde : want Godt en houdt

niet op van d'eene weldaedt op d'andere te

hoopen, op dat hy ons, hoewel wy luy en

traegh zijn, tot danckbaerheydt soude dringen.

En om met een woordt te segghen, wy wor-

den door soo een groote en soo seer over-

dadige miltdadigheyt sijner weldaden by na

overrompelt ; sijne wonder-weroken , die al-

omme, werwaerts wy oock ons' ooghen wen-

den, gesien worden, zijn soo veel m't ghetal

en soo groot van weerde, dat ons nimmer-

meer stoff' en oorsaeck ontbreeckt om hem
Sen duyde- te loven en te dancken. En om dit wat

'"

TerriariT'
^^^^^rder uyt te legghen, dewijl all' onse hoop

jc.estigt door en hulp alsoo in Godt ghelegen is ('t welck
•edenen, ghe- aireede te voren genoeah is bewesen) dat wv
;nvghnissen en . ip i ,

,

"-^

, {
.. '

ixempeien. "^^' ^" "Ct gccn ons acngaet , sonder sijne

zegeningh niet en kunnen voorspoedigh zijn :

soo moeten wy ons selven en all' het onse

gheduyrighlick bevelen in sijne bewaringh.

Daer beneiïens, al wat wy overlegghen, spre-

ken en doen, dat moeten wy overleggen, spre-

ken en doen onder sijn handt en wille, mits-

gaders in 1) de hoop' en verwachtingh op 2)

tacob. 4. 14. sijn hulp en bystandt. Want die alle worden
van Godt verklaert vervloeckl te zijn , die

hare raedtslaghen drijven en besluyten met

esai. 30. 1. een vertrouwen op haer selven of op yemandt
in 31. 1. anders, die buyten sijn believen en sonder

hem aen te roepen, yets voornemen ofpoo-

gen te beginnen. En dewijl nu somtijts geseydt

is, dat hy nae behooren ghe-eert wordt,

wanneer men hem bekendt voor den Aulheur

en Gever alles goedts -. soo volght daer uyt,

dat wy alle die goederen uyt sijne handt alsoo

moeten ontfangen , dat wy sonder aflaten

deselve met danckbaerheyt erkennen en beje-

genen : en datter geen ander behoorlick mid-

del en is om sijne weldaden te gebniycken,

dan dat wy aenhouden 3) in't verbreyden

van sijnen lof, en in hem daer voor te danc-

ken , dewijl die tot geen ander eynde van

sijne niildtdadigheydt tol ons vloeijen en af-

. Tim. 4. B. komen. Want als Paulus ghetuyght dat de

gaven Godts door het woordt on 't ghebedt

geheylight worden , so geeft hy met oenen

te
,
kennen dats' ons sonder hel woordt en

't gebedt onheyligh en onreyn zijn. Door het

1) onder. 2) van. 3) geduyrigh zijn.

woort na een figuyrlicker wijse van spreken,

het geloove verstaende. Daerom spreeckt Da- Psalm 4o. 4.

vid seer trelïelick , wanneer hy betuygt dat

hem door 't verkrijgen en besellen van Godts

mildigheyt , eenen nieuwen lof-sangh in den

mondt ghegheven was. Waer med' iiy te

kennen geeft dat het een boosaerdigh stil-

swijghen is
, wanneer wy eenighe van sijne

weldaden sonder lof voorby gaen : dewijl hy
ons stof en oorsaeck gheeft om hem te prij-

sen soo dickwils als hy sijne weldaden t'ons-

waerts vernieuwt. Ghelijck oock Jesaia pre- lesai. 42. 10.

dickende van een sonderlinghe ghenaed' en

weldaedt Godts , de gheloovige vermaent om
hem eenen nieuwen en heerlicken lof-sangh te

singhen. In welcken sin David elders seght;

Heere, opent mijne lippen: so sal mijn mont Psalm .51.17.

uwen lof verkondigen. Van gelijcken getuy- lesai. 38. 20.

gen Hiskia en Jona, dat het eynde van hare lona 2. 10.

verlossinge zijn sal, datse met Liederen, Go-

des goetheydt in sijnen Tempel verbreyden

en roemen sullen. Desen selvighen regel

gheeft David allen geloovigen in 't gemeyn.

Wat sal ick , seght hij, den Heere vergel- Psalm iiB.12.

den [voor] alle sijne weldaden aen my [6e-

wesen^\ Ick sal den beker der verlossingen

opnemen, ende den Name des Heeren aenroe-

pen. En desen reghel wordt van de Kercke

gevolght in eenen anderen Psalm: Verlost Psalm 106.47.

ons Heere, onse Godt, op dat wy den Name
uwer heyligheyt loven , ons beroemende in

uwen lof. Item: Als hy sich ghewendet sal Psalm 102.I8.

hebben tot het ghebedt des genen die gantsch

ontblootet is: ende niet versmaedt hebben haer-

lieder gebedt. Dat sal beschreven worden

voor liet navolgende gheslachte , ende het

volck dat gheschapen sal worden , sal den

Heere loven. Op datmen de Name des Hee-

ren vertelle te Sion , ende sijnen lof te Je-

rusalem. Jae soo dickwils als de gheloovigen

Godt bidden dat hy hel doe om sijns Naems
wille : gelijck sy daer mede belijden datse

niet weerdigh en zijn yets te verkrijgen om
haer selfs will', alsoo verliinden sy oock haer

selven tot danckseggingh : en I)elooven dat

hun dit sal zijn 't oprechte ghebruyck van

Godts weldadigheydt t'haerwaerts , datse die

sullen verkondigen. Alsoo spreeckt Hosea

,

sprekende van de verlossinge der Kercke

:

Neemt wech o Godt d'ongherechligheydt. en Hosea u 3.

verheft het goede: en wy sullen u de kal-

veren der lippen betalen. De weldaden Godts

en vereyschen oock niet alleen den lof der

tonghe, maer roepen ons oock op om hem
lief te hebben \). Ick hebbe , seght David, Psalm iifi. 1.

den Meere lief gekregen , want hy de stemme

1) vorderen ons oock natuyrlick tot liefde

37
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Psalm 18. 1.

Een reghel

van de ghebe-

den en danck-

seggiugen.

Phili]!. 4. G.

Dewulitke

door de voor-

biddinge van

Christus Gode
gelM-jlight

worden.

Hel.r ]S. IB.

1. Thess. 5.

17, 18.

(p. 361.)

Sekere din-

ghen die in het

ghebedt te be-

nieickeu zijn

:

ilatter, narae-

lick, zijiibyson-

derc ghebedeu,

en gemeyne of

openbare, ghe-

dnyrige, en die

oj) gheaette uy-

reu ghedaen

worden, &c.

mijns Gebedts verhoort. Item , elders daer

hy verhaelt de hulpe Godts die hy vernomen

hadde: lek sal u herlelick lief hebben, Heere,

mijne sterckle. Godt en sal oock gheen be-

hagen hebben in de lof-sangen die uyt de

soetigheydt der liefde niet en vloeijen. Jae

men moet oock voor vast houden 't segghen

van Paulus, te weten, dat alle begeerten ver-

keert en gebreckelick zijn die met danckseg-

ginghe niet en zijn vergheselschapt. Want hy

spreeckt aldus : Laet uwe begheerten in alles
,

door bidden ende smeecken , met danck-seg-

ginghe bekendt worden by Godt. Want ge-

merckt de korselheydt, 't verdriet , de on-

lijdtsaemheyt, de bitterheyt der droefheydt,

en de vreese vele menschen steeckt en drijft

dalse tegen Godt in het bidden murmureeren
,

so gebiedt hy den gheloovigen de genegent-

heden en driften haers ghemoedts alsoo te

temperen en te bestieren, dats' oock, eerse

verkregen hebben 't gene sy begeeren , Godt

niet te min met vroolickheydt danck-seggen.

Indien 't gebedt met danck-seggingh veree-

night moet zijn , oock alsdan wanneer wy m
onse saken by nae teghenspoedt lijden , so

verbmdt ons Godt dies te nauwer om sijnen

lof te singhen , soo dickwils als hy ons geeft

het geen wy begeeren. En gelijck wy ge-

leert hebben dat onse gebeden door Christus

voorbiddingh gheheylight worden , dewelck'

andersins onreyn zijn souden , alsoo is 't oock

dat d'Apostel , als hy ghebiedt dat wy door

Christus d'ofi'erhande des lofs sullen op-ofFe-

ren, met eenen ons vermaent dat onsen mondt

niet ghenoegsaem en is om Godes naem te

verheerlicken , 't en zy dat Christus Priester-

dom daer tusschen kome. Waer uyt wy kun-

nen afnemen dat de menschen wonderlick

beloovert zijn geweest in 't Pausdom , alwaer

het meerder-deel sich verwondert dat Chris-

tus een Voorspraek en Voorbidder genaemt

wordt. Dit is de reden waerom Paulus be-

veelt sonder ophouden te bidden en te dano-

ken : willende, namelick, dat de begeerten

van ons allen met so een gheduyrighe aen-

houdingh als moghelick is , tot alle tijden

,

in alle plaetsen , in alle saken en affairen op-

gerecht sullen zijn tot Godt , datse van hem
alles verwachten , en den lof van alles hem
toebrengen sullen

,
ghelijck als hy ons ghe-

durigh stof en oorsaeck verleent om hem te

loven en te bidden.
|

29. En al hoewel dese volherdinghe 1)
m het bidden bysonderlick siet op de byson-
der en eygene gebeden van yeder een, so

behoortse nochtnas oock yetwes tot d« ge-

1) geduyrigheyt.

meene ghebeden der Kercke. Maer dese ge-

meyne ghebeden en kunnen niet altoos door-

ghaen 1 ) , sy en moeten oock niet anders

gheschieden , dan volgens de polity en orde-

ningh die met ghemeyn' eendrachligheydt

van allen gemaeckt en besproken is. Voor-

waer ick beken 't. Want daerom wordender

sekere uyren bestemt en ghesteldt, devvelcke

ghelijck alsse by Godt middel-matigh, alsoo

oock tot des menschen gebruyck noodtsake-

lick zijn , op dat eens yeders gemack en be-

quaemheydt versorght zy , en alle dinghen

betaemlick en gheschicktelick , volghens het

segghen van Paulus in de Kercke bedient

worden. Maer dit en maeckt evenwel niet dat

een yeghelicke Kerck' haer selven nu en dan

tot een dickwijlder gebruyck der gebeden niet

en soude moeten of behooren op te wecken,

en door eenigen meerderen noodt vermaent

zijnde , met een heftigher vyerigheydt daer

toe te voegen. Van het aenhouden en vol-

herden in de ghebeden , 't welck met de

gheduyrigheydt groote ghemeenschap heeft,

sal plaets zijn om te spreken omtrent het

eynde. Voorts dit en gaet niet aen d'ydel'

overvloedigheyt der woorden , of het seggen

en altijdt heen en we'er seggen van een en

het selvige , 't welck Christus ons heeft wil-

len verbieden. Want hy en verbiedt niet of

langh , of dickwils, of met groote bewegingh

in het bidden aen te houden : maer dat wy
niet en sullen vertrouwen yets van Godt te

kunnen af dringen door een snaterighe veel-

spraeck , als of hy nae menschelicke wijs'

onderwesen en overtuygt moeste worden.

Want wy weten dat de gheveynsde , door

diense niet en bedencken datse met Godt te

doen hebben , haer pracht en pompery niet

anders en drijven in hare ghebeden , dan als

in een triumph en tournoy-spel. Want die

Phariseer dewclcke Godt danckte dat hy niet

en was gelijck andere menschen, heeft sonder

twijff'el hem-selven toe-ghejuycht en vervro-

lickt voor d'ooghen der menschen , als of hy

uyt het ghebedt een naem en roem van hey-

ligheydt behalen wilde. Hier uyt ontstaet oock

dat klapperigh gerammel en geprevel 't welck

heden-daeghs uyt een gelijcke reden en oor-

saeck in't Pausdom in swangh gaet, wanneer

sonimighe deselve ghebedekens heen en we'er

herhalende , den tijdt onnuttelicken door-bren-

ghen , sommighe door een langhduyngh op-

hoopen der woorden d'een op d'ander, haer

selven by den ghemeynen man aenprijsen.

Dewijl Godt door dit gesnater kinderachtigh 2)

wordt bespot, soo en is't niet wonder dat

l.Cor. 14.40.

Hier door en

wordt de noodt

des tijdts niet

uyt-ghesloten

om als dan

dickwijlder en

vyeriger te bid-

den.

Hoedaniglie

geduyrigheydt

vereyscht wort

in het ghebedt, •

tegen het snate-

righe veel-spre-

ken, het welck

als noch seer

ghemeyn is by

de Papisten.

Matth. 6. 7.

Lucas 1 i

etc.

1

l) mogen niet geduyrigh zijn. 2) kiuderlick.

Weder-leg-

gingh van de

Pharizeische

snatery en ghe-

veynstheyt.
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het uyt de Kercke geweert wort , op dat

aldaer niet anders en klincke dan 't geen

ernstigh 1) en uyt het binnenste gemoedt

voort ghekomen is. Daer is noch een ander

ghebreck 't weick met 2) den voorgaenden

ghebreke verwant 3) en eraen 4) ghehjck is,

mitsgaders oock van Christus verworpen wort

:

dat, namelick , de hypocriten tot een proiick

en toon voor veel ghetuyglien soecken te

bidden , en hever tot dien eynde de marckt

innemen, dan dat hare gebeden des werelts

Hetwiteüde loftuytingh mi'ssen souden. Na dien, ghelijck

•ebedts.""
"^

alreedc te voren is gheseydt , dit is het eynd'

en ooghmerck des ghebedts , op dat de herten

opgerecht zijnde, tot Godt souden opstijghén,

soo om sijnen lof te belijden, als om sijn hulp

te versoecken : soo machmen daer uyt ver-

staen dat de voornaemste plichten des ghe-

bedts in den geest en het gemoedt gelegen

Desseifs be- zyn , of lievcf dat het ghebedt selfs eygent-
" "-"""^

lick is een bewegingh en genegentheydt van

het inwendigh hert , deweicke voor Godt den

ondersoecker des herten uytgegoten en uyt-

geleydt wordt. Daerom als onse Hemelsche

Meester (ghelijck wy aireede gheseydt heb-

ben) eenen seer goeden regel om te bidden
latth. 6. 6. niaken en voorschrijven wilde, so heeft hy

bevolen dat wy tot onse slaep-kamer in gaen,

en aldaer met een ghesloten deur onsen Vader

in 't verborghen bidden souden, op dat onse

Vader die in 't verborgen is , ons verhoore.

Want als hy ons van het exempel der hypo-

criten heeft af getrocken , deweicke door een

eergierige verlooningh van hare gebeden der

menschen gunst sochten , soo voeght hy met

eenen daer by 't gheen beter voeght en past

,

te weten , datmen in de slaep-kamer gaen en
Wat het zy aldaer met een gesloten deur bidden sal. Met

en deuiè" te wclcko woorden
,

ghelijck ick verstae en be-

idden, duyde, hy ons leert soecken een vertreck of 5)

plaets , deweick' ons niochte dienen om met

gantscher ghedachten in ons' hert neder te

dalen, en innighlick in te gaen: beloovende

met eenen dat Godt, wiens tempelen onse

lichamen zijn moeten, de genegentheden en

begeerten onses gemoedts sal nae by zijn en

verboeren. Want hy en heeft niet willen seg-

gen dat het niet nut en zy oock in andere

plaetsen te bidden : maer hy betoont dat het

ghebedt yetwes secreets en heymelicks is

,

dat het oock voornemelick in 't gemoedt is

gelegen , en een stil en gherust hert , verre

van allerley ontsteltenissen der sorgvuldig-

heydt vereyscht. Het is derhalven niet sonder

oorsaeck dat oock de Heere selfs , als hy met

meerder vyerigheydt wilde bidden , sich in

1) ernstachtigh. 2) []. S) nabuyrigh. 4) [ ]. 5) [].

een eensame plaets verre van het ghewoel

der menschen begheven heeft : maer hy heeft

dat ghedaen , op dal hy ons door sijn exem-

pel soude vermanen, dat dese hulpmiddelen met

en moeten versuymt worden , waer door ons

ghemoedt, 't weIck in sich selven al te slib-

berigh is, des te meer tot d ernstige 1 ) oef-

feningh des ghebedts in-gespannen wordt.

Doch ghelijck hy ondertusschen , wanneer de

gelegentheydt suicks mede bracht , midden

onder de scharen der menschen sich niet en

heeft ontsien te bidden : alsoo sullen wy oock

in alle plaetsen , daer de noodt suicks mochte

vereyschen , reyne handen op-heffen. En over

suicks moet dit voor vast eri seker ghehouden

worden , dat die gene die in de heylige ver-

gaderinge der Godtvruchtighen weyghert te

bidden , niet en weet wat het zy alleen en

by sich selven bidden , of in een stil ver-

treck 2) , of oock binnen 's huys. En dat

wederom die gene die t bidden versuymt en

in de windt slaet . wanneer hy alleen en by

sich-selven is , ofschoon hy sich vlytighlick

laet vinden in de gemeene vergaderinghen

,

aldaer nochtans alleen ydele en vergeefsche

ghebeden uytstort : overmidts hy der men-

schen waen en goedt-duncken meer toeschrijft

dan Godes verborgen oordeel. Ondertusschen

heeft Godt , op dat de ghemeene ghebeden

der Kercke niet en souden veracht worden

,

in voortijden deselve vereert met seer tref-

felicke loftytelen : bysonderlick als hy den

Tempel het Huys des Gebedts noemde. Want
hy heeft met dit woordt geleert dat d'oeiTe-

ninge des gebedts het voornaemste deel is van

sijnen dienst: en dat de Tempel den gheloo-

vigen als een banier opgerecht zygheweest,

op datse eendrachtelick haer selven in het

bidden souden besigh houden. Daer was oock

een schoone belofte by gevoeght: De Lofsangh

is [in] stilheyt tot u , ó Godt, in Sion , ende

u sal de ghelofte belaelt worden.
|

Met

welcke woorden de Profeet vermaent dat de

ghebeden der Kercke nimmermeer en sullen

te vergeefs zijn : door dien Godt sijn volck

altijdt stof verleent om hem met vreught te

singen. En al hoewel de schaduwen der Wet
geeyndight zijn, dewijl nochtans Godt d'eenig-

heydt des gheloofs oock onder ons door dese

Ceremony heeft willen onderhouden , soo komt

sonder twijffel deselve belofte ons ook toe,

deweicke oock door Christus mond bevestight

,

en volgens Paulus Leere van eeuwige kracht is.

30. Nu
,

gelijck Godt door sijn Woordt

de gemeyne ghebeden den gheloovighen be-

veelt en opleght , also behoorender oock tot

lu alle plaet-

sen bidden.

1. Tim. 2. 8.

Alleen en het

verborgen bid-

den.

Lof-tytel der

opeübare ü;ebe-

den.

lesa 56. 7.

Paahn. 65. 2.

(p. 362.)

I) ernstachtige. 2) (plaets).

Van de ghe-

niej ne plaetsen

of tempelen ,

daer de ghe-

raej ne gebeden

moeten gednen

worden.
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verrichting der selver ghenieyne Kercken ver-

ordineert en bestemt te zijn. En soo wie

weygherigh is aldaer met Gods volck ghe-

meenschap te hebben in 't gebedt , die en

behoeft hem-selven met desen deck- mantel

niet te behelpen, dat hy in sijn slaep-kamer

gaet om 't ghebodt des Heeren te ghehoor-

Mattii. 18.20. samen. Want hy die belooft dat hy doen sal

alles wat twee of drie in sijnen Naem ver-

gadert zijnde , sullen bidden en begeeren , die

betuyght dat hy de ghebeden die in 't open-

baer uytghesproken worden , niet en sal ver-

achten : als maer alle roem en eersoeckingh

by de menschen wordt wech gheruymt , en

in het teghendeel daer by komt een oprechte

en ware ghesintheydt die in 't verborgene
FTet wettigh Jgg herten woont. Indien dit is het wettigh

TemnëLn.
" ghcbruyck dcr Kercken (ghelijck het voor-

waer is) soo moetmen wederom toesien , dat

wy de selvighe , ofte niet en houden (gelijck

die sommige eeuwen langh begonnen zijn ge-

houden te worden) voor eygene woon-plaet-

sen Godts , in dewelcke Godt naerder by ons

zijn en ons beter verhooren soude , of oock

niet toe en schrijven, ick en weet niet wat

verborghene heyligheydt , waer door het ghe-

bedt te heyligher by Godt soude ghemaeckt

worden. Want dewijl wy selfs Godes ware

tempelen zijn , soo moeten wy bidden in ons

selven , is 't dat wy Godt in sijnen heylighen

Tempel willen aenroepen. Sulcken grof mis-

verstandt sullen wy den -Joden en Heydenen

laten behouden , wy , seggh' ick , die een

gebodt hebben van den Heere aen te roepen

in den geest en waerheydt , sonder onder-

scheydt van eenighe plaets. De Tempel was

eertijdts door Godts bevel tot de gebeden en

slacht-olferen ghewijt en toe-ge-eyghent : doch

dat was te dier tijdt doe de waerheydt onder

soodanighe schaduwen afghebeeldet als in 't

verborghen schuyide; dewelcke nu ter tijdt

ons nae 't leven uytgedruckt en voor-gestelt

zijnde, niet en lijdt dat wy ons selven aen

eenigen stoiïelijcken 1) tempel met handen

ghemaeckt , vergapen souden. De Tempel en

was oock den Joden selfs met sulkeii be-

dingh en condity niet aengepresen datse Godts

tegenwoordigheyt binnen de mueren des Tem-
pels besluyten souden , maer op datse souden

worden gheoeffent om de ghestaltenis van den

waerachtigen Tempel te bemercken. Daerom
zijn oock van Jesaia en Stephanus heftigh

bestraft die ghene die sich eenighsins lieten

voorstaen dat Godt woont in Tempelen die

met handen gemaeckt zijn.

31. Hier uyt is voorts meer dan klaer en

Het inis-

hnivck der sel

lesa 60. 1

Actor. 7.

1) materialen.

blijckelick , dat noch stemme , noch ghesangh

eenige kracht heeft in 't gebedt, noch een hayr

voordeels doet by Godt , soo 't niet en komt uyt

een diepe en grondighe bewegingh des herten,

.lae sy verwecken sijn gramschap teghen ons,

is 't datse alleen van 't uyterste der lippen , en

uyt de keel voort komen: dewijl dit niet anders

en is dan sijnen seer heyligen Naem mis-

bruycken , en met sijne Majesteyt den spot

drijven. Ghelijck uyt de woorden van Jesaia

te verstaen is, dewelcke al hoewelse sich

verder 1 ) uytstrecken , nochtans oock dienen

tot bestraliingh van dit gebreck. Daerom

,

seght hy , dat dit volck \tot mi/\ nadert met

sijnen monde , ende sy my met hare lippen

eeren , doch haer» herte verre van my doen

:

ende hare vreese \daer mede sij\ my \yreesen\

menschen geboden zijn die haer geleert zijn

:

Daerom , siet ick sal voorts wonderlick han-

delen met dit volck, wonderlick, ende won-

derbaerlick : want de wijsheyt sijner Wijsen

sal vergaen , ende het verstant sijner Ver-

standighen sal sich verberghen. Wy en ver-

doemen nochtans de stemme of het gesangh

niet : maer willen veel meer dat de selvige

groot geacht sullen worden, wanneer die

slechts met d'inwendighe beweginghe des her-

ten vergheselschapt zijn. Want het verstandt

wordt alsoo daer door gheoeffent en in aen-

dacht ghehouden om op Godt te dencken

:

'twelck, ghelijck het slibberigh en verander-

lick is , lichtelick verslapt , en in menigher-

ley ghedachten verstrooyt wordt, 't en zy dat

het door verscheyden hulp-middelen onder-

steunt 2) worde. Daer beneilens, dewijl d'eere

Godts eenigsins behoort te schitteren 3) en

te schijnen uyt een yeder lidt onses lichaems,

soo is 't insonderheydt betamelick dat de tonge

tot desen dienst op-geoffert en toe-ghe-eyghent

worde, 't zy door singhen , 't zy doorspre-

ken , als dewelcke voornemelick gheschapen

is om den lof Godts te vertellen en te ver-

kondighen. Nochtans heeft de tonge haer by-

sonderste ghebruyck in de ghemeene ghebe-

den die in de vergaderinge der gheloovigen

ghedaan , en met dit oogmerck uytgestort

worden, op dat wy Godt, den weicken wy
door eenen geest en door een en het selfste

gheloof dienen , oock alle te ghelijck door

eene stemme , en ghelijck als door den sel-

ven mondt souden groot maken , en dat in

het openbaer, op dat een yeder van sijnen

broeder over en weder 4) de belijdenisse

sijns geloofs ontfanghe , midtsgaders door sijn

exempel aengelockt en opgeweckt worde.

32l. En wat belanght de gewoonte van

Van de stem-

me en het ghe-

sang, dewelck'

in 't gebedt van

gheender weer-

den zijn,'tenzy

dats' uyt eeue

oprechte gene-

gen theydt des

herten voort-

komen.

lesa. 29. 13.

Matth. 15. 8.

De stemme

en des selfs ge-

bruyek schijnt

meer dienstigh

te zijn tot de

ghemeyne dan

tot de bysonde-

re en heymelic-

ke gebeden.

De gewoonte *

van te singhen

is seer ondt.

1) wijders. 2) onderset. 3) luchten. 4) (over).
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(p. 363.)

Cap. 11.

in de Gemeynten en vergaderinghen te sin-

ghen : (op dal ick dit oock als int voor-by

gaen segge) 't en is niet alleen openbaer en

bekent dat deselve seer oudt , niaer oock by

den Apostelen in gebruyck geweest is
,
ghe-

lijck afghenonien kan worden uyt dese woor-

den van Paulus : Ick sal met den geest en

oock met den verstande singhen. Item , tot

den Colossensen: Leert ende vermaent mal-

kanderen , met Psalmen ende Lof-sangen, ende

geestelicke Liedekens , singhende den Heere

met aenghenaemheydt in uw' herte. Want
in d'eerste plaets beveelt hy te singhen met

der herten en met de stemme : in de tweede

plaets prijst hy hen aen de Geestelicke Ghe-

sanghen , door dewelcke de Godtvruchtige

malkanderen stichten moglien. Augustmus

ghetuyght nochtans dat dese ghewoonte over

al in alle Kercken niet en is aengenomen

gheweest, als dewelcke verhaelt dat de Kercke

van Milaen eerst heeft begonnen te singen

ten tijden van Ambrosius , doe 't volck door

de wreetheydt daer mede de Keyserinne Ju-

stma, Valentmianus moeder, het rechtsmnighe

gheloof vervolghde , meer als te voren aen-

hield 1 ) in waken en bidden : en dat d'andere

Kercken in 't Westen daer nae dat exempel

nae gevolght hebben. Want hy hadde een

weynigh te voren gbeseydt , dat dese manier

en ghewoonte van de Kercken in't Oosten

voort ghekomen was. Hy gheeft oock in het

tweede Boeck van sijne
|
Retractalien te ken-

nen , dat die by sijnen tijdt in Africa was

aenghenomen. Eenen sekeren Hylarius , seght

hy , een Opper-vooght , schold' en bestrafte

met een schendige en lasterige berispingh

al-omme waer hy konde de manier en ghe-

woonte die doe ter tijdt eerst by de Gemeynte

van Carthago was aenghevanghen , dat de

Lof-sanghen uyt den Boeck der Psalmen aen

den Allaer gesongen wierden , ofte voor het

offeren der gaven , ofte als de gaven die

ge-offert en gegeven waren , den volcke wier-

den uytgedeelt. Desen hebbe ick geantwoordt

en wederleyt volgens den last my van de

Broederen op-geleydt. En om de waerheydt

te segghen, wanneer het ghesangh nae die

waerdigheyt 2) en stemmigheyt , dewelcke

Godes en der Engelen aenschijn betaemlick

is
,

gepast en ghematight wordt , soo geeft

het den heyligen oeffeninghen aensien en

aengenaemheyt , en het is seer krachtigh om
de herten tot ware vyerigheyt en neerstig-

heydt in het bidden op te wecken. Men moet

nochtans vlyligh toesien , dat de ooren niet

aiendachtiger en zijn tot de soete melody der

1) geduyrigh waa. 'Zj gravitejt.

stemme, dan de herten tot het geestelicke

verslandt en begrijp der woorden. Van we-

ghen dit perijckel bekent de selfde Augusti-

nus in een sekere plaets dat hy bewoghen

is geweest , om somtijdts te wenschen dat

die manier en wijse mocht worden in-gevoert

die Athanasius onderhieldt , dewelcke den

Voor-leser bevel gaf sijn stemme soo wey-
nigh te buyghen en te draeijen , dat hy meer

scheen te lesen dan te singen. Maer als hy

wederom bedacht wal voor een groote nul-

tigheydl de Gesangen hem hadden toe-ge-

bracht , soo liieldt hy meer van't singhen , dan

van het denckbeelt 1) van Athanasius. Wan-
neer derhalven de voorseyde matigheydt wel

wordt waergenomen , soo is het singhen son-

der twijffel een seer heylighe en heylsame

inslellingh. Ghelijck wederom alle de Ghe-

sanghen die alleenlick tot soetigheydt en tot

vermaeck der ooren geschickt en aengestelt

zijn , der eerweerdigheydt van de Ghemeynte

niet en betamen , en Gode ten hooghsten

mishagen.

33. Waer uyt oock t'eenemael blijckt

,

dat de ghemeene ghebeden niet en moeten

(ghelijck al-omme tot noch toe gheschiedt is)

onder de Latinisten in de Griecksche , noch

onder de Francoyschen of Engelschen in de

Latijnsche tael ghedaen en uyt-ghesproken

worden : maer in een bekende spraeck die

int ghemeyn van de gantsche vergaderingh

kan worden verstaen. Want het is nut en

oorbaerlick datse gheschieden tot slichtingh

van de gheheele gemeynte : dewelcke gantsch

gheen vrucht en kan trecken uyt een gheluyt

dat sy niet en verstaet. En die niet en pas-

sen noch op liefde , noch op redelickheydt

,

die behoorden ten minsten een weynigh be-

woghen te worden door d'autoriteyt van

Paulus , wiens woorden klaer en duydelick

zijn , als hy seght : Indien ghy danck-seght

met den Geest , hoe sal de gene die de plaelse

eens ongeleerden vervult, Amen seggen op

uwe danck-segginghe , dewijle hy niet en weet

wat ghy seght? Want ghy danck-segt wel

behoorlick , maer de ander en wordt niet

ghesticht. Wie sal dan ghenoeghsaem kunnen

verwondert zijn over d'ongebondene stoutig-

heydt der Papisten , die tegen dese klare

woorden des Apostels sich niet en ontsien

seer lange gebeden met een vreemde tael

heen en weder uyt te bleeten , in dewelcke

sy selfs somtijdts niet een half woordt en

verstaen , en oock van andere niet en willen

verstaen hebben? Maer Paulus gebiedt ons

veel anders te doen. Wat dan? seght hy : Ick

Cuufess. lib.

10. cap. 33.

De gfieiiiey-

uc Ghebedeu

moutea gedaeu

wordcu iu ceu

bekuudü , ciidc

niet iu ecu

vreemde eu ou-

bekende tael.

1. Redeu, ge-

uomeu vau Je

bemerckinnhe

der Geiucyute.

3. Kedeu, ge-

uomeu vau bet

ghetuyghnia

des Apostels.

Tcgheu

Papisteu.

l.Cor. 14.16.

1) ghevoelen.
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Altijdt CU iu

alle ghebeileu

wort vereysoht

eeu oprtclite

geuegeuthejt

des gemoedts.

Maer de

tong' en is niet

iill.jt noutsakc-

lick.

Uoedauighe

oeffeningheii

daei' zijn de

kiiye-buygiug

en de ontdec-

kiugh des

lioüfts.

Vil.

De wijse van
bidden ons van

Christus voor-

.ïcsteldt, schil-

dert ous af

de onmetelieke

goetheyt ousea

Hemelscheu

Vaders.

sal [wel] met den Geest bidden, maer ick sal

oock met den verstande bidden : Ick sal [wol]

met den Geest singhen , maer ick sal oock

met den verstande singhen. In vvelcke plaets

hy door het woort Geest , beduydt en be-

teeckent de bysondere gave der longen of

talen , die van sommige dewelcke daer mede

begaeft waren, misbruyckt wierdt, dewijl sy

niet en maeckten dat deselve talen wierden

verstaen en begrepen. Voorts moetmen oock

hier van gantsch en gaer onderricht zijn, dat

het soo wel in de ghemeyne gebeden , als

in de gliebeden die yemandt op hemselven

alleen doet, niet anders en kan wesen, of

de tonghe , wanneer 't hert daer niet hy en

is , moet den Heere grootelicks mishagen.

Daer beneffens, dat het verstandt door vyerige

ghedachten alsoo moet worden opgeweckt,

dat het verre te boven gae alles wat de tonge

met spreken kan uytdrucken. Ten laetsten

,

dat de tonghe selfs in onse bysondere en

eygene ghebeden niet noodtsakelick en moet

gebruyckt worden , dan voor soo veel als het

verstandt niet krachtigh genoegh en is om sich

selven op te wecken , of voor soo veel als

door het gheweldigh verwecken en aenporren

des verstandts, de tongh oock tot spreken

gheroert en bewoghen wordt. Want al hoewel

de beste ghebeden somtijds sonder stemme

geschieden, soo gebeurt het nochtans dickwils

dat door d'overvloedighe bewegingh des gees-

tes de tonghe tot spreken , en de andere lede-

maten tot eenige gesticulatien 1) en gebeerden

sonder eer-soeckingh voort ^breken. Hier uyt

quam dat onseker gemurmel en geluydt 2)

,

het welck Hanna met hare lippen maeckte

:

en alle de Heylige bevinden altljt yets van

sulcks in hen selven, wanneerse tot afghe-

brokene en halve woorden uytbersten. De
uyterlicke gebeerden des lichaems die in 't ge-

bedt plegen onderhouden te worden (ghelijck

als daer zijn de knyebuygingh en ontdecking

des hoofts) zijn oeifeningen , door dewelcke

wy arbeyden om tot meerder eerbiedigheyt

en vreese Godts op te stijgen.

34. Voorts en hebben wy niet alleen te

leeren de sekerste wijse van bidden , maer

selfs oock wat voor dinghen wy bidden en

begeeren moeten , te weten , de selfde die

de Hemelsche Vader door sijnen wel-ghelief-

den Soon ons heeft voor-geschreven : waer
in wy sijne onmetelicke goetheyt en sacht-

moedigheyt bemercken en bekennen kunnen.
Want behalven dat hy ons vermaent en op-

weckt om hem in alle onse verlegenheden
aen 3) te soecken

, (gelijck de kinderen , soo

1) gestieu. 2) gemoinijel en geraiuuiel. 3) noodtsakelickheydt.

dickwils alsse met eenige benauwtheydt bela-

den zijn, tot de getrouwigheyt harer Ouderen
den toevlucht plegen te nemen) dewijl hy
merckte dat wy selfs niet genoeghsaem en

weten hoe groot onse armoede zy, wat wy
behooren te begeeren, wat ons nut en dien-

stigh is , soo komt hy oock dese onse onwe-
tenheyt te hulp : en 't geen ons aen onse

eyghen verstandt ontbrack , dat heeft hj' van

't sijne vervult en voldaen. Want hy heeft

ons een formulier en patroon voor-geschre-

ven , waer in hy als in een tafereel voor-

ghesteldt heeft alles wat wy van hem moghen
begeeren, alles wat tot onsen besten oor-

baerlick is , alles wat noodigh is gebeden en

ghe-eyscht te worden. Uyt welcke sijne goe-

dertierenheydt wy een groote vrucht der

vertroostingh ontfanghen , namelick dese , dat

wy nu weten en verstaen dat wy van hem
niet en eyschen yetwes 't welck ongherijmt,

vreemt , onbequaem , en eyndelick hem on-

aenghenaein is , dewijl wy by nae uyt sijnen

mont bidden. Doe Plato bemerckte d'onwe-

tenheyt der menschen in hare begeerten en

beden die sy tot Godt
|
brachten , dewelcke

indien se 1) toe-ghestaen wierden, hun dick-

wils qualick bekomeii souden ; soo verklaert

hy dat de beste wijse om te bidden dese zy

,

die hy uyt eenen ouden Poet ghenomen
hadde , te welen : O ghy Koning Jupiter

,

gheeft ons dat ghene 't welck ons best is

,

beyde wanneer wy 't begeeren en als wy
't niet en begeeren: en weert het quaedt van

ons selfs oock wanneer wy 't eyschen. Dees'

Heydensche Man is daer in verstandigh, dat

hy oordeelt hoe gevaerlick het zy van den

Heere te bidden 't geen onse begeerlickheydt

ons soude moghen raden en in-gheven : en

hy betoont met eenen onse rampsaligheyt

,

dat wy onse mondt selfs sonder perijckel

voor Godt niet en kunnen op doen , 't en

zy dat ons de Heylige Geest in de rechte

wyse van bidden onderrichte. Daerom be-

hoort dit privileg.y by ons des te dierbaerder

gheoordeelt en geacht te worden , dat d'ee-

nigh-gheboren Soon Godls ons de woorden

in de mondt geeft , daer door onse hert en

ghemoedt van alle twijffelingh en swarigheydt

bevrijdt wordt.

35. Dit formulier of desen regel des ghe-

bedts is uyt ses beden en begheerten t'samen

ghestelt. Want d'oorsaeck waerom ick niet

en gevoele met die ghene die dit formulier

in seven begeerten onderscheyden en ver-

deden , is dese , te welen , om dat het schijnt

dat d'Euangelist wanneer hy schrijft : En

Matth. f). 9.

Lucas 11.2.

En daer uyt

verkrijgen wy
een groote

vrucht der ver-

troostingh.

De Alcib. 2.

vel de voto.

(p. 364.)

1) v^aer 't datse.

van 't ghebedt

des Heeren ia

ses heden.

August inEn-

chirid. ad Laa-

rent. cap. 116.

Chrysost, in

opere imperf.



m. 20. 36. HOE DE GENADE VAN CHRISTUS ONTFANGEN WORDT. 319

üese woor-

den worden af-

gcdeelt in twee

voorname stuc-

keu, waer van

't eerste d'cere

Godts, en het

tweede onsesa-

lighevt betreft.

ü'ordre van

deae stucken.

Exud. 33. 32.

Rom. 9. 3.

leydt ons niet in versoeckinge , maer verlost

ons van den Boosen 1 ) : door het woordeken

maer, 't welck hy tusschen beyden inbrengt

die twee leden aen malkanderen heeft wil-

len verknoopen en tol een versameien , als

of hy geseydt hadde: En lael ons door ver-

soeckingh niet overvallen worden , maer komt

veel eer onse broosheydt te hulp en verlost

ons , op dat wy niet en worden overwonnen.

De oude Leeraers der Kercke ghevoelen

oock met ons , soo dat dat geen 't welck als

ter sevenster plaels by Mattheus toe-ghedaen

is , tot de seste bede behoort als een uyt-

legginglie der selver. En al hoewel het gant-

sche gebedt sodanig is, datmen in alle de

deelen van dien op Godts eere voornemelick

moet acht hebben: soo zijn nochtans de drie

eerste beden bysonderlick tot Godts eere ver-

ordineert : dewelcke wy daer in alleen moe-

ten aensien , sonder m 't mmste (gelijckmen

seyt) te letten op ons eygen profijt en voor-

deel. De resteerende drie beden doelen op 21)

de sorghe voor ons selven, en zijn eyghent-

lick bestemt om te bidden en te versoecken

die dingen die tot onsen gebruycke dienstigh

zijn. Gelljck wanneer wy bidden dat Godes
Naem gheheylight worde , dewijl Godt wil

beproeven of wy hem voor niet, of op hope

van loon hef hebben en dienen , soo en moe-

ten wy alsdan geen ghedachten hebben van

ons eyghen profijt: maer wy moeten sijn eer

ons selven voorstellen, en daer op alleen

star-ooghen: en oock in andere dierghelijcke

beden even alsoo gesinl zijn. Ende dit brenght

ons oock groot voordeel in, want als Godts

Naem alsoo als wy bidden, geheylight wordt,

soo wordt hy oock wederom onse heylighma-

kingh. Maer voor 3) sulcken profijl moeten

onse ooghen (ghelijck geseyd is) dan, als wa-

re het 4) ghesloten zijn en eenighsins blindt 3),

datse daer op in t minste niet en sien. Soo

dat wy, of schoon alle hoop van ons eygen-

baet afghesneden waer, nochtans niet af en

laten dese heylighmakingh, en voorts andere

dingen die Godts eer betrell'en, te wenschen

en door ghebeden te versoecken. Gelijck

in d'exempelen van Moses en Paulus te sien

is , den welcken het niet swaer en viel hare

gedachten en ooghen af te keeren van haer sel-

ven , en door een heftighen en brandenden

yver haer eyghen verderf te begeeren , op
datse selfs met hare schade de eere en het

Koninckrijcke Godts bevorderen souden. We-
derom wanneer wy bidden dat ons onse da-

ghelicksche broodt worde ghegeven : al hoewel
wy versoecken het geen tot onse nuttigheyt

1) quaden 2) begrijpen. 3) tol. 4) []. 5) verblinden.

dient : soo moeten wy nochtans in desen oock

voornemelick Godts eeresoecken. Soo dat wy
'l sslfs niet en sullen eyschen, 't en zy dat

het tot sijner eeren strecke. Laet ons nu tot

verklaringhe van het Gebedt selfs voort gaen.

Onse Vader, die daer zijt in de
Hemelen.

36. T yToor eerst komt ons in den aen-

V vangh voor oogen 't geen wy
voor henen geseyt hebben, dat all' onse ge-

beden Gode moeten op-gheofiTert worden alleen

in Christus naem : gelijck deselve door eenen
anderen naem hem niet en kunnen worden
gherecommandeert en aenghepresen. Want
als wy Godt noemen onsen Vader , so spre-

ken wy hem gewisselick aen in den Naem
van Christus. Want met wat vertrouwen soude

yemant Godt sijnen Vader noemen ? Wie soude

tot sulck een roeckeloosheyt uytbreken dat

hy sich selven d'eere van een kint Godts te

zijn , aentrecken soude , soo wy niet in Chris-

tus tot kinderen der ghenade en waren aen-

ghenomen? Dewelcke dewijl hy de ware Soon
is, ons van Godt tot een Broeder is gegeven:

op dat dat geen 't welck hy van natuyren

eyghen heeft , ons eygen worde door de wel-

daedt en genade der aennemingh , is't dat

wy nochtans soo grooten weldadigheydt door

een vast geloof omhelsen. Gelijck Joannes

segt: Dat den genen die in den Naem van

den eenigh-geboren Sone Godts gelooven

,

macht gegeven zy om oock selfs kinderen

Godts Ie worden. Hy noemt derhalven hem-
selven onsen Vader, en wil dat wy hem alsoo

noemen sullen : ons alsoo door dese so groote

soetigheydt sijns Naems van alle misvertrou

wen bevrijdende , nae dien datter nergens

meerder genegentheydt en beweginge der liefde

gevonden en kan worden dan in den Vader.

Daerom en heeft hy sijne seer uytnemende
liefde t'onswaert door gheen sekerder bewijs

en betoogh kunnen betuyghen dan daer mede
dat wy kinderen Godts ghenoemt worden.

En sijne liefde tot ons is soo veel grooter

en heerlicker dan alle de liefde van ons'

ouders , als hy alle menschen in goetheyt en

barmhertigheyt te boven gaet. Soo dat oock,

ofschoon alle vaders die op der aerden zijn

alle ghevoel der vaderlicker goedertierenheyt

afgeleyt hebbende , hare kinderen verlieten :

hy nochtans ons nimmermeer en sal verlaten :

overmidts hy hem-selven niet en kan versaken.

Want wy hebben hier van dese sijne belofte

:

Indien dan ghy , die boos zijt , weet uwe
kinderen goede gaven te gheven , hoe veel

te meer sal uwe Vader, die in de Hemelen

De Naem
des Vaders ver-

ej'Scht.

1. Dat wv
Godt bidden iii

den Naem van

Christus alleen.

Siet hier vo-

ren sect. 17.

18. lU.

loan. 1. 12.

•l. Oj) dat

W)' alle misver-

tronwen afleg-

gen.

3. Üj) dat

wy van hem
alles goets ver-

wachten, 't en

zy dat wy hem
beschuldighen

willen van ar-

moed' en ghe-

breek der goe-

deren, of van

al te groote

stnyrsheyt.

1. loan.' 3. 1.

Psalm 27. 10.

lesai. 63. 16.

3. Tim. 2. 13.
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lesai. 49. IB.

HET DERDE BOECK III. 20. 37. 38.

(p. 365.)

Tegliea-wer-

[jiiig. De son-

ileu weeren ous

vuil GoJes aeu-

bcliijii, ilen

weicken wy tot

eeiieu Rechter

eiiile niet tot

ceuen Vader

(ïlieinaeckt heb-

ben.

AutwuorJt,

^Lenuoien van

Gucles uatujr,

ilie van den A-

jiOslel beschre-

ven wort,

2. Cur. 1. 3.

Item , van

een exempel, of

treffelicke para-

bel.

Lucas 15 aO.

is. Item, by den Propheet: Kan oock eene

vrouwe hares suyghelinghs vergelen? Of-

schoon dese vergaten, soo en sal ick doch

uwer niet vergeten. Is't dat wy sijne kinde-

ren en sonen zijn, glielijck een soon sich selfs

niet en kan begheven in de trouw en bescher-

mingh van eenen die hem vreemt is en met

en bestaat , 't en zy dat hy met eenen klage

van sijns vaders wreetheydt of armoede :
al-

soo en kunnen wy oock by niemant anders

dan by desen onsen Vader eenighe hulp soec-

ken, sonder hem van ghebreckehckheydt en

onvermogen , of van wreetheyt en al te groote

sluyrsheyt te beschuldigen.
]

37. Laet ons niet voorwenden, dat wy

met recht vreesachtigh geinaeckt worden door

't gevoel van onse sonden , waer door onse

Vader, hoewel hy goedertieren en sachtmoe-

digh is, dagelicks op ons verstoort en ver-

gramt wordt. Want indien onder de menschen

een soon gheen beter voorstander en kan heb-

ben om sijn saeck by sijnen vader te ver-

handelen, en gheen beter voorspraeck om de

verloren ghenade sijns Vaders hem-selven te

verkrijghen en weder op te rechten, dan dat

hy self, met ootmoedigheydt en vernederingh

sijn schuldt bekennende, sijns vaders barm-

herligheydt versoecke (want in sulcken ghs-

val en kunnen de vaderlick' inghewanden

haerselven alsoo niet veynsen of onthouden,

dats' op soodanighe ghebeden niet en souden

bewoghen worden) wat isser dan dat de Va-

der der barmhertigheden en de Godt aller

vertroostingh niet en soude doen ? Sal hy niet

veel meer de tranen en suchten sijner kin-

deren , die hem ootmoedelick bidden en aen-

roepen , verhooren
,
(bysonderlick na dien hy

ons daer toe noodight en opweckt) dan eeni-

ghe voor-spraken en voor-biddinghen van an-

dere? Tot welckers hulp en onderstandt sy

daerom al bevreest en verbaest, niet sonder

eenighen schijn van vertwijffelingh , haren

toevlucht nemen , om datse van haers Vaders

sachtsinnigheyt en vriendelickheydt misver-

trouwen. Desen overvloedt der Vaderlicker

sachtmoedigheyt heeft hy ons in een parabel

afgebeeldt en voor oogen ghesteldt : in de-

welcke de Vader sijnen Soon, die sich van

hem vervreemdet, die sijn goederen overda-

dighlick verquist, die allesins swaerlick legen

hem gesondight hadde , met uytgestreckte

armen omvanght : en niet en wacht 1) tot

dat de soon met woorden verghevinghe ver-

soeckt , maer self hem voorkomt , hem in t

weder komen van verre bekent , hem van

self te gemoet loopt , vertroost , en in gena-

den opneemt. Want als hy dit exempel van

soo grooten sachtmoedigheydt in een mensch

voorsteldt om van ons aenghemerckt te wor-

den, soo heeft hy ons willen leeren hoe veel

overvloediger sachtmoedigheydt wy verwach-

ten moeten van hem , die niet alleen onse

Vader, maer oock boven alle Vaders verre

de beste en goedertierenst' is, niet teghen-

staende dat wy ondanckbare, wederspannige,

en boose kinderen zijn, so wy slechts ons

selven henen wech werpen op 1 ) sijne barm-

hertigheyt. En op dat hy te meer betuygen

en versekeren soude dat hy ons , indien we

althans 2) Christenen zijn, soodanigh een Va-

der is , soo en heeft hy niet alleen Vader

,

maer oock by namen onse Vader willen ge-

noemt worden : als of wy hem in deser voe-

gen aenspraken: O Vader! die so groote

liefde draeght tot uwe kinderen, en soo seer

ghereet en ghenegen zijt om iien te verge-

ven , wy uwe kinderen roepen u aen ,
en

bidden u, t'cenemael versekert en overtuygt

zijnde dat ghy niet anders dan Vaderlick lot

ons gesint zijl, al hoewel wy soodanigen Va-

der onweerdigh zijn. Maer dewijl d'enghten

onses herten suick een boven maten groote

goelgunsligheyl niet- en kunnen vatten, soo

is niet alleen Christus ons een pandt en ver-

sekertheyt onser aenneminghe lot kmderen

,

maer hy geeft ons oock sijnen Geest lot een

ghetuygh' derselver aennemingh , door den

weicken wy met vrye en luyde stemmen

mogen roepen: Abba , Vader. Laet ons der-

halven soo dickwils als wy door eenige Iwijf-

felingh op gehouden worden, ghedencken

van hem te versoecken dal hy, onse vrees-

achtigheyt verbetert hebbende, ons gheve

dien Gheesl der groot-hertigheyt tot een aen-

leyder om met vrymoedigheyt te bidden.

"38. Voorts, wat belanght dat wy in dit

formulier alsoo niet en worden onderwesen

dal een yeder voor sich selven hem sal noe-

men sijnen Vader, maer veel meer dat wy

alle te samen hem in 't gemeen sullen heeten

onsen Vader , daer uyt worden wy vermaent

,

hoe grooten ghenegentheydt der broederhcker

liefde dal wy malkanderen behooren toe Ie

draghen ,
dewijl wy alle te ghelijck door een

en het selfde recht der barmhertigheydt en

onverdiender mildtdadigheydl kinderen zijn

van sulcken Vader. Want indien wy alle te

samen eenen gemeenen Vader hebben, van

den weicken voort komt al het goedt dat ons

eenighsins soude kunnen gebeuren en ge-

worden : soo en behoort onder ons geen dingh

so eyghen te zijn, 'twelck wy souden wey-

Ten luetsten,

daer van dat

hy onse Vader

heeft willen ge-

uuciat worden.

Vau welck

aennemingh

Christus ons

een pandt en de

Ueylige Geest

een getuygh is.

Galat. 4. 6.

Waerom hy

in 't ghemeyn

gheseydt w.ordt

ou^eu Vader te

zijn.

Matth. 23. 9.

1) vertoeft. 1) in. 2) is 't dat wy.
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Eeu gelijcke-

nis , versterc-

keude de vour-

gaeaile ledea

v:in dcbroeder-

licke liefde.

Ephes. 1. 23.

Wy mogheu
oock wel voor

ODS Cü eenigbe

aadere in *t by-

aonder biddeo,

als luaer ona

glieniuedt sich

in 't gbeheel

atreckt tot dese

gcmeynscbap,

het welck door

een t;heKjeke-

nisse, die van

d'aelmoeaen o[»

de gebeden ge-

past wort, wort

beveatight.

geren met een groote blynioedigheydt en ghe-

willigheydt des herten d'een den anderen

mede te deelen, soo veel de noodt vereysclu.

Is 't dat wy nu alsoo ghelijck behoorlick is

,

malkanderen de handt toereycken en onder-

stand doen willen , soo en kunnen wy in

gheen dingh den broederen meer voordeels

toebrenghen , dan als wy deselve bevelen in

de voorsorgh en voorsienigheyt des[alderbesten

Vaders, dewijl hen het minste niet en kan

ontbreken , wanneer hy hen gunstigh en ghe-

nadigh is. En dit selvighe zijn wy voorvvaer

oock onsen Vader schuldigh. Want gelijck de

gene die eenigen Huys-vader waerlicks en

van herten lief heeft, te ghelijck oock des

selfs gantsch huysgesin met liefde en goct-

willigheyt omhelst : insulcker voegen moeten

wy oock , om te betoonen hoe wy tot desen

Hemelschen Vader gcsint en genegen zijn

,

onse liefde besteden aen sijn volck , aen sijn

huysghesin, en eyndelick aen sijn erfdeel: 't

welck hy so grootelicks heeft vereert dat hy

dat selvige de vervullinge sijns Eenigh-ghe-

boren Soons genaemt heeft. Daerom sal een

Christen-mensch sijne gebeden schicken en

aenstellen nae desen regel , te weten , dat

deselve moeten gemeen zijn en in sich ver-

vatten alle die , die sijne broeders zijn in

Christus. En niet alleen die , die hij tegen-

woordelick siet en bekendt soodanighe te zijn,

maer oock alle menschen die op den aerdt-

bodein leven: van dewelcke wat Godt ver-

ordineert heeft , ons onbekent is : dan dit

weten wy dat het niet min Godtvruchtigh

als menschelick is , hun alles goedts te wen-

schen , en van hun het beste te hopen. Hoe-

wel wy moeten boven all' andere met een

bysondere liefde en ghesintheyt genegen zijn

tot de huys-genooten des gheloofs : die ons

van den Apostel in alle saken voornemelick

zijn bevolen. In somma , alle onse ghebeden

moeten soodanigh zijn, datse tot een oogh-

merck hebben die onderlinge ghemeensaem-

heydt die onse Heere in sijn Rijck en in sijn

huys verordent en ingestelt heeft.

39. En evenwel en worden wy hier door

niet verhindert in't bysonder te bidden voor

ons selven en voor sekere andere : wanneer

wy maer daer by sorghen dat ons ghe-

moedt het aenschouwen deser gemeynsacm-

heyt niet en verlate, noch oock self sich daer

van een weynigh af en keere , maer alles

daer toe richte 1) en aenlegge. Want al hoe-

wel dat die gebeden bysondere persoenen

betreffen
, dewijlse nochtans tot het voorseyde

wit en ooghmerck ghericht en bestiert wor-

1) beleyd'.

den , soo en latense niet af ghemeyn te zijn.

Dit kan in't geheel door een glielijckciiisse

lichtelick verstaen worden. Godt heeft een

algemeyn gebodt gegeven dat men alle ge-

brecke
|
licke menschen in haer armoede ver- {p. 366.)

liclitingh moet toebrenghen, en nochtans wordt

dit ghebodt ghehoorsaemt van die ghene de-

welcke tot dien eynde te hulp komen de

behoeftigheydt der ghener die sy of weten

of sien dat noodt en ghebreck lijden : al is't

dats' onderlusschen veel arme voor-by gaen

die door geen minder noot gedruckt en wor-

den : 't zy om datse die alle te samen niet

en kunnen kennen , 't zy om datse niet mach-
tigh en zijn die alle te helpen. In suicker

voeghen en wordt oock de wille Godts niet

tegen gestaen van die dewelcke dese ghe-

meyne broederschap der Kercke bemerckende

en ter herten nemende , dusdanige ghebeden

voor bysondere persoenen uytstorten , waer

door sy met een toe-geneyght gemoedt tot

allen , Godt bidden voor haer selven of voor

andere, welckers nooden en swarigheden hy

hen beter en naerder heeft willen bekent

maken. Hoewel alle dingen en zijn in dese

gelijckenisse van 't gebedt en 't uytreycken

der aelmoessen , niet ghelijck. Want de goet-

willigheydt in het uytdeelen kan alleenlick

ghepleeght en gheoell'ent worden omtrent de

gene welckers armoed' ons bekent is: maer

men kan door het ghebedt te hulp komen
oock d'aldervreemst' en onbekentste , al is't

datse door verre gheleghene landen van ons

af gesondert zijn. En dit gheschiedt door dat

alghemeyne formulier en voorschrift des ghe-

bedts , in het welck alle kinderen Godts, en

volgens dien oock die vreemd' en onbekende

begrepen worden. Hier toe kan dienen dat

Paulus de geloovighe van sijnen tijdl ver-

maent dats' in alle plaetsen suyvere handen i. Tim. 2. s.

sullen op-hetlen sonder twisten : Want als hy
leert dat tweedracht den gebeden de deure

toesluyt, soo wil hy dats' hare gebeden een-

moedighlick tot voordeel van het gemeyn

sullen toebrengen.

40. Daer wordt oock by gevoeght , dat i» wat sin

hy is in de Hemelen. Waer uyt men niet
worfttelimta

terstondt en moet af nemen dat hy binnen de Hemelen,

den ommegangh des Hemels, ghelijck als

binnen sekere traliën , ingesloten en omset

,

bepaelt en gehecht wordt. Want Salomo be- i. Reg. s. 27.

lijdt , dat oock de Hemelen der Hemelen hem
niet en kunnen begrijpen. En hy selve seght lesai. 66. i.

door den Propheet, dat den Hemel sijn stoel, ^'^''"- '^- *^-

en d'Aerde de voetbanck sijner voeten is.

Waer med' hy te kennen geeft, dat hy niet

binnen een sekere plaets begrepen , maer

over al uytgebreydt wordt. Maer dewijl ons
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Driederley

ghebrayck van

dese Leer' tot

0U9CU troost.

Drie dingen

moeten gemij-

det worden.

Den korten

inhoudt van de

Leer' in dese

voorreden van

't gliebedt des

Hceren.

1.

verstandt van wegen sijne grovigheydt en

bolheydt Godts on-uylsprekelicke heerlick-

lieydt niet anders en konde vatten , soo is

ons deselve beteeckent en afghebeeldt door

den Hemel, dewelcke voortreffelicker is en

meer Majesteyts heeft dan eenigli dingh dat

voor ons ghesicht open leydt. Derhalven de-

wijl onse sinnen alle dinghen pleghen te hech-

ten en te binden aen die plaets daer sy de-

selve beseffen en ghewaer worden : soo wort

Godt gestelt buyten alle plaets : op dat wy

,

wanneer wy hem willen soecken , boven alle

ghevoel des lichaeras en der ziele souden

worden op-gheheven. Daer beneffens wordt

hy door dese wijse van spreken gestelt boven

en buyten alle perijckel en ongheval des ver-

derfs en der veranderingh. En eyndelick wordt

daer mede beteeckent dat hy de gantsche we-

relt omvat 1) en omvanght en door sijne mo-

gentheydt regeert en bestiert. Daerom gelden

die woorden evensoo veel als of men seyde dat

hy een on-eyndige grootheyt of hoogheyt, een

onbegrijpelick wesen, een onmetelicke macht,

en een eeuwigh' onstertfelickheyt heeft. En als

wy dit hooren, soo moeten wy onse gedachten

hooger uytstrecken als men van Godt spreeekt

:

dat wy niet yetvves aerdtsch of vleeschelicks

van hem en droomen : dal wy hem nae ons

kleyn begrijp niet af en meten , of dat wy
sijn wiir en believen naer onse ghesintheydl

niet en weerdeeren. Wy moeten oock met

eenen ons vertrouwen selten op hem, nadien

wy verstaen dat Hemel en Aerde door sijn

voorsienigheyten kracht ghegouverneert wordt.

Den korten inhoudt van dit alles is, dat on-

der den naem van Vader ons voor oogen

wordt ghestelt die Godt die ons in den beelde

sijns Soons verschenen is , op dat wy hem
met een vast gheloof souden aenroepen : en

dat de ghemeensame naem van Vader niet

alleen bequaem zy tot versterckingh van ons

vertrouwen , maer oock dienstigh om onse

herten te we'erhouden datse tot onsekere of

versierde goden niet en worden verleydt

:

maer van den eenigh-gheboren Soon tot den

eenigen Vader der Engelen en der Kerck'

opklimmen. Daer beneffens dewijl sijnen throon

in de Hemelen gesteldt wort, dat wy uyt de

regeeringh der werelt worden gheleert , dat

wy niet te vergheefs en komen tot hem

,

overmidts hy van sells door een tegenwoor-

dighe en daedt-werckende voor-sorgh' ons te

ghemoet loopt. Want die tot Godt komt, seght

d'Apostel, moet ghelooven dat hy is, ende
een Belooner is der gene die hem soecken.

Beyde dese dingen eygent Christus alhier

1) begrijpt.

sijnen Vader toe, op dat wy ons geloof op

hem gronden en bouwen I ) : en boven dien

oock seker zijn souden dat onse saligheydt

van hem niet en wordt veronachtsaemt : de-

wijl het hem belieft sijn voorsienigheydt tot

op ons uyt te strecken. Door soodanigh' on-

derwijsinghen maeckt Paulus ons bequaem
om wel en nae behooren te bidden : want
eer hy ons beveelt onse begeerten voor Godt

bekendt te maken , soo ghebruyckt hy dese

inleydinghe 2) : En weest in gheenen dinghe

besorght 3) : want de Heer is nae by. Waer
uyt blijckt dat die ghene die dit in haer

herten niet ter deghen en hebben ingedruckt,

te weten, dat d'ooghe Godts is over de

rechtveerdige , niet anders dan met twijlfel-

moedigheyt en bekommernis hares herten

omtrent hare begeerten en beden besich zijn.

41. D'eerste beed' en begeert' is: Dai

de Naem Godls worde (jheheylif/ht , de noodt-

wendigheyt van welcke begeerte verghesel-

schapt IS met onse groote schande. Want wat

isser schandelicker en onbetaemlicker dan dat

de eere Godts eensdeels door ons' ondanck-

baerheyt , andersdeels door onse boosheyt ver-

duystert, mitsgaders oock door onse stoutig-

heydt en rasende bnoodt-dronckentheyt , soo

veel in haer is , uytgewischt en vernietight

wordt? Al souden alle de godtloose met hare

heylighschennende 4) begeerlickheden bersten,

soo gheeft nochtans de heyligheydl van Godes

Naem haren glans 5). De Propheet en roept

oock niet te vergheefs uyt : Ghehjck uwen
Naem is , O Godt , alsoo is uwen roem tot

aen de eynden der aerde. Want over al waer

Godt bekendt en openbaer wordt, daer moe-

ten oock noodtsakelick te voorschijn komen
sijne deughden, sijn macht, goedtheydt, wijs-

heydt
,
gerechtigheyt , barmhertigheyt, waer-

heyt, door dewelcke wy worden getrocken

om ons over hem te verwonderen, en op-

gheweckt om sijnen lof te verbreyden. Dien-

volgens dewijl Gode sijn heyligheydt soo on-

weerdighlick op der aerden ontrooft wordt

,

soo wordt ons gelast , oock bijaldien 6) wy
deselve van smaedt en onghelijck niet en

kunnen bevrijden , dat wy ten minsten met

bidden en begeeren daer voor sul
|
len be-

sorght zijn. Den korten inhoudt is , dat wy
sullen wenschen en begeeren dat Gode sijn

eer' die hem toekomt ghegheven worde,

dat de menschen nimmermeer van hem en

spreken of en dencken dan met de hooghst'

eerbiedigheydt. Hier tegen wordt gesteldt

d'ontheyligingh sijns Naems , dewelck' al-

tljdt in de werelt veel te gemeyn is ghe-

1) timmeren. 2) voor-reden. 3) aorghvnldigh.

4) kerck-rooviache. 5) schijn, ü) is 't dat.

Bevestiging,

uyt Paulus en

David.

Philip. 4. 6.

De noudtsa-

kclickheyt van

de eerste bede

overtuygt ons

van wegen on-

se ongerechtig-

heyt.

Wa. de Na-

me Godts zy.

(p. 367.)

Hoe die ghe-

heylight wort.
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De deelen

van dese heyli-

gingh.

Bede, dat de

quade , waer

door Godts

Naem onthey-

light wort, mo-

gheu ghewcert

worden.

Ouderschey-

dÏDg der twee-

de bede van

d'eerste.

weest
,

ghelijck deselve noch huydcndaeghs

woedel en in swangl; gaet. En hier uyt onl-

staet de noodtwendigheyl van dese bede

,

dewelcke behoorde soo goedt als overloHigh

en onnoüdigh te zijn , soo maer een middel-

niatighe I) Godtsaligheydt onder ons ghe-

pleeght en betracht wierdl. Indien Godes

Naeni alsdan hare volle heyligheydt heeft

,

wanneer deselve van andere namen afgeson-

dert zijnde, niet dan enkel' eer en heerlick-

heydl van sich en geeft, soo en wort ons

alhier niet alleen bevolen te bidden en te

versoecken dat Godt sijnen Heyligen Naem
van alle verachtingh en on-eer bevrijde, maer

oock dat hy 't gantsche menschelicke ge-

slacht dvvinghe den selven sijnen Naem alle

vrees' en eerbiedigheyt toe te draghen. Nu
dewijl Godt hem-selven aen ons openbaert

eensdeels door sijn leer', andersdeels door sijn

wercken, soo en wordt hy van ons niet an-

ders geheylight , dan als wy hem belanghende

dese twee stucken gheven 't gheen hem toe-

komt , en oversulcks aennemen en omhelsen

alles wat van hem voort ghekomen is, midts-

gaders oock soo wel sijne strengigheydt als

goedertierenheydt prijsen en groot maken

:

aengesien hy in de menigherley verschey-

denheydt sijner wercken de merck-teeckenen

van sijne heerlickheyt heeft ingegraveert , door

dewelcke met recht alle tongen tot de be-

lijdenisse van sijnen lof behooren ghetrocken

en bewogen te worden. Aldus sat 't geschie-

den dat de Schriftuyr behoorlicke gheloof-

weerdigheyt by ons verkrijgen sal , en dat

oock gheen uytkomst' of wedervaren ons en

sal verhinderen Gode te geven dien lof en

danck-seggingh die hy in den gantschen loop 2)

van de regeeringe deser werelt verdient.

Voorts streckt dese beed' en begeert' hier

toe , dat alle godtloosheyt , waer door decs'

heylige Naem veronlreynigt wort , t'onder

gae en vernietigt worde : dat alle lasteringhen

en spotternijen die dees' heylighmaking ver-

duysteren of verminderen, verre worden wech

gedreven, en dat Godts Majesteyt door het

bedwingen en t'onderbrcnghen van allerley

schendinghen sijner eere meer en meer worde

verklaert en verheerlickt.

42. De tweede beed' is : Dat Godes Rijcke

koine : al hoewel dese bede niet nieuws en

begrijpt, so en wortse nochtans niet son-

der Qorsaeck van d'eerste beed onderschey-

den : want is't dat wy onse slaperigheyt in

dees' alder-gewichtighste saeck overleggen

,

soo sullen wy bevinden, dat dat gheen 'twelck

door sich selfs seer wel bekendt behoorde te

1) middelbare. 2) cours.

zijn, ons met veel woorden moet mgeslampt

worden. Dien-volgliens nae dat ons bevolen

is Gode te bidden , dat hy ter neder storte,

en eyndelick gantsch en gaer uytroey' alles

wat sijnen heyligen Naem besoedelt 1) en

verontreynight : soo wordt als nu daer by

ghevoeght een andere gelijcke en by na

deselfde bede , te weten , dat sijn Rijcke

kome. En al hoewel ick de beschrijving Wathetrijc-

van dit Rijck voor henen gestelt hebbe, soo " "^^^ ^^'

geef 2) ick nochtans daer van alhier weder

om een korte schets 3) en segge , dat Godt

daer sijn heerschappij en Rijck voert , daer

de menschen so door versakingh van haer

selven, als door verachtingh van de werelt

en van het aerdtsche leven, sich gheheel aen

sijne gherechtigheydt overgeven , om te stre-

ven na een hemelsch leven. Soo bestaet dan Ue deelen de-

dit Rijck in twee deelen : 't eerst' is , dat '"' ^'J'^'"-

Godt alle de boose begeerten des vleesches

,

die by hoopen 4) en troepen teghen hem
oorloghen, door de kracht van sijnen G heest

verbetere : het ander' is , dat hy all' onse

ghesintheden fatsoeneer' en schicke tot de ge-

hoorsaemheyt sijner regeeringh. Daerom en

houden gheen andere behoorlick' ordre in dese

bede , dan die , die van haer selven begin-

nen, op datse , namelick, ghesuyvert mochten

worden van alle verdorventheyt, waer door

de rustighe staet van Godts Rijck verstoort

en de reynigheyt besmet wort Voorts, naer- Hoehetrijc-

dien 5) Godts woordt is gelijck eenen Koninck-
J^^ "^l^f

j'

licken scepter, soo wordt ons alhier gelast te komen,

bidden , dat hy de verstanden en herten van

alle menschen buyge en brenghe onder de

gewillige ghehoorsacmheydt van dien. Het

welck geschiedt wanneer hy door de verbor-

gen' ingevinge sijns Geestes , de kracht sijns

Woorts krachtdadelick voor den dagh brengt

,

op dat het verheven worde tot dien graden-

trap van eer' en hoogheydt die sijner Maje-

steyt betaemlick is. Daer nae moetmen voort

gaen en komen tot de godtloose , dewelcke

halstarrigh en door een vertwijilelde dollig-

heydt Godts heerschappy weder-slaen. Godt

richt dan sijn Rijck op wanneer hy de gant-

sche werelt vernedert , doch op verscheydene

wijsen : want sommigher menschen stouligheyt

en broot-dronckentheyt temt hy, sommiger

menschen woest' en ongetemde hooveerdig-

heyt verbreeckt hy. Dat dit dagelicks geschiede Bysondcie

1 ,LJJ J» verklaring; van
staet ons te wenscnen en te biclden , op dat

^^^^ ^^^^

Godt hem-selven uyt alle hoecken en wijeken

der werelt Gemeynten versamele : de selvigh'

in getal uylbreyde en vermenighvuldighe ,
met

sijne gaven verrijcke , en door behoorlick'

1) besmet. 2) doe. 3) vtrhael. 4) met benden. B) gemerckt.
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Uese bede

vermaendt ous

van driü diugi.

De komst vaa

Godes rijck ia

de werelt.

(p. 368.)

Oaderschey-

diugli der der-

der bede vaudc
tweede.

Siet hier nae

cap. 24. sect.

17.

ordeningh bevestige , mitsgaders in het tegen-

deel alle vyanden van de suyvere leer' en

religy ter neder werpe, hare raetslagen te

niet make, en hare voornemens verstrooye.

Waar uyt blijckt dat de vlijt en neerstigheydt

om daghelicks voorlgangh te doen , ons niet

te vergheefs en wordt bevolen : want het en

gaet nimmermeer met de saken der menschen

soo we! , dat de vuyligheden der sonden en

gebreken afgewischt en gereynight zijnde

,

d'oprechtigheydt ten vollen bloeijen en in haer

bloey 1) en kracht staen soude. Maer de vol-

heydt en vervullinge der selver wordt tot de

laetste komst van Christus uytghestreckt

,

in welcken tljdt Godt alles in allen sal zijn

,

ghelijck Paulus leert. En alsoo moet dese

beed' ons aftrecken van de verdorventheden

der werelt , dewelck' ons van Godt afsonderen

en beletten dat sijn Rijck binnen in ons gheen

vrucht en doet : ten anderen moet dese beed'

ons oock ontsteken tot neerstigheydt om het

vleesch te dooden : eyndelick moets ons onder-

wijsen tot de verdraeghsaemheyt van het

kruys : nademael Godt sijn rijck in sulcker

voegen wil uytgebreyt en voort geplant heb-

ben, 't En moet ons oock niet qualick bevallen

dat d'uytwendige mensch verdorven wordt,

als maer d'inwendighe wordt vernieuwt. Want
dit is de slaet en condily van Godes Rijck

dat hy ons , wanneer wy ons selve sijne ge-

rechtigheydt onderwerpen , deel en ghemeen-

schap doet hebben aen sijne heerlickheyt. Dit

geschiet als hy sijn licht en waerheyl , waer

door de duyste'rnissen en leughenen van 's Duy-

vels rijck verdwijnen, uytghebluscht worden en

vergaen , altijdt met nieuwen wasdom doende

schitteren 21) , de sijne beschermt , door de

hulp van sijnen Geest in rechte wegen leydt

,

en
(
tot volherdingh versterckt : mitsgaders de

godtloose t'samen-spanninghen der vyanden

ter neder veldt, hare listen en bedriegerijen

ontdeckt , hare boosheyt tegen gaet , hare

hertneckigheyt te rugghe stoot , tot dat hy

eyndelick door den Gheest sijns mondts den

Antichrist te niet maeck', en alle godtloos-

heydt door de verschijninge sijner toekomst

wech neme.

43. De derde beed' is : Dat de wille Godls

geschiede op der Aerden , (/helijch als in den

Hemel. Hoewel dese bede tot sijn Rijck be-

hoort
, en daer van niet en kan afgesondert

worden, soo worlse nochtans niet te vergheefs
op haer selven daer by gevoeght van wegen
ons' onwetenheyt , dewelcke niet haestelick of
lichtelick en begrijpt wat het zy dat Godt
inde werelt regeert. Dien-volghens en sal 't

1) vigeur. 2) verklarcude

niet ongherijmt zijn datmen dese bede neme
als een uytlegginghe van de voorgaande : te

weten , dat Godt als dan Koningh sal zijn in

de werelt , wanneer alle menschen haer selven

sijnen wille sullen onderwerpen. Doch hier en

wort niet gesproken van sijn verborghen wille

waer door hy alle dinghen schickt en bestiert

tot haer eynde. Want al hoewel de Satan en

de menschen teghen hem woeden en rasen
,

soo weet hy nochtans door sijnen onbegrijpe-

licken raet haer gewelt niet alleen te buygen,

maer oock hem-selven t'onderwerpen , om door

haer te verrichten 't gheen hy besloten heeft.

Maer hier wordt beteeckent een andere wille

Godts , te weten , die wille dewelcke door

een gewillige gehoorsaemheyt volbracht wort

,

en daerom wort by namen den hemel met

d'aerde vergeleken: om dat d'Enghelen
,
ghe-

lijck in den Psalm geseydt wordt , Gode ge-

willigh gehoorsamen , en neerstigh zijn om
sijne bevelen uyt te voeren. Ons wordt der-

halven alhier belast te bidden
,

gelijck in den

Hemel geen dingh en geschiet anders dan na

Godts will' en believen , en d'Engelen tot alle

gerechtigheydt lieflick geschickt zijn , dat oock

alsoo d'aerde aen 1 ) Godls ghebiedt en heer-

schappy onderworpen , en alle hertneckigheyt

en boosheyt uytgeroeyt worde. En als wy
dit bidden en versoecken, so verlaten wy
met eenen de begheerlickheden onses vlee-

sches : want soo wie sijne ghenegentheden

Gode niet over en geeft , noch onder sijne

macht en stelt , die wederstaet sijnen wille

,

soo veel als in hem is, dewijl uyt ons niet

anders voort en komt dan 't gheen ghebrecke-

lick en sondigh is. Wy worden oock wederom
door dese bede gheleerdt ons selven te ver-

loochenen 2) , ten eynde Godt ons regeere na

sijn goet-duncken : en niet alleen dit , maer

oock ons vorigh hert en verstandt te niet

maeck en in ons een nieuw hert en verstant

scheppe, op dat wy gheen andere beweginghe

der begeerlickheydt in ons en gevoelen dan

die enckelick en suyverlick met sijn will' over

een stemt. En om het 3) met één woordt

te segghen , op dat wy niet met all' en willen

uyt ons selven , maer onse herten laten regee-

ren door sijnen Geest die ons inwendigh leere

liefhebben die dingen die hem behagen , en

daer en tegen haten die dingen die hem on-

aengenaem zijn. Waer uyt oock dit volght,

dat hy alle de genegentheden die teghen sijnen

wille strijden , uytroey' en doe verdwijnen.

Siet hier dan de drie eerste hooft-stucken

des ghebedts, in 't begeeren van dewelcke

wy Godes eer' alleen moeten voor oogen heb-

De wille van

dewelcke al-

hier gespruken

Würt, eu luuet

uiet worden

verdtaeu vau

sijn verburgeue

will' ut vau de

wille sijns wel-

behagheub:

maer van siju

wille die in sijn

woordt is ghe-

openbaert.

Vsalm 103.20.

Hoe de wille

Godts geschiet

op der Aerden
,

ghelijck in de

Hemelen.

Besluyt rau

de drie eerste

Beden Siet hief

voren sect. 35,

1) []. 2) versaken. 3) [].
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ben, sonder op ons selven te letten of eenigh-

sins ons eyghen profijt aen te sien , het welck

wy, ofschoon het daer uyt overvloedigh tot

ons komt , hier evenwel niet en moeten soec-

ken. En al is 't dat alle dese dinghen te haren

tijde moeten gheschieden en vervult worden,

oock als wy daer op niet en dencken , noch

daarom niet en wenschen , noch daerom niet en

bidden, soo moeten wy nochtans om deselve

wenschen, bidden en versoecken. En daer is

ons grootelicks aen ghelegen dat wy sulcks

doen , op dat wy alsoo daer door betuygen

en belijden mochten dat wy dienstknechten

en kinderen Godts zijn , die sijn eer', (de-

welck' hem als onsen Heer en Vader toe-

komt) soo veel als m ons is , soecken , en

ons selven daer toe waerlicks en t'eenemael

overgeven. Die derhalven met dese genegent-

heydt en begeert' om Godts eere te vorde-

ren , niet en bidden dat Godes Naem ge-

heylight worde , dat sijn Rijcke kome , dat

sijnen Wille gheschiede : die en mogen onder

de kinderen en dienstknechten Godts niet ge-

reeckent worden : en gelijck als alle dese

dingen sullen geschieden oock tegen haren

[wil p/i] 1) danck , also sullen oock deselve

gedijen tot harer beschaemtheyt en onder-

gang-

Den korten 44. Nu volgt het twecdc deel des ge-

iwt'de.? del bedts . in het welck wy nu afdalen en 2)

van 't ahebedt komcn tot die licdcn die ons eygen voordeel
des Hceren.

gjj nuttighcyt betreffen : doch niet om Godes

eere (dewelcke gelijck Paulus getuyght oock

in spijs en dranck waerghenomen moet wor-

den) uyt het ooghe te verliesen 3) en alleen

ons eyghen profijt en nut 4) te soecken

:

maer wy hebben vermaent en gheleert dat

tusschen het eerst' en tweede deel dit onder-

scheyt is , dat Godt de drie voorgaende
Drie beden. Reden hcm-sclven bysonderlick en als eygen

aennemende , ons gheheel en al tot hem
treckt , op dat hy in sulcker voegen onse

liefd' en Godfvruchtigheyt beproeven soude.

Daer nae gheeft hy ons oock toestemmingh 5)

en verlof om voor ons eygen profijt besorght te

zijn , nochtans met dit bespreek en bedingh,

dat wy geen dingh en sullen eyschen en

begeeren dan alleen tot dit eynde, te weten,

dat alle de weldaden die hy aen ons bewijst,

mogen dienen tot verklaringh van sijn eere

,

nademael datter niet billicker noch betaem-

licker en is als dat wy hem leven en sterven.
Dcuinhondt Voorts

,
[door d'cerstc bede van dit tweede

bede.

''"^'^
'^^^' luydend' aldus: Gheeft ons hni/den ons

clar/hrlicks hroodf .] *) bidden en versoecken

1) [ 1. 2) ncderdulen en af. S) te laten drijven. 4) oorboir.

5) consent. *) Oorspronkelijk sehreef Calvyn alleen hapr
of hnr , d. i. ahlil of hierdnin-, d. w. z. door deze bede. De
verduidelüking is niet overtollig. K.

ons

misvertrouwe.

wy van Godt in't ghemeyn alle die dingen .

die wy in dese benedenste werelt tot des

lichaems onderhoudt van doen hebben : met

alleen kost, dranck en kleedingh, maer oock

t'eenemael alles wat hy self voorsiet ons

oorbaerlick te zijn , op dat wy ons' broot in

rust en vreed' eten mochten. En om korte-

lick te seggen door dese bede leveren wy
ons selven over in sijne toeversicht , en be-

velen oD.s in sijne voorsienigheydt dat hy

ons voede , onderhoude , en beware. Want Dese bede ge-

onse seer eoede Vader wil oock ons lichaem ,"•*' ""* *""

.. ö
_ _

de seer groote

in sijn getrouwigheyt en bewaringh aenne- goeJertieren-

men , op dat hy ons geloof in die geringe '"'y' Go&i%.

saken oeffenen soude, terwijl wy alle dingen,

tot een priesel \) broodts en een druppel

waters toe , van hem verwachten. Want nae

dien het met ons, ick en weet niet door wat

boosheydt en verkeertheyt alsoo gelegen is

,

dat wy door een meerder sorghvuldigheyt

voor het vleesch , dan voor de ziel ghedre-

ven en ghequelt worden : soo zijnder vele die

wat belanght de dinghen harer ziele , Gode .^n "

wel durven vertrouwen, en niet te min 2) aen-

gaend' haer vleesch noch steeds 3) bekommert

zijn , en 4) noch twijffelen en dobberen walse

sullen eten, waer mede sy sullen bekleedt

worden : midtsgaders oock beven en vree-

sen 't en zy datse de volheydt van wijn

,

koorn en oly by de handt hebben. So veel

meer gewichts heeft by ons de schaduwe

van dit haest voorby-gaende leven , als die

eeuwig' onsterflickheyt. Maar
|
die op Godt (p- ^^^')

betrouwende , d'angst en quellingh die uyt

de sorghe voor het vleesch ontstaet , een-

mael hebben wech gheruym.t , die verwach-

ten terstondt met eenen van hem die din-

ghen die meerder zijn , oock de saligheydl

en het eeuwige leven, 't En is derhalven

geen gheringe oeffeningh des ghcloofs dat-

men die dinghen van Godt hoopt en ver-

wacht dewelck' ons andersins soo seer be-

kommeren en beangsten : en wy en hebben

gheen kleynen voortgangh ghedaen , wanneer

wy dees' ongeloovigheydt. die by nae in aller

menschen binnenste merch en ghebeent' vast

ingewortelt is. hebben afgeleyt. Voorts dat Wathetwoor-
~

. ,11 iS .
deken Broodt

sommige t woordeken Broot verstaen van tednjdt.

een boven-natuyrlick broot, dat dunckt my
seer weynigh over een te komen met de

meyninghe van Christus ,
jae waer 't dat wy

Gode niet toe en eygenden het ampt van een

voedster-heer en versorger oock in dit ver-

ganckelicke leven , soo soude dit gebedt kreu-

pel en onvolmaeckt zijn. De reden die sy by

brengen is veel te plomp, te weten, dat het

1) brijsel. 2) (noch). 3) []. 4) []
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Waerom de

begheerte de3

broodts gaet

voor de beed'

0111 de veighe-

ving onser Bon-

den.

Wueroiu het

onsebroodt ge-

noemt wort.

Waerom dit

broüt Iniyden

of dagelicks

moet begeert

worden.

onbetaemlick is dat Godts kinderen die ghees-

telick behooren te zijn , niet alleen haer eygen

gemoedt niet aertsche sorgen bekommeren

,

maer oock Godt met hen daer in trecken en

inwickelen souden. Even eens als of sijn ze-

gening en Vaderlicke gunst oock niet en bleeck

in ons te versorgen van ons tijtlicke noot-

druft , of datter te vergeefs geschreven waer :

Dat de -Godtsaligheyt de beloften heeft niet

alleen van het toekomende, maer oock van

het teghenwoordighe leven. En al hoewel de

verghevinge der sonden van veel meerder

ghewichts is dan des lichaems voedtsel , soo

heeft nochtans Christus dat geen 't welck

minder was eerst gesteldt , op dat hy ons by

trappen voeren en opbrenghen soude tot de

resteerende twee beden , die eygentlick tot

het Hemelsche leven behooren : waer in hy

onse traegheydt is te hulp gekomen. Hy ge-

biedt ons dat wy bidden en vraghen 1) sul-

len ons broodt , op dat wy met dat deel

't welck ons de Hemelsche Vader belieft uyt

te reycken te vreden zijn , en daer beneffens

door ongeoorloofde vonden geen gewin soec-

ken souden. Ondertusschen moeten wy weten

dat het ons broodt wort door sijn gheschenck :

want door onse vlytigheyt, arbeyl, en kracht

in haer selven aengemerckt , en verkrijgen

wy geen dingh (ghelijck by Moses geseydt

wort) 't en zy dat Godts zegen daer by kome :

jae selfs d'overvloedigheydt des broodts en

soud' ons niet een sier voordeels doen, indien

het door Godes kracht tot voedsel niet en

wiert verandert. Daarom is dese mildtdadig-

heyt Godts niet min den rijcken als den armen

noodigh : want sy souden , ofschoon hare

schuyren en kelders vervult waren , dorr' en

ledigh beswijcken , indiense door sijn ghenade

haer broodt niet en aten. Door het woorde-

ken heden of alle dage
,

gelijck by den an-

deren Euangelist gelesen wordt : Item , door

het woort dagelicks wort bedwongen en in-

getoomt d'onmatelicke begeert tot de ver-

ganckelicke dingen , waer mede wy boven

de maet pleghen te branden , en tot dewelcke

noch andere quaden by komen : want als ons

een meerder overvloet toevalt , soo breken

wy gierende 2) voort tot wellust , leckernijen
,

pracht, en andere soorten van overdadigheydt.

Daerom wordt ons bevolen , alleenlick soo

veel te versoecken als tot onsen noodtdruft

en ghelijck als voor eenen dagh ghenoegh-

saem is , met een vertrouwen , dat de Vader

des Hemels die ons heden ghevoedt heeft

,

oock morghen van sulcks te doen niet en sal in

gbebreke blijven. Dien-volghens hoe grooten

overvloedt ons soude mogen toevallen , al

waren oock onse schuyren opghevult , en

onse kelders vol van voorraedt , soo moeten

wy nochtans altijdt bidden om ons daghelicks

broodt : want wy moeten voor vast en seker

houden dat al het goet gantsch geen kracht

en heeft , 't en zy dat Godt door sijnen uyl-

gegolen zegen het selvige voortduyrend 1)

vruchtbaer make: dat oock selfs het goedt

dat wy in handen hebben , ons eyghen goedt

niet en is , dan voor sooveel als hy 't eicker

uyren ons daer van een deelken schenckt en

't ghebruyck van dien toe laet. En dewijl de

mensch van wegen sijne grootsheydt dit seer

noode hem-selven laet glieseggcn 2) , soo

ghetuyght de Heere dat hy daer van een

sonderling proef-stuck, dienstigh voor alle

tijden , heeft ghegeven , doe hy sijn volck

met Manna in de woestijne ghespijst en ge-

voedt heeft , om ons te leeren : Dat de mensch

niet en leeft door het broot alleen , maer

veel meer door het woort dat uyt sijnen

mondt voort komt. Waer mede te kennen

wort gegeven , dat ons teven en sterckte

wordt onderhouden alleen door sijn kracht :

al hoewel hy ons deselve sijne kracht onder

lichamelicke middelen en instrumenten toe

dient. Gelijck hy oock door een contrary

bewijs ons pleeght t' onderwijsen , wanneer

hy de sterckt' en ghelijck hy self spreeckt,

den stock des broodts, soo dickwils als 't hem

goedt dunckt, verbreeckt , opdat, namelick,

de gene die eten van honger versmachten

,

en die drincken van dorst verdorren. Die

met het daghelicksche broodt niet verghe-

noeght en zijn , maer door een ongebondene

begeerlickheyt staen en gapen na goet sonder

eynde : of die door haren overvloedt sat , en

van wegen de veelheyt harer rijckdonimen

gerust zijn , en niet te min Godt met dit

gebedt aenroepen , die en doen niet anders

dan Godt bespotten. Want d'eerste versoec-

ken dat gheen 't welk sy niet en souden

begeeren ofschoon 3) het hun ghegunt en

ghegeven werde
,

jae 't welck sy ten hoogh-

sten verfoeyen , te weten , alleen haer dage-

licks broot : en bedecken voor Godt de gie-

rende 4) gesintheyt hares herten so seer

alsse konnen : daer nochtans een oprecht

ghebedt het gantsche ghemoedt en al wat

daer binnen verborgen is voor Godt behoort

uyt te storten. D' andere bidden en versoec-

ken dat gheen 't welck sy gheensins van hem
verwachten , te weten , 't gheen sy aireede

meenen te hebben, Dat het genoemt wort

ons broot , daer in wort wel
,

gelijck wy ge-

De leer' die

wyt dese bede

vloejt.

1) eyschen. 2) gierighlick.

Verklaert

door een exem-

pel.

Ueut. 3. 3.

Matth. 4. 4.

En door con-

trarie bewijaen.

Twee soorten

van nieuschen

die teglien dese

beed'sondigeii.

In wat sin

het broodt ge-

seyt wort onse

te zijn.

1) gedayrigh aen een. 2) wijs maken. 8) (dat). 4) gierige.
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Waerom wy
bidden dat het

ous glieneveu

woidu.

De geiueyn-

snhap en veree-

nigiriL; van de-

se vijfje bede

met de volgen-

de.

(1'. 370.)

leieni. 31. 33.

en 33. 8.

Waerom de

sonden sclinl-

den worden

geuocint.

Tegheu dese

bede sondigeu.

1. Die gene

die gheloovcu

dat Gode ghe-

noegh ghedaen

wordt door ha-

re of door an-

dcrcriuensehen

verdiensten.

seyt hebben, de miltdadigheyt Godts temeer

vertoont , waer door ons eygen wort dat

geen 't welck ons door gheen recht toe en

komt. Nochtans en moet niet verworpen wor-

den 't geen ick oock hebb' aengeroert , te

weten, dat door dit woordeken ons beteec-

kent wordt het broodt dat met onsen recht-

veerjigon en onschadelicken arbeyt verkregen,

en niet door bedrogh of roof verworven is

:

want al wat wy met schade van een ander

bekomen , dat is altijdt vreemt goet. Als wy
bidden dat het ons gegeven worde , soo wort

daer door beduydt , dat het ons soude mogen

toekomen , oock als het aldermeest schijnt

door onse wijsheydt en kloeckheyt op gedaen

en door onse handen verkregen te zijn. De-

wijl alleen door sijn zegheningh te weegh'

gebracht wort dat het met onsen arbeydt wel

slaeght en geluckt.

45. Daar nae volght : Vergheeft ons onse

schulden , in welcke bede te samen met de

naestvolghende Christus kortelick vervat heeft

al wat tot het Hemelsche leven behoort. Ge-

lijck
I

als oock het geesteücke verbondt het

welck Godt tot saligheydl van sijn Kerck ghe-

maeckt heeft, alleen bestaet in dese twee leden :

Ick sal mijne Wetten inschrijven in hare herten,

en harer ongherechtigheydl ghenadigh wesen.

Hier begint Christus van de verghevinghe der

sonden , daer nae sal hy lerstondt de tweede

ghenade daer by voeghen , dat Godt ons door

de kracht sijns Gheestes besclierme, en door

sijn bystandt schrage 1 ) , opdat wy teghen

allerley aenvechtingen on-overwinnelick mogen
staende bl3fven. De sonden noemt hy schulden

om dat wy de strafl'e der selver Gode schul-

digh zijn , en gheensins en souden kunnen

voldoen en af betalen , indien wy niet vry

ghemaeckt en wierden door dese verghe-

vinge , dewelcke voort komt uyt sijn onver-

diende barmhertigheyt , wanneer hy dese

schulden mildelick uytwischt, geen betalingh

van ons ontfanghende : maer hem-selven vol-

doende door sijns selfs barmhertigheyt in

Christus, die sich eenmael tot een rantsoen-

geldt voor ons heeft overghegeven. Die der-

halven vertrouwen dat Godt door hare ver-

diensten of door de verdiensten van andere

betaelt wordt , en dat de verghevinghe der

sonden door sulcke voldoeninghen wordt ge-

kocht of geboetet , die en hebben gheen part

noch deel aen dees' onverdiende quijt-schel-

dingh : en wanneer se Godt met sulck een

vertrouwen aenroepen , soo en doense niet

anders dan dats' haer eyghen beschuldi-

gingh onderteeckenen, en dien-volghens door

1) ondersette.

haer eyghen ghetuyghnis hare verdoemenis

ververzeglielen. Want sy bekennen daer

mede datse schuldenaers zijn , 't en zy dalse

door de weldaedt der verghevingh vry ghe-

maeckt worden, dewelcke sy nochtans met

en ontfangen , maer veel eer verwerpen

,

terwijl sy hare verdiensten en voldoeningen

Gode in de handt steken. Want soo doende

en versoeckense sijne barmhertigheyt niet,

maer beroepen sich op sijn oordeel. Belan-

gende de gene die haer selven sulcken vol-

maecktheydt inbeelden waer door het bidden

om de vergevinge der sonden onnoodigh

ghemaeckt wordt , die moghen Discipelen vin-

den en hebben , dewelcke door 't ghejeuck

harer ooren tot sulcke bedriegerijen gesleept

en wech gheruckt worden: maer 't is even-

wel seker en ghewis dat alle de Discipelen

die sy haer selven verkrijgen aen Christus

ontrocken worden : want hy leert eenen yege-

licken sijn schuldt bekennen, en hy en ont-

fanght geen andere dan die sondaers zijn

:

niet als of hy de sonden koesterde door

pluym-strijckery , maer om dat hy wist dat

dat de gheloovighe van de ghebreken haers

vlecsches nimmermeer ten vollen verlost en

worden , en oversulcks altijt Godts oordeel

onderworpen blijven. Wy moeten wel wen-

schen , en oock met alle vlijtigheydt daer nae

trachten , dat alle de deelen van onsen schul-

dighen plicht ten vollen verricht hebbende

,

ons waerlicks voor Godt mochten verheugen

van wegen dat wy van alle smetten suyver

en reyn zijn. Maer dewijl het Gode behaeght

sijn beeldt allengskens in ons te herstellen 1)

en weder op te rechten , in sulcker voegen

datter altijdt eenighe besmettingh in ons vleesch

overigh blijft , soo moet voorwaer dit hulp-

middel, dat ons Christus alhier gheeft, niet

veronachtsaemt en veracht worden. Indien

Christus uyt kracht van d'authoriteyt die

hem van den Vader ghegeven is, ghebiedt

dat wy door den gantschen loop onses le-

vens tot d'afbiddingh onser schulden toe-

vlucht nemen sullen, wie sal dan dese

nieuwe Meesters luchten kunnen , dewelcke

door een schim en schijnsel van een volmaeckt'

onnooselheyt d'oogen der eenvoudigen soec-

ken te begoochelen , op datse souden ver-

trouwen van alle schuldt vry ghemaeckt te

kunnen worden? 't Welck , volgens 't seggen

van Joannes , niet anders en is dan Godt

leugenachtigh maken. Dese onverlaten 21) ver-

scheuren oock met eenen het verbondt Godts,

waer in ,
ghelijck wy ghesien hebben , onse

saligheydt begrepen is , dewijl sy het selve

1) hermakeo. 2) bengels.

2. Die gene

die haer selven

snicken vol-

inaecktheydt

verdichte waer

door de noodt-

sakelickheyt

van dese bede

wort weeh ge-

nomen.

Waerom de

Uitverkorene

'tperckdervol-

maecktheyt in

dit leven niet

en bereycken.

Dese Liberti-

uen , vcrdicli-

ters der vol-

maeektheyt,

worden weder-

leydt.
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werpingh wovt

weder-leyilt.

van sijn eene helft 1) ontblooten en alsoo

tot den gront toe verswacken : zijnde niet

alleen daer in Heylighschenners 2) datse

dingen die soo seer te samen ghehecht en

ghevoeght zijn van een scheyden en sply-

ten . maer oock godtloos en wreet , dewijlse

d'elendige zielen in vertwijfTeling en wanhoop

doen 3) versincken -. en daer toe trouwloos

jegens haer selven en haers gelijcken , door

diense sich aen een sorghloosbeydt over-

gheven 4) , die Godes barmhertigheyt regel-

Hare tegen- recht weder-strijdt. 't Geen sy ons voor-wer-

pen , te weten , dat wy versoeckende de

komst van Godes Rijck, te ghelijck versoecken

en bidden dat de sonde vernietight worde

,

dat is al te kinderachtigh : want in d'eerste

tafel van dit gebedt wort ons de hooghste vol-

maecktheydt , maer in dit tweede deel onse

swackheydt voor-gestelt. Aldus komen dese

twee dingen ghevoeghlick met malkanderen

over een , te weten , dat wy strevende nae

't perck der volmaecktheydt , niet en ver-

suymen noch en verachten de hulp-middelen

In wat sin (\\q onse nootdruftigheydt vereyscht. Wy bid-
wy geseyt wor-

j eyndelick dat ons vergevinghe gheschiede,
den anderente J 777
vergheven Jie (/kplijck (ils toy sslfs 0)186 scJiuidenaren ver-

tegen ons ghe aheven : dat is, eheliick wy eenen yeeelicken
sondight heb- "^

,

' O J J .; O
.

i,e„ verschoonen en vergeven van wien wy m
lesai. 43. 25. eenighe saeck verongelijckt , of met der daedt

qualick gehandelt, of met woorden smadelick

door-gestreken zijn. Niet dat ons toekomt de

schuldt der sond' of der misdaet te vergeven,

't welck alleen Gode toebehoort : maer dees'

onse verghevingh bestaet hier in, dat wy alle

gramschap, haet, wraeck-gierigheyt, eyghener

beweghing 5) uyt ons gemoedt wech drijven,

en de ghedachtenis des onghelijcks door een

ghewillighe vergetinghe te niet doen. Daerom

en moeten wy de vergevinghe van onse son-

den van Godt niet versoecken , "t en zy dat

wy oock selfs vergheven 't onghelijck en het

onrecht dien , die ons dat toebrengen of toe-

ghebracht hebben. Maer indien wy eenighen

haet in onse herten behouden, eenighe wraeck

soecken , en bedencken door wat gelegentheydt

wy \onsen vjjandeti] 6) sullen schade doen :

ja indien wy niet en arbeyden om onse vy-

anden met ons te versoenen , en deselve door

allerley gedienstigheyt aen ons te verbmden
en met ons te vereenigen : soo bidden wy
Godt door dese bede dat hy ons de sonden

met quijt en schelde. Want wy versoecken
dat hy ons vergeve

,
ghelijck wy anderen

In wat sin Vergheven. En dit en is niet anders dan bid-

den dat hy ons niet en vergeve, is't dat wy
niet en vergeven. Wat verkrijgen dan die

ondity te

verstaen «y

I) een deel.

4 behalen.

2) Kerckroovers en schenderB. .3) [ ]

6) van aelfs. 6) [ ].

gene die aldus ghestelt zijn door haer ghe-

bedt anders dan een swaerder oordeel ? Ten

laetsten moeten wy waernemen dat dese con-

dity : Dat hy ons vergeve
,

gelijck wy onsen

schuldenaren vergeven , daer by niet ghestelt

en wordt, om dat wy door onse vergevingh

die wy doen aen andere, de vergevinge Godts

verdienen , even als of onse verghevingh een

oorsaeck waer om weickers will' wy van

Godt vergevinge verkrijgen : maer de Heere

heeft door dit woordt eensdeels de swackheydt

onses gheloofs willen te hulp komen , want

hy heeft dat daer by ghevoeght als een teec-

ken
, op dat wy souden versterckt worden

|

en weten dat hy ons soo sekerlick de son-

den vergeven heeft , als wy by ons selven

sekerlick bewust zijn dat wy oock anderen

de schuldt quijtschelden sonder eenigen haet,

eenige nijdigheyt , of wraeck-gierigheydt in

ons ghemoedt teghen hem te behouden.

Anderdeels \) heeft hy daer door als door

een seker merck uyt het ghetal van sijne

kinderen willen uytschrappen die ghene , de-

welck' om te wreken haestigh , en om te

vergeven swaermoedig zijnde , hertneckige

vyantschappen pleghen , en de verbolgenlheydt

die sy door bidden soecken t'onlgaen , self

teghen andere voeden en onderhouden, op

datse niet en souden bestaen , hem als haren

Vader aen te roepen, 't Welck oock duyde-

lick uytghedruckt wort in de woorden van

Christus by Lucas.

46. De seslc bede
,

gelijck geseydt is

,

komt over een met de belofte , belangende

t inschrijven van Godts Wet in onse herten :

maer overmidts wy niet sonder voortduyren-

den 2) oorlogh en hard' en heftige strijden

Gode gehoorsaem zijn , so versoecken wy
alhier met wapenen voorsien en door hulp

en onderstandt beschermt te worden , op dat

wy de victory behalen mochten. Hier door

worden wy geleert dat wy niet alleen noo-

digh 3) en hebben de ghenade des Heylighen

Gheestes, dewelck' onse herten inwendigh

vermurwe , buygh' en leyde tot de gehoor-

saemheydt Godts, maer oock sijn hulp en

bystandt , waer door wy mochten on-over-

winlick worden soo 4) teghen alle 5) bedrie-

ghelicke listen , als teghen de 6) geweldige

bestormingen des Duyvels. Nu de soorten en

wijsen der aenvechtingen en versoeckinghen

zijn veel en verscheyden. Want de boose

gedachten des herten, dewelck' ons totd'over-

tredinghe der Wet ophitsen , en ons ofte door

ons eygene begeerlickheydt inghegheven , ofte

door den Duy vel verweckt worden , sijn ver-

(p. 371.)

Den sin van

de seste bede,

betroeken tot

drie artijrke-

len.

1) Eensdeels. 2) gheduyrighen.

5) (800). 6) [].

3) van doen. 4) [].

1. Verschey-

dene wijsen van

versoeckingen.

Van de ver-

keerde gedach-

ten des herten

ons aenghe-

daen.

lac. ). 2, 14

Matth.4. 1,3.

1. Thess. 3. 6.
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Van den Sa

;an verweckt

,

jf ter rechter,

)f ter slincker-

landt.

2. Wat het

f in versoec-

ingh gheleydt

orden.

Wy en ver-

lecken alhier

iet dat hy ons

;heensin8 en

te versocht

orden.

salra 26. 2.

eut. 8.

1 13. S

.soeckingen en aenvechtlngen : die dingen oock

die in haren aerdt niet quaedt en zijn, wor-

den versoeckinghen door de.s Duyvels konst

en llstigheyt , wanneers' ons in snicker voegen

voor oogen gebracht worden , dat wy door

't aenschouwen der selver van Godt worden

af getrocken of van hem af wijeken. En dese

versoeckingen zijn of ter rechter of ter sllnc-

kerhandt. Ter rechterhandt zijn rijckdom

,

macht , eer en hoogheyt , dewelcke gemeen-

h'ck door haren glantz en goeden luyster,

waer mede sy haer selven schoon voor doen,

der menschen verstant verbhnden , en door

hare hefllckheden bedrieghen , soo datse door

soodanighe begoochelingen verstrickt, endoor

suicken soetigheydt droncken ghemaeckt

zijnde, haren Godt vergheten. Ter slincker-

handt zijn ghesteldt armoede , schande , ver-

achtmgh , verdrucklnghen en andere van dien

slagh : op dat de menschen door der selver

bitterheyt en moeyelickheyt voor 't hooft

ghestooten wesende , den moedt verloren ge-

ven, 't vertrouwen en de hoop wech wer-

pen , en eyndehck van Godt t'eenemael ver-

vreemden souden. So versoecken wy der-

halven van Godt onsen Vader dat hy niet

toe en late dat wy voor dese tweederley

versoeckingen
, deweick' , ofte door onse be-

geerlickheyt In ons ontstoken , ofte door des

Satans llstigheyt ons voor-ghesteldt , teghen ons

strijden, wijckenen beswijcken souden: maerdat
hy veel eer ons door sijn handt ondersteune 1)

en ophoude : op dat wy door sijn sterckte ghe-

sterckt zijnde, teghen all' d'aenvallen des boo-

sen vyandts , wat voor ghedachten dat hy oock

in onse herten mocht Inschuyven, vast.moghen

staen : en op dat wy 2) daer toe alles wat

ons ten beyden zijden voor- gesteldl wordt, tot

onsen besten keeren moghen 3) , dat is , dat

wy door voorspoedt niet opgeblazen, of door

tegenspoedt niet te neder gheveldt en wor-

den. En evenwel en versoecken wy alhier

niet dat hy ons gantsch gheen versoeckinghen

en late ghevoelen , overmldts het ons seer

noodigh is dat wy door deselve meer worden

opgeweckt, geprlckelt en gedruckl, op dat

wy niet al te luy en traegh souden worden.

Want David en heeft niet te vergheefs be-

geert versocht te zijn ; 't en is oock niet

sonder oorsaeck dat de Heer sijn' Uytver-

korene daghelicks versoeckf: wanneer hy^

haer door schand', armoede, verdruckingh en

andere soorten van kruys kaslljdt en tehiiys

soeckt. Doch de Heere versoeckt anders dan

de Satan: de Satan versoeckt op dat hy
mdchte verderven , verdoemen , ter schande

1) ondersette. 3) [ ]. 3) [ ].

maken , en te gronde werpen : maer Godt

versoeckt , op dat hy de sijne beproeven

,

een bewijs van haer oprechtlgheyt nemen

,

en door oeifenmgh haer kracht verstercken

mochte : op dat hy oock haer vleesch soude

dooden , uyt-teeren, en uytbranden , het

welcke indien het in deser voeghen niet be-

dwongen en wierdt, broodt-droncken , en

boven maten trots en moedigh worden soude.

De Satan bespringht daer benelFens den ghe-

nen die onghewapent en onbereydt zijn , op
dat hy hun onverhoedts t' onder brenghe

:

Godt geeft met de versoecklngh oock het

uytkomen , op dat de sijne gheduldelick sou-

den konnen verdraghen al wat hy haer toe-

sendt. Daer is seer weynlgh aen ghelegen

of wy door het woordt quaden of boosen

den Duyvel verstaen , of de sonde. De Satan

self is wel de vyandt en weder-partyder die

ons leven listen en laghen leydt : maer door

de sond' is hy ghewapent tot ons verderf

Dit Is dan onse beed' en begheert , dat wy
door gheen versoeckinghen en worden over-

wonnen en overvallen , maer door de kracht

des Heeren vast blijven staen teghen alle

tegen-strijdende machten , door dewelcke wy
bestormt worden , 't welck is, onder de ver-

soeckingen niet beswijcken: dat wy daer be-

neffens in sijn bewaringh en getrouwlgheyt

aengenomen , en door sijn beschermingh buy-

ten sorgh ghestelt zijnde , in het hebben

van de bovenhandt over 1) de sonde, de

doodt, de poorten der hellen, en het gant-

sche njck des Duyvels on-overwinnelick vol-

harden 2), het welck is, van den boosen

verlost worden. Alwaer wy oock neerstelick

hebben te bemercken , dat het geen werck

en is voor onse krachten met den Duyvel , een

so grooten oorloghsman, te strijden, en sijn

gheweldt en aenloop te verdragen. Andersins

soude te vergeefs of door spotterny van Godt

afghesmeeckt 3) worden 't gheen wy te huys

by ons selven hebben. Ghewlsselick die door

een vertrouwen op haer selven sich tot soo-

danigen strijdt bereyden, die en verstaen niet

ghenoeghsaem met wat een strijdtbaren en

wel-ghewapenden vyandt sy te doen hebben.

Maer nu versoecken wy van sijn macht ver-

lost te worden , als van den muyl eens ra-

senden en woedenden Leeuws, door wiens

tanden en klaeuwen wy terstondt verscheurt,

door wiens opgesperde strot en keel wy ter-

stont verslonden souden worden , indien ons

de Heere niet en trock uyt het midden des

doodts: en evenwel weten wy met eenen

dit , is't dat de Heere ons bystaen en voor

Maer wy bid-

den dat hy ons

niet en Jeydein

de versoeckin-

ghen des Sa-

tans,

2. Petr. 2. 9.

••!. Wie die

Boose zv.

Den korten

inhoud van de-

se bede.

Hoe noodigh

dese bede zy.

1) []. 2) boven uytherden. ti) ghe-cysclit.

38
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Psalm 60. 14. ons Strijden sal , terwijl wy stille zijn , so

sullen wy kracht bedrijven in sijne kracht.

Sy bestraft Laet andere soo seer alsse willen vertrouwen
den hoogmoede

^^^^^^ ^ ^jUg „lidtseaders op des
der sujiersn- r J o i

tieuseu. selfs vemiogen en eygene krachten die sy

meenen te hebben by haer selven : maar laet

het ons genoegh zijn dat wij staen en krach-

(11 .•!72.) tigh zijn doord'eeni-
|

ghe kracht des Heeren.

Dese bede begrijpt in sich meer dan sy met

den eersten opsicht schijnt mede te brengen.
Sy begrijpt Want indien de Geest Godts onse sterckt' is

saTeii.

'"" '^ '^ om den strijdt leghen den Satan te strijden

.

soo en sullen wy d'overwinningh niet eer

behalen kunnen dan als wy met dien Geest

vervult zijnde, alle de swackheydt on.ses

vleesches sullen hebben uyt getrocken en af

geleydt. Wanneer wy dan versoecken om 1)

van den Satan en van de sonde te worden

verlost, soo begeeren wy nu en dan met nieuwe

vermeerderingen en wasdommen der ghena-

den en gaven Godts verrijckt te worden : tot

dat wy daer mede ten vollen aenghedaen

zijnde , moghen triumpheeren over alle quaet.
in wat sin jJet schijnt sommigcn hart en straf te wesen

,

wo'rdi^irm-- datmcH Godt bidt dat hy ons in gheen ver-

socckingh te soockingh en leyde , dewijl het tegen sijn

'^^ "''
natuyr strijdt dat hy ons versoecken soude,

liic 1. i.s, 14. gelijck Jacobus getuygt. Maer dese questy

is aireede ten deele beantwoordt en verklaen,

te weten , dat onse boose begeerlickheydt

eygentlick d' oorsaeck is van alle de versoec-

kmgen daer door wy overwonnen worden

,

en datse daerom de schuldt draeght. Jacobus

en wil oock- anders niet seggen, dan dat de

sonden Gode te vergheefs en t'onrecht toe-

geschreven worden , dewelcke wy worden

ghedwongen ons selven te wyten en toe te

reeckenen : dewijl wy ons selven daer aen

schuldigh kennen. Maer Godt kan niet te min

wanneer 't hem alsoo goed dunckt ons in de

macht des Satans overgeven , in eenen ver-

keerden sin en in schandelicke begeerten

wech werpen , en also m versoeckingen ley-

den , ende dat wel door een rechtveerdigh

oordeel . maer 't welck nochtans dickwils ver-

borghen is : want by den menschen is menig-

mael d' oorsaeck verholen
, deweick evenwel

by Godt seker en bekent is. Waer uyt wy
kunnen af nemen dat het niet en is een on-

eyghenlicke wijse van spreken , soo wy maer

recht verstaen en begrijpen dat hy niet son-

jJer oorsaeck soo dickwils dreijght dat het

sekere bewijsinghen sijner wraeck wesen sul-

len , wanneer de verworpene met blindtheyt

en verhardingh hares herten sullen geslagen

worden.

1) []•

47. Dese drie beden en begeerten met
dewelcke wy bysonderlick ons selven en al

wat ons aengaet Gode bevelen, betoonen

klaerlick 't geen wy voor henen gheseydt

hebben , dat de gebeden der Christenen ghe-

meen moeten wesen, en tot gemeyne stich-

tingh der Kerck , en tot vorderingh van

de ghemeenschap der gheloovigen behooren.

Want niemandt en bidt alhier dat hem yets

in 't bysonder gegeven worde : maer wy bid-

ben en versoecken alle te samen in 't gemeyn,
ons broodt , de verghevinghe van onse son-

den , dat wy in versoeckingen niet gheleydt

en worden , dat wy verlost worden van den

boosen. üaer beneffens wordt daer onder

by gevoeght d' oorsaek waarom wy soo groe-

ten vrymoedigheydt hebben om te bidden

,

en soo grooten vertrouwen van te sullen ver-

krijghen : welck oorsaeck al hoewelse niet en

staet in de Latijnsche bybels 1), nochtans

alhier soo ghevoeglick te pas komt, datse

niet en behoort na ghelaten te worden. Te

weten : Dat het Rijck , en de Macht , en de

Heerlickheydt hem toekomen van eeuwigheydt

tot eeuwigheyt. Dit is de vaste en soete

rust onses geloofs. Want indien onse gebeden

door onse weerdigheyt Gode aengepresen en

aengenaem gemaeckt moesten worden , wie

soude doch selfs eens durven kicken voor

hem ? Maer nu , ofschoon wy d' elendigste

zijn , ofschoon wy d' onweerdigste zijn van alle

menschen , ofschoon er niets prijselicks in ons

en zy , soo sullen wy nochtans altijdt oorsaeck

en vertrouwen hebben om te bidden : dewijl

oock onse Vader van sijn Rijck , Macht , en

Heerlickheyt nimmermeer en kan berooft wor-

den. Op 't eynde wort daer by gedaen het

woordeken Amen : waer mede de vyerigheyt

onses verlangens , om te verkrijgen 't geen

wy van Godt ghebeden en versocht hebben

,

wordt uytgedruckt, midtsgaders oock onse

hope versterckt , dat alle dese dingen aireede

verkregen zijn , en ons sekerlick sullen ghe-

geven worden: nae dien ons deselve belooft

zijn van Godt ,
• die niet en kan bedrieghen.

En dit komt over een met die form" en gcle-

gentheyt des gebedts waerop ick eerst ghewe-

sen hebbe 2) , te weten : Heere doet het om
uwes Naems will', en niet om onsent , ofom

onser gerechtigheyts wille, waerdoor de Hey-

lige niet alleen uyt en drucken 't eynde van

hare begeerten , maer oock bekennen datse niet

weerdigh en zijn verhoort te worden , 't en zy dat

Godt daer toe oorsaeck neme van hem-selven :

en dat haer vertrouwen datse Godt verbidden

Dese drie

laetste bede

betoonen d;

de gebeden di

Christenen b'

hooren ghe

nieyn te wesei

Het aenhan^

sel van 't gh<

bedt des Hes

reu baert vrj

inoedigheydt

in 't bidden, e

een vertrouwe

van verhoo-

ringh.

Siet hier vc

ren seet.l 1.12

13. 14.30.37

I n wat sii

het woordekei

Amen by 't ge

bedt gevoegh'

wort.

1) exemplaren,

hebbe.

2) daer van ick eerst verhael .gemaeckt
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In dit For-

mulier is be-

schreven al dat

'twelck wy van

Godt moeten

en mogheii be-

geeren.

Matth. 17. 5.

lesa. 11. 2.

Die verder

gaen die sondi-

geu op drieder-

ley wijse.

Siet August.

de orat. ad pro-

bam.

De fuga iu

per^ecatioue.

Nochtans is

het gheoorlooft

nae 't eiempel

der Heylighen

onse ghebedcn

met andere

woorden uyt te

spreken,

(p. 373.)

sullen, ontstaet en voort komt alleen uyt de

overvveghinghe 1) van sijn natuyr.

48. Alles wat vvy van Godt bidden moe-

ien , en oock gantschelick kunnen bidden

,

dat hebben wy alhier beschreven in dit For-

mulier, als in een regel des gebedts ons

door 2) onsen alderbesten Meester Christus

gheleert en gelevert : den welcken de Vader

tot een Leeraer over ons ghesteldt heeft, den

welcken hy oock alleen wil gehoort hebben.

Want hy is altijdt sijn eeuwige wijsheyt ge-

weest : en een mensch geworden zijnde , is

hy den menschen tot eenen Engel des grooten

raets gegeven. En dien-volgens is dit gebedt

in alle deelen absoluyt en volmaeckt, so dat

alle die beden en begeerten die uytheemsch

en vreemt daer van zijn , en daer toe niet

en konnen ghebracht en betrocken worden

,

godtloos zijn , en niet weerdio;h datse van

Godt goet gekent souden worden. Want hy
heeft m dit kort begrijp voor-geschreven

,

wat hem betaemlick , wat hem aengenaem ,

wat ons noodig zy, en eyndelick wat hy ons

gheven en verleenen wil. Die dcrhalven ver-

derder gaen, en behalven dese beden yets

van Godt versoecken durven , die willen

vooreerst yetwes van het hare by voegen

tot de wijsheyt Godts ('t wclck sonder een

uytsinnighe lasteringh met en kan geschieden)

ten anderen en houden sy haer selven niet

binnen de palen van Godts wille : niaer ver-

achten den selven . en loopen wijder uyt met

hare begeerlickheyt. Ten laetsten en sullense

nimmermeer yets verkrijgen , overmidts sy

sonder geloove bidden. En dat alle soodanige

gebeden sonder gheloove gheschieden , daer

aen en is niet te twijffelen: want sy en heb-

ben in desen Godts Woordt niet , waer op

indien het geloof niet altijdt gegrondt en is

,

soo en kan het geensms bestaen. En die den

regel haers Meesters verwerpen, en hare

eygene begeerten den toom los laten , die

en missen niet alleen Godts* Woort , maer

strijden oock daer tegen soo seer als sy met

all' haer kracht vermogen. Soo heeft dan

Tertullianus dit gebedt niet min aerdigh als

waerachtigh genoenit, een weltigh en echt 3)

gebedt, gevende daer mede stil-swijgende te

kennen dat all' andere ghebeden buyien de

Wet en reghel gaen en ongeoorlooft zijn.

49. Dit en willen wy also niet verstaen

en ghenonien hebben even als of wy aen dit

Formulier ghebonden waren , soo datmen niet

een woort of half woort soude mogen ver-

anderen.
I

Want daer worden allerweghe i)

in de Schriftuyr veel gebeden gelesen , die

]) bemerckingh. 2) van. 3) oprecht. 4) doorgacns.

van dit gebedt in woorden wijt verschillen

,

en evenwel door den selven geest beschreven

zijn , welckers gebruyck ons oock seer nut

en oorbaerlick is. Daer worden oock van den

selven Gheest veel ghebeden den glieloovigen

gheduyrigh in ghegeven , dewelck' in ghelijck-

heydt van woorden niet seer \met het Otise

Vuder\ i) overeen en komen. Dit willen wy
alleen met het voorseyde leeren , dat niemant

gantschelick yets anders en mach soecken

,

verwachten
, of vraghen 2) , buyten en be-

halven dat gheen 't welck in dit ghebedt als

in een kort begrijp vervattet is ; en al hoewel
hy soude moghen bidden met andere woor-
den , dat nochtans de sin der selver niet van

dit gebedt en moet verschillen. Gelijck oock
alle de gebeden , soo die in de Schriftuyre

staen
, als die dagelicks uyt de Godlvruchtige

zielen voort komen , in der waerheydt na dit

formulier des gebedts gereguleert en ghepast

zijn. Daer en kan ghewisselick nergens eenigh

ghebedt gevonden worden dat soo volmaeckt,

ick late staen volmaeckler, zy, dan dil gebedt.

Hier en is geen dingh vergheten 't welck tot

Godes lof en eer bedacht moet worden, gheen

dingh oock 't welck den mensch belangende

sijn eygen voordeel in den sin komen mach.

Hier is alles soo seer juyst en recht ghe-

trofl'en
, dat allen verstanden met recht be-

nomen is de hoop' om yets beters te ver-

soecken. Fn somma, laet ons ghedencken dat

dit is de Leere van de Goddelicke Wijsheydt

:

dewelcke gheleert heeft 't gheen' sy wilde:

en gewilt heeft 't geen noodigh was.

50. En al hoewel voor henen aireede ge-

seyt is, datmen altijdt met opgheheven herten

tot Godt suchten , en sonder ophouden bid-

den moet : dewijl nochtans onse swackheyt

soodanigh is datse door veel behulpselen ge-

schraegt 3), en onse traegheyt so groot datse

door sporen opgeweckt moet worden : soo is

het betaemlick dat een veder van ons hem-

selven tot oeffeningh eenighe bysonder' uyren

bestemme die sonder bidden niet voorby en

gaen , en de gantsche ghenegentheden sijns

gemoedts t'eenemael in het gebedt doen besigh

zijn 4) : te weten , als wy des morgens op-

staen
, eer wy ons dagelicks werck by de

handt nemen , als wy gaen neder sitten om
te eten , als wy door Godts zegen gegeten

hebben en gevoedt zijn , als wy ons begeven

om te rusten. Alleenlick moeten wy toesien

dat dees' onderhoudinghe der uyren niet en

zy superstitieus , dat is, dat wy niet en moe-

ten dencken deselve Gode als een ghesette

taeck te belalen , en alsoo daer mede van

Als inaer, so

veel den sin be-

laiight
, gheen

verschevdeii-

bevdt en wordt

gevonden.

VITI.

Sommighe
omstandighe-

den die waer-

genomen moe-

ten worden.

1. Het ver-

ordiueeren van

bysondere »iy-

ren tot het bid-

deu.

AVatmen in

sulcken geval

mijden en ver-

sorgen moet.

1) []. 2) eysehen.

besigh honden.

.S) ondcrset. 4) bekommeren



532 HET DERDE BOECK III, 20. 51. 52.

bet bidden in de verder' uyren ontslaghen

te zijn : maer datse veel meer zy een disci-

plijn en behulp voor onse swackheydt , op

dat die daer door geoeffent, en nu en dan

1- opgheweckt mocht worden. Insonderheyt moe-

ten wy sorgvuldelick besorgen dat wy tot

Godt toeloopen , niet met snelle voeten, maer

met haestige gemoederen , so dickwils als wy
door eenigen tegenspoedt gedruckt worden

,

2- of oock andere ghedruckt sien. Daer benef-

fens dat wy gheen voorspoedt, 't zy dats'

ons of een ander betreft , laten voorby pas-

seeren , sonder door loven en dancken te

betuygen dat wy sijn hant daer in bekennen.

•'• Eyntlick moet dit oock in yeder gebedt neer-

stelick waergenomen worden , dat wy niet en

bestaen Godt te binden aen seker' omstan-

digheden , of hem voor te schrijven op wat

tijdt , in wat plaets , en op wat manier hy
Pe wille des ggnjo}] dineh doen sal. Geliick wv in dit ae-

Hccreu moet
, , . , i i ,,/ n

zijn de leghei bedt gcleert worden hem gheen Wet ie stellen,

van onse be- of condity op te leggen : maer in sijn goet-dunc-
geci en.

j^^^ ^^ j^^^^ ^^ ^^ bevclcn dat hy die din-

ghen die hy doen sal, verrichte na die wijse,

te dier tijdt , en in sulcken plaets als hy sal

goedt vinden. Daeroni bidden wy eerst, eer

wy yets voor ons selven versoecken , dat

sijnen wille gheschiede : waer mede wy aireed'

onsen wille stellen onder den sijnen , op dat

onse will' daer door als door een breydel in

den mondt , bedwongen en ingetoomt zijnde,

niet voor en neme Godt te bepalen , maer

veel meer hem stelle tot een Rechter en Be-

stuyrder van' alle hare begeerten.

2. Van de 5^_ Ig't dat wy onsc herten tot dees'

de gebeden.
'" ondcrdanighcyt geschickt hebbende , ons sel-

ven door de Weiten van Godts voorsienig-

heyt laten regeeren , soo sullen wy lichtelick

in't gebedt leeren volherden , en met een

langhmoedigh verlanghen den Heere geduldigh

verwachten : versekert zijnde dat hij, ofschoon

het niet so en schijnt , nochtans altijdt by

ons tegenwoordigh is , en te sijner tijdt ver-

toonen en bewijsen sal dat sijn' ooren niet

doof en zijn geweest tot onse ghebeden, de-

welck' in d'oogen der menschen schenen ver-

stooten en vergeten te zijn. En dit sal ons

een seer ghereede en sekere vertroostingh

wesen om niet te beswijcken noch door ver-

Iwijffelingh te vergaen, so wanneer Godt ons'

eerste beden en begeerten ^niet dadelick en

beantwoort. Gelijck als die gene plegen, de-

welcke , dewijls' alleen door haer eyghen
vyerigheydt ghedreven worden, alsoo Godt
aenroepen, datse, soo hy niet op haer eerst'

aenkloppen by de handt en is, en dadelick
hulp met sich en brengt, terstont meenen
dat hy op haer vergramt en verbolghen zy,

en alle hope van verhooringh wech ghewor-

pen hebbende, hem verder niet meer aen en

roepen. Maer laet ons liever onse hoop door

een welgematighd' eenparigheydt des gemoedts

uytstellen , en de hant vast houden aen die

volherdingh, die ons in de Schriftuyr soo seer

aengepresen wordt. Want men kan in de Psal-

men dickwils sien hoe dat David en d'andere

geloovige, wanneerse door bidden by-na ver-

moeyt, schijnen te vergheefs en in de windt

gebeden te hebben, door dien Godt tot hare

begeerten doof was gheweest, evenwel in het

bidden aenhouden : want men geeft den Woorde
Godts sijne behoorlicke geloofweerdigheyt niet,

'ten zy dat des selfs waerheyt en onbedrieg-

lickheyt gestelt worde boven alle weder-varen

en uytkomst. Laet ons daer beneffens Godt

niet versoecken, noch door ons' ongeschickt-

heyt vermoeijen , en tegen ons verwecken

:

gelijck als vele gewoon zijn , dewelcke niet

dan op een sekere condity met Godt willen

eens worden en overeenkomen, en hem, even

als of hy een slaef waer van hare begheer-

lickheden , door de Wetten haers bedinghs

en besprecks verbinden , soo datse terstont

verbolgen worden, grimmen , tegen-spreken
,

murmureeren en rasen soo hy deselve niet

dadelick en volbrenght. Den sulcken gheeft

hy derhalven dickwils m sijn toorn en grim-

migheyt , 't geen hy anderen in sijn barm-

hertigheyt en genade weygert. De kinderen

Israëls dienen ons in desen tot een exempel

en bewijs , den welcken het beter waer ge-

weest van den Heere niet verhoort te zijn
,

dan sijne verbolgentheydt en onghenade te

samen met het vleesch in te slocken.

52. Indien wy ten laetsten oock nae een

langhduyrighe verwachtingh niet ghewaer en

worden wat wy met bidden gevordert heb-

ben, en daer uyt gheen vrucht en vernemen :

soo sal nochtans ons gheloof ons versekeren

van dat geen 't welck door ghevoel niet en

konde verno-
|
men worden, te weten, dat

wy verkregen hebben 't geen ons nut en

profijtelick was:-. dewijl de Heere soo dickwils

en soo sekerlick belooft en op sich neemt 1

)

dat hy onse swarigheden sal ter herten ne-

men, van het ooghenblick af 2) dat die een-

mael in sijnen schoot sullen neder geleyt zijn.

En also sal hy maken , dat wy in armoed'

overvloedigheyt , en in verdruckinge troost

besitten. Want ofschoon ons alle dingen be-

gaven , soo en sal Godt nochtans ons nim-

mermeer verlaten , die de verwachtingh en

lijdtsaemheyt van sijne kinderen niet en kan

laten bedroghen zijn. Hy self alleen 3) sal

Die ons seei

aenghepresen

wort door ghe

boden en ei

em pelen der

Schriftuyr.

Waer teghei

strijdt het mur
mureeren vai

sommighe dit

Gode voor-

schrijven der

tijt en de wiJ8(

der verhoo-

ringh.

Num. U. 18

33.

3. Van dl

weerdigheydt

des gheloofs

waer mede wj

door onse ghe-

beden altijt ver-

krijgen 't geen

aldermeest nut

en oorbaerlick

is.

(p. 374.)

1) aennecrat. 2) []. 3) [].
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't Welck aeer

loodigh dient

;heweten, op-

at de Godt-

Tuchtige door

ongeduldig-

leydt en wau-

loop niet en

louden oyer-

rallen worden.

. Sam. 2. 6,

ons 1) zijn voor allen: dewijl hy in hem-
selven alle goederen beval 2), die hy ons

hier naeniaels ontdecken en bekent maken
sal in den dagh des oordeels , als hy sijn

rijck gantschelick sal te voorschijn brengen.

Doet hier noch by , dat Godt, al hoewel hy
ons verhoort , nochtans niet altijdt en ant-

woordt even op die bede die wy hem met

uyt-gedruckte woorden hebben voor-gesteldt:

maer hy schijnt onse begeert uyt te stellen

en op te schorten , en betoont evenwel op

een wijse die ons onbekent is, dat onse ge-

beden niet ydel geweest en zijn. Dit gheven

de woorden van Joannes te kennen : Indien

wy weten dat hy ons verhoort, wat wy oock

bidden , soo weten wy , dat wy de beden

verkrijgen , die wy van hem ghebeden heb-

ben. Dees' overvloedigheyt der woorden schijnt

ydel 3) en ongerijmt te zijn : maer het is

een seer nutte verklaringh , te weten , dat

Godt , oock als hy ons niet en geeft 't geen

wy begeeren , nochtans onse gebeden goet-

willigh en genadig is , so dat onse hoop op

sijn Woordt berustende , nimmermeer bedro-

gen en wort. De geloovige hebben so seer

noodigh 4) door dese hoop en lijtsaemheyt

opgehouden te worden , datse niet lang en

souden kunnen staende blijven, indiens' haer

selven daer op niet neder en leyden. Want
de Heere en beproeft de sijne niet door lichte

versoeckingen , hy en oefFent haer oock niet

sacht en teerlick : maer hy brenght deselve

dickwils tot allerley uyterste nooden, en laet

hun langen tijdt in dien slijck steken, eer

hy haer eenighen smaeck geeft van sijne

soetigheydt. Ende, ghelijck Hanna seydt: De
Heere doodet ende maeckt levendigh : Hy
doet ter helle neder dalen , ende hy doet

\wecler] opkomen. Wat souden sy hier kun-

nen doen anders dan den moedt laten sincken,

en in wanhoop vallen : indiense verdruckt

,

verlaten en aireed' half doodt zijnde, niet en

wierden opgherecht door dese bedenckingh

,

dat Godt hen aensiet , en dat de teghen-

woordighe quaden een eynde sullen hebben?
Doch hoe seer gerust en seker sy door dees'

hope bestaen , sy en laten evenwel onder-

tusschen niet af van bidden. Want indien wy
niet standtvastigh en zijn om in het gebedt

te volharden , soo en doen wy met bidden

geen voordeel.

1) (een), i) begrijpt. ;i) blaeu. 4) vau doen.

Het XXI. Capittel.

Van H'eeuwige Verkiesingh , waer door Godt

sommige tot de saligheydt, andere tot het

verderf verordineert heeft.

Nu wat belanght dit dat het verbondt

des levens by alle menschen sonder

onderscheyt niet en wort gepredickt , en by
den genen dien het gepredickt wort, niet

even gelijck noch altijt deselve plaets en

vint : in die verscheydenheyt openbaert sich

de wonderbare hoogheydt van Godts oordeel.

Want het is buyten twijffel dat oock dese

verscheydenheydt dient om het vrije goet-

duncken sijner eeuwiger verkiesingh uyt

te voeren. En dewijl het openbaer is dat

het door Godts wil geschiet dat de saligheyt 1

)

sommigen van selfs wort aengeboden , en

anderen %) wederom van den toegangh tot

deselve geweert en af ghehouden worden

:

soo ontstaen hier uyt terstondt groote en sware

questien en verschillen , dewelcke niet en kun-

nen beslecht en verklaert worden, 't en zy

dat de Godtvruchtige zielen sekerlick weten

watse van de verkiesingh en voor-verordi-

neenngh behooren te houden, 't Is een ver-

warde questy en handel nae 't goedtdunc-

ken van vele : want sy laten sich voorstaen

datter niets soo ongeschickt en onbetaemlick

zy als dit, dat uyt den ghemeenen hoop der

menschen sommighe tot de saligheydt, an-

dere wederom tot het verderf verordineert

worden. Doch 't sal hiernae uyt het ver-

volgh blijcken, hoe verkeerdelick dats' haer

selven in den wegh zijn. En dat boven dien

m dese duysternisse selve die haer vervaert,

niet alleen de nuttigheyt deser leere , maer

oock de seer soete vrucht der selver sich

ontdeckt en aen den dagh brenght. Wy en

sullen nimmermeer klaerlick
,

gelijck het be-

taemt , overtuyght en overredet zijn dat onse

saligheyt voortvloeyt 3) uyt de fonteyn van

Godes onverdiende barmhertigheyt , voor dat

sijn eeuwighe verkiesingh ons sal bekendt

geworden zijn : dewelcke de genade Godts

klaer en helder maeckt door dese vergelijc-

king, te weten, dat hy niet alle menschen

in 't ghemeyn tot de hope der saligheyt aen

en neemt, maer sommigen geeft het geen hy

anderen weygert. Hoe seer d'eere Godts ver-

mindert en de echte 4) en ware nederigheydt

verkort wort daer dit beginsel en dese gront-

reden onbekent is, sulcks is openbaer en

blijckelick. Doch dit, 't welck soo noodigh

is gheweten te worden 5), en kan volgens

Ue leere van

de Verkiesingh

en Predcstina-

ty.

Sy is noodt-

sakelick.

Item, protij-

telick eu seer

soet.

D'oitweten-

heydt vau dese

Leer' vermin-

dert Godes eer.

1) (den). 2) sommighe. 3) hervloeyt. 4) d'oprecht'. S)[J.
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S_v ruckt uyt

dea wortel der

ootmoedig-

heydt.

Eude baertea

voedet hoogt)-

moet iu de her-

tea der men-

Bchea.

Daer en te-

ghen, outstaet

uyt dese leer'

ecQe versekert-

heydt dersalig-

heydt.

(p. 375.)

loaü. 10. 26.

Vrede der

coubnieuty.

't seggen van Paulus niet bekent worden,

't en zy dat Godt die ghene , die hy by hem-

selven voorgenomen heeft te verkiesen, ver-

kiese sonder eenigsins hare wercken aen te

sien. Also isser , seght hy ,
dan oock in desen

tegenwoordigen tijdt een overblijfsel ghewor-

den na de verkiesinge der genade. Ende in-

dien het door ghenade is , soo en is het niet

meer uyt de wercken : andersins en is de

ghenade gheen ghenade meer. Ende indien

het is uyt de wercken , soo en is't geen ge-

nade meer : andersins en is het werck geen

werck meer. Indien wy tot den oorsprongh

der verkiesingh te rugghe gaen en opklimmen

moeten , op dat ons moge blijcken dat wy
van nergens elders de saligheydt bekomen

dan van de loutere milldadigheydt Godts

,

soo is oock blijckelick dat die , die dit willen

uytgebluscht en wech genomen hebben , ter

quader trouwen so veel als in 1) hen is,

verduysteren 't geen seer heerlick en met

volle monden behoort gelooft en ghepresen

te worden , om met eenen oock de wortel

der ootmoedigheydt selfs uyt te roeijen. Pau-

lus ghetuyght klaerlick, wanneer desaligheyt

van het overgeblevene volck aen 2) Godes

genadige verkiesing wort toe-geschreven, dat

als dan eerst ghesien en bekent wordt , dat

Godt door sijn enckel en louter wel-behaghen

saligh maeckt die hy wil, en dat hy de salig-

heydt niet en gheeft als een verdient loon,

dewijl hy geen suicken loon en kan schul-

digh zijn. Die haer best doen om eenen

yegelicken van de smaeck deser leere te

weeren en af te houden, die doen beyde

Godt en den menschen even groot ongelijck:

want behalven dit en sal geen ander dingh

genoeghsaem zijn om ons na behooren te

verootmoedighen , en sonder dit en sullen wy
van herten niet gevoelen hoe seer dat wy aen

Godt verbonden zijn. Wy en hebben oock

geen ander steunsel of fondament om vastlick

te vertrouwen, oock volghens 't segghen
|
van

Christus : dewelck' op dat hy ons onder soo

veel perijckelen , lagen , en dootlicke strijden

van alle vreese bevryden en on-overwinne-

lick maken soude , belooft dat hy saligh maken
sal alle die ghene die hy van den Vader in

sijne bewaringh ontfanghen heeft. Waer uyt

wy verslaen en af leyden 3), dat die alle

door een gheduyrige vrees' elendigh zijn , die

niet en welen datse Godes volck zijn en hem
toebehooren: en dat derhalven die gene de-
welcke dese drie nuttigheden die wy alhier

aengeteeckent hebben niet bemerckende, 't fon-
dament van onse saligheyt wel souden willen

1) []. 2) []. 3) nemeu.

wech nemen
, haer selven en allen geloovigen

seer qualick beraden. Jae hier uyt wordt oock

de Kercke gheboren , dewelck' andersins
,
ge-

lijck Bernardus wel en recht leert, niet en

soude kunnen gevonden , noch onder de creatu-

ren bekent worden : want sy is op een won-
derbare wijse ten beyden zijden in de schoot

van de ghelucksalige predestinaty , en in de

hoop en menigte 1) van de rampsalighe ver-

doemenisse verborghen. Maer eer ick trede

tot de saeck selver , soo moet ick eerst en

en te voren met tweederley menschen twee-

sins spreken. De dispuyt en handel van de

predestinaty die in haer selven een weynig

duyster is , wort seer verwert en oversulcks

sorgelick en gevaerlick gemaeckt door der

menschen neuswijsigheyt : dewelcke door geen

sloten en grendelen verhindert worden van

tot verboden omweghen af te wijeken en sich

naer de hooghte te verhelfen , sullende , soo 't

haer mogelick waer , Gode niets verborgens en

heymelicks laten behouden sonder 't selve t'

ondersoecken en te doorsnuffelen. Dewijl wy
dan sien dat veel menschen hier en daer, en

onder deselve sommige die andersins niet

quaedt en zijn , tot dese stoutigheyt en on-

geschicktheyt vervallen : so moetense tijdigh 2)

vermaent worden hoe sy haer in desen deele heb-

ben te ghedragen en aen te stellen. So sullense

derhalven voor eerst ghedencken, wanneerse

treden lot het ondersoecken van de predesti-

naty , dalse tot de geheymnissen 3) van Godts

wijsheyt indringen , en dat de gene die licht-

veerdigh en vermelentlick daer henen door-

breeckt , niet met allen en sal verkrijgen daer

med' hy sijn nieuwsgierigheydl 4) soude versa-

digen, en eenen dool-hof sal in gaen daer

hy gheen uytkomst vinden sal. Want het is

oock onredelick dat de mensch ondersoecke

die dingen die de Heere gewilt heeft dat by
hem verborghen souden blijven , en dat hy

,

selfs van d'eeuwigheyt af, soude naspeuren

de hoogte van Godts wijsheyt , dewelck' hy

van ons wil aengebeden ende niet begrepen

hebben , op dat hy oock door deselve won-

derbaerlick soude zijn in ons' ooghen. De
verborgenlheden van sijnen wille die hy goet

gevonden heeft ons bekendt te maken , de

selvighe heeft hy door sijn Woort geopen-

baert. En hy heeft goedl gevonden daer van

soo veel t' openbaren als hy voorsagh ons

nut en noodigh te zijn.

2. Wy zijn , seght Augustinus
,
ghekomen

tot den wegh des geloofs , laet ons den selven

volstandelick houden. Dese sal ons leyden lot

des Koninghs kamer , in dewelcke alle de schat-

1) mass' eu klomp. 2) tijdelick. 3) secreet-plaefsen.

4J curieusheyt.
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ten der kennis en der wijsheydt verborgen zijn.

Want de Heere Christus self en was sijnen groe-

ten en seer uytgelesen Discipelen niet misgun-

stigb, doe hy seyde : lek liebbe u-lieden veel

dingen te seggen , maer ghy en kondt dal nu niet

draghen. Wy moeten wandelen en voortgangh

doen, en toenemen: op dat onse herten mogen
vatten die dinghen diese nu niet vatten of

verstaen en kennen. Indien ons de laetste

dagh vindt voortgangh doende , soo sullen wy
aldaer lecren , 't gheen wy alhier nieten hebben

kunnen leeren. Indien dese bedencking by

ons yets vermach , te weten , dat het Woordt

des Heeren is d'eenighe wegh , die ons leyden

kan om t'ondersoecken alles wat wy van hem
behooren te weten , en 't eenighe licht het

welck ons voor-licht om te doorsien al wat

wy van hem moeten sien : soo sal ons deselve

lichtelick van alle roeckeloosheyt weder-houden

en verhinderen. Want wy sullen weten , so

haest als wy de palen des Woordts overtreden,

dat wy buyten den wegh en in de duyster-

nisse loopen , alwaer wy steedts dwalen , val-

len en ons stooten moeten. Laet ons dan

voor eerst dit voor oogen hebben , dat het

soecken en trachten nae een andere kennisse

der Predestinaty als die gene is die in Godls

Woordt verklaert wordt
,
gheen minder uyt-

sinnigheydt en zy dan of yemandt wilde gaen

daer gheen wegh en is , of sien in de duys-

ternisse. Wy en moeten ons oock niet schamen

yetwes niet te weten in die saeck , in de-

welcke d'onwetentheyt betamelick en prijse-

lick is. Jae laet ons liever ons selven ont-

houden van d'ondersoeckinghe van die weten-

schap , welckers nae-speuringh dwaes en

ghevaerlick en oversulcks oock verderllelick

is. Is't dat de broodt-dronckentheydt onses

vernufts ons prickelt en aenhitst , soo sal seer

nut zijn dat wy tot bedwangh en afsnijdingh I)

van 't selve geduyrigh dit daer tegen stellen,

te weten
,

ghelijck al te veel honighs niet

goedt en is , dat oock alsoo d'ondersoeckingh

van een sware en heerlicke saeck den neus-

wijsen te swaer valt en tot on-eer gedijet.

Want dit heeft ghewicht ghenoegh om ons

af te schricken van sulcken stoutigheydt , die

niet anders en kan , dan ons van boven af

nederwaerts werpen tot in het verderf.

3. Daer zijn wederom andere , dewelcke,

wanneerse 't voorseyde cjuaedt willen beteren,

gebieden by nae alle gedachtenis en meldingh

van de Predestinaty te begraven: immers sy

leeren datmen allerley verhandelingh der

seiver moet vermijden
,

gelijck men een steen-

rotz in de Zee vermijdt. Of schoon deser

1) afaettingh.

luyden zedigheydt en matigheydt hier in te

prijsen is , datse oordeelen dat Godes verbor-

gentheden met soo groeten soberheydt en

sparighcydt moeten worden aengheroert : de-

wijlse nochtans al te verre beneden de maet

neder dalen , soo vorderense weynigh in het

menschelicke vernuft , 't welck sich niet lich-

telick en laet bedwingen. Op dal wy derhalven

oock in desen deele de behoorlicke maet en

slreeck houden mogen , soo moeten wy tot

het Woordt des Heeren weder keeren, waer

in wy den sekeren reghel des verstants heb-

ben. Want de Schriftuyr is de schole des

Heyligen Geestes , en gelijck in deselve niet

met all' en is achter ghelalen van dat gene

'l welck noodigh en nut was gheweten te

worden 1 ) , alsoo en wordt daer in gheen saeck

gheleert , of de kennisse van dien is nut en

oorbaerlick. Dien-volghens moetmen wel toe

sien , dat wy de gheloovighe niet af en hou-

den en verhinderen van 't ondersoeck dier

dinghen die in de Schriftuyr belanghende de

Predestinaty geleert en voor-ghestelt worden

:

op dat wy niet en schijnen , ofte de selvighe

ter quader trouwen te berooven van de wel-

daedl en gift hares Godts ofte den Heyligen

Geest te berispen en te schelden voor eenen

die alsulcke dingen in 't licht gebracht heeft

,

dewelcke beter en nutter op eenigherley wijse

dienden onderdruckt en verduysterl te wor-

den. Laet ons, segghe ick
,

gedoogen dal

een Christen-mensch sijn hert en ooren opene

voor alle woorden en rede-
|
nen Godts, die

tot hem ghericht en ghesproken worden

,

doch met dese matigheydt , soo haest als

de Heere sijnen Heyligen mondt sal gesloten

hebben , dat hy oock hem-selven den wegh
om t'ondersoecken toesluyte. Dit sal de beste

maet van soberheydt wesen , indien wy niet

alleen in het leeren Godt altijdt als eenen

Voorganger en Leydtsman na volgen , maer

oock ophouden van meer te willen weten of

wijs te zijn, wanneer hy ophoudt van ons t'on-

derwijsen. Het perijckcl datse vreesen en is

oock soo groot niet , dat wy daerom onse

herten van de woorden Gods souden afwen-

den moeten. De spreuck van Salomo is wel

vermaert en bekendt: Het is Godts eere

,

een sake te verbergen. Maer nadien de Godt-

vruchtigheydt en het gemeen gevoelen selfs

leert dat dit van alle saken sonder onder-

scheyt niet en moet verstaen worden : soo

moeten wy een onderscheydt soecken , op dat

wy onder het decksel der matigheydt en sober-

heydt gheen behaghen en krijghen in een 2)

onwetenheydt ghelyck der dieren 3). Dit onder-

Tegen welc-

kers gcvevusde

matigheydt bc-

strafüügli ghe-

bruyckt wordt.

De tweede.

(p. 376.)

Hare tegheu-

werpiugh uyt

sekere spreuck

vau Salomo

wort wederleyt

dour Moses ge-

tuyghüis.

1'iov. 35. 2

1) []. 2) (beesteUcke). 3) [ ].
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Deut. 29. 2'J.

Hare tweede

tegeu-werpiug,

dat d'onheyli-

ghe weuscheu

liaer seWeu aeu

deseLecre stoo-

ten.

1. Autwüort,

De godtloose

ducu dit oock

in veel andere

rechtsiiiüighc

hüoft - stuckea

des geloofs.

2. Godts waer-

hcyt verdedigt

haerselvë meer
dau genoegh.

Cap. 15. tot

aeu cap. 20.

Dü derde te-

j;en-werpiugh
,

dat dese dispu-

raty gevaerliek

scheydt wordt door 1) Moses met weynighe

woorden klaerlick uytghedruckt : De verbor-

gene dingen zijn voor den Heere onsen Godl

:

maer de glieopenbaerdc zijn voor ons ende

voor onse kinderen. Want wy sien dat hy

't oeffenen en betrachten van de Leere der

Wet den volcke beveelt en aenprijst alleen-

lick van wegen de Hemeische ordonnanty

,

om dat het Gode behaegt heeft hen-lieden

die Leere te verkondigen en bekendt te ma-

ken : en dat hy het selfde voick houdt 2)

als binnen die traliën mghesloten , alleen door

dese reden, om dat het den menschen niet

gheoorlooft en is 3) tot de verborgentheden

Godts in te dringen.

4. lek bekenne wel dat d'onheyiige men-

schen in de Leere van de Predestuiaty haeste-

lick yets aengrijpen 't welck sy ofte berispen,

ofte lasteren , of aenbassen , of bespotten. Maer

is 't dat wy ons door de broodt-dronckent-

heyt en spytigheydt der selver laten af schric-

ken , soo sullen wy alle de voornaemste leer-

puncten des gheloofs verbergen moeten, dewijl

sy of haers gelijcke by-nae niet een van dien

ongelaslert en laten voor-by gaen. Een weder-

spannigh en wreveligh ghemoedt en sal sich

niet min hooghmoedelick verheffen wanneer

het hoordt dalter in 't Wesen Gods drie per-

soenen zijn , dan als het hoort dat Godt voor-

sien heeft wat van den mensch worden soude

doe hy hem schiep. Sy en sullen sich oock

van ongheschickt lacchen niet onthouden , als

sy verstaen sullen datter een weynigh meer

als vijf duysent jaren zedert de Scheppinghe

der werelt verloopen zijn. Want sy sullen

vraghen waerom Godes kracht soo langhen

lijdt ledigh en in slaep gheweest is. En om
kortelick te segghen , daer en sal gheen leer-

stuck voort ghebracht worden , 't welck sy

met hare spotternijen niet en sullen bejeghe-

nen en aenransen. Sullen wy dan om dese

schendige lasteringhen te bedwinghen van de

Godtheydt des Soons en des Heylighen Geestes

swijghen? Sullen wy de Scheppinge der we-

relt met slil-swijghen laten voorby gaen?

Jae , maer de waerheydt Godts is in dit deel

en al-omme krachtigher dan datse sich over

het quaedt-spreken der godtloosen ontsetten

soude. Gelijck oock Augustinus in sijn

Boecksken van de Deught der Volherdinge

krachlighlick 4) beweert. Want wy sien dat

de valsche Apostelen met het lasteren en

berispen van de ware Leere van Paulus niet

en hebben konnen te wege brenghen dat

hy sich der selver soude schamen. Dat sy ver-

der seggen dat desen gantschen handel oock

3) behuudt. .'!) (luier selven). 4) glieweldigliliek.

voor de Godtvruchtighe herten ghevaerlick is
,

om dat die teghen de vermaninghen strijdt , het

gheloove wanckclbaer maeckt, en 't herle selfs

ontsteltenis en mistroostigheydt aenbrenght

:

dat is ydel en onnut. Augustinus seght opent-

lick en vrij uyt, dat hy om deser oorsaken wille

pleeght berispt te worden , te weten , om dat

hy de Predestinaty al te vrymoediglick pre-

dickte. Maer hy weder-leydt sulcks overvloe-

delick
,

ghelijck hy lichtelick konde. Wat ons

belanght, dewijl hier veel en verscheyden

ongherijmtheden tegen ghebracht worden , soo

hebben wy liever een yeghelicke der selver

op sijn eyghen plaets bewaren en weder-leg-

gen willen. Dit begeere ick alleen in 't alge-

meyn by hen te verkrijghen , dat wy die

dinghen die Godt voor ons verborghen heeft

ghelatén , niet en ondersoecken : en wederom
die dingen die hy in 't openbaer voort ghe-

bracht heeft, niet en verachten : op dat wy aen

d' een zijde van al te groote neuswijsigheyt

:

of aen d'ander zijde van al te groote ondanck-

baerheydt niet veroordeelt en worden. Want
dit is oock wijsselick door 1) Augustinus ge-

sproken, dat wy veyligh en sonder vreese de

Schriftuyr volghen moghen , dewelcke ghelijck

een moeder met haer kindt met eenen langh-

samen en stillen gangh voortgaet , op datse

onse swackheyt niet vooruytioopen 2) en soude.

Wat aengael de ghene die soo voorsiclitigh

of soo bevreest zijn datse de Predestinaty wel

wilden verduystert en wech gestommelt heb-

ben
,

ten eynde de swacke zielen daer door

niet ontroert en worden: ick bidd' u met

wat coleur en verw' sullen de soodanighe

haer' opgheblasentheydt bedecken , dewijl sy

met een scheeve voorstellingh 3) van ter zijden

Godt beschuldighen van een sotte onbedacht-

saemheydt , als of hy dat perijckel , 't welck

sy nae haer goetduncken voorsichtelick verhin-

deren, niet voorsten en hadde? Soo wie dan

de Leere van de Predestinaty met nijdt en

ongunst beswaert , die lastert opentlick Godt

:

even gelijck of hem yetwes onvoorsichtelick

ontvallen ware , het welck de Kercke scha-

delick zy.

5. Daer en is niemant , die voor een

Godtsalige wil uyt gaen , dewelcke de Pre-

destinaty, waer door Godt sommighe tot de

hope des levens aenneemt , sommighe weder-

om tot d'eeuwige doodt veroordeelt , durft

loochenen : maer sy wordt met veel onghe-

schicktheden bedeckt en verduystert , en by-

sonderlick van die gene die de voor-weten-

schap Godts stellen tot een oorsaeck der sel-

ver. Wy bekennen wel datse beyde te samen

1. Antwoort,

dit selfste is

uuck Augusti-

nus tegen ghe-

worpen. De
bono persever.

cap. 14.

3. I<aet ons

niet verachten

die dingen die

Godt gheopen-

baert heeft.

Lib. 5. de

Geues. ad liter,

cap. 3.

3. Dat dese

tegen-werpers

vermeten zijn

en lasterlick te-

gen Godt.

Aengaende de

saeck selfs die

van allen aeu-

ghenoineu is ,

die wordt van

sommige dour

ongeschickthe-

den verduystert

en vcrwert.

2) voorluopeu. 3) kromme pieck.
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1. Door Je

uaeui van Voor-

wetenschap die

sy stellen tot

een oorsacck

van de Prcdes-

liuaty.

Daerom wort

ghetoout wat

de Voorweten-

schap en Pre-

destinaty zy .

en dat niet de

voor-weten-

schap, niaer het

wel-behaghen

Godts een oor-

saeck is van de

Predestinaty.

(p. 377.)

Dit blljckt

eerstelick uyt

de verkiesingh

van het ghe-

slachte Abra-

hams, en uyt de

verwerpiogh

vau allen an-

deren,

üeut. 32. 8.

in Godt zijn: maer wy segghen dal de een

aen I) d'ander verkeerdeück wordt onder-

worpen. Wanneer wy Gode voor-wetenschap

toe-eygenen , soo gheven wy daerniede te

kennen, dat alle dingen altijdt geweest zijn en

voorlduyrend 2) blijven onder sijn gesicht

:

soo dal hen) ten aensien van sijn kennisse

gheen dingen toekomende of voorleden , maer

alle dingen tegenwoordigh zijn. En in sulcker

voeghen teghenwoordigh dal hy die niet en

siet alleen door in-beeldingh uyt de beelte-

nissen en gedaenten
,

(gelijck ons in den

sin omsweven die dinghen die onse ziel in

haer geheughnis behoudt) maer dat hy die

als voor hem ghestelt waerlicks bemerckl

en aenschouwt. En dese voor-wetenschap

wordt uilgeslreckt over den 'gantschen om-
meloop der werelt en over alle creatuyren.

De Predestinaty noemen wy het eeuwig

besluyt Godts, waer door hy by hem-selven

verordineert en bestemt heeft , wat hy wilde

dat van eenen yeghelicken mensch worden

soude. Want alle menschen en worden niet

met een even-gelijcke conditie gheschapen :

|

maer aen 3) sommigen wordt het eeuwighe

leven, aen anderen 4) d'eeuwige verdoeme-

nisse van te voren verordineert. Daerom nae

dat yemandt tol het een of tot hel ander

eynde geschapen is , daer nae segghen wy
dat hy of tot het leven , of tot de doodt is

gepredestineert of te voren verordineert. Dese

voor-verordineeringh en heeft Godt niet alleen

in een yeder bysonder persoon betuyght , maer

hy heeft oock daer van een bewijs ghegeven

in'l gantsche gheslacht Abrahams, op dal

daer uyt openbaer soude worden, dat het m
sijn goedt-duncken stael, hoedanigh de stael

en conditie van een yeghelicke natie zijn sal.

Doe de Alderhooghste de voickeren verdeelde,

en de kinderen Adams van malkanderen af-

sonderde, soo was het volck .Israëls sijn deel,

en hel snoer sijns erfdeels. De af-sonderingh

en uytscheydingh is alhier voor aller men-

schen oogen : één volck alleen wordt byson-

derlick mei verwerpinghe van alle de over-

blijvende 5) voickeren , uytverkoren in den

persoon Abrahams als in eenen verdorden

stronck en stam: d'oorsaeck waerom en wordt

niet gesien , behalven alleen dat Mozes , op

dal hy den nakomelingen alle stof en gele-

gentheyl om te roemen afsnijden soude, leerdt

dat sy alleenlick uyt d 'onverdiende liefde Godts

boven andere voickeren uytsteken en verheer-

lickl zijn. Want hy seydt dat dit d'oorsaeck

is van hare vcriossingh , om dal Godt hare

Vaders lief gehadt en haer zaedl nae hen

1) L ]• 2) gheduyrigh. 3) den. 4) den sommigen.

5) resteereude.

verkoren heeft. Noch duydelicker in een an-

dere plaels : Hy en heeft in u-liedeti geen Utut. 7. s.

behagen gehadt dal hy u soude verkiesen

om dat ghy meerder waert als andere voic-

keren
, maer om dat hy u lief hadde. De-

selve vermaningh wordt dickwils by hum
weder herhaelt. Siet , des Heeren uwes Godts üeut. lu. i4.

is de Hemel , ende de Hemel der Hemelen,

de Aerde , ende al wal daer in is. Alleenlick

heeft de Heere lust ghehadt aen uwe Vade-
ren , om die lief te hebben : ende heeft haer

zaedl nae hen , u-lieden , uyt alle de volcken

verkoren. Haer wort oock in een andere plaets Deut. 23. 5.

de heylighmakingh gheboden , om datse lot

een éygen en bysonder volck verkoren waren.

En elders wordt wederom betuyght, dal Godts

liefde de oorsaeck is van hare beschermingh.

Het welcke de geloovigen oock met ééne stemme
eendrachtelick belijden : Hy heeft ons verko- Psalm 47. 5.

ren tol sijn erfdeel , de heerlickheydt Jacobs,

dien hy lief gehadt heeft. Want de gaven

daer mede sy verciert waren van Godt, wor-

den van hun allen sijne genadige en onver-

diende liefde loe-ghe-eyghent : niet alleen om
datse wisten datse deselve door geen enckele

verdiensten verkreghen en hadden , maer dat

oock de Heylighe Patriarch en Voor-vader

self suicken deught en kracht niet en heeft

ghehadt, dat hy voor hem-selven en voor

sijne nakomelinghen soo een heerlicke privi-

legy en voordeel soude verworven hebben.

En op dat hy allen hooghmoedt te krachti-

gher vertreden soude , soo verwijl hy hen

datse sulcks niet en hadden verdient , dewijl

sy een halstarrigh en weder-spannig volck

waren. De Propheten werpen oock dickwils Ueut. 9. 6.

den Joden dese verkiesingh t'harer schande I)

en t'harer on-eeren voor, om datse van de-

selve seer schandelick waren afgeweecken.

Watter van zy, laet nu voor den dagh komen
die ghene deweicke Godts verkiesingh willen

binden of aen de weerdigheyt der menschen

of aen de verdiensten der wercken. Naerdien 2)

sy alhier sien dat dit volck alleen boven all'

andere voickeren gestell en verkoren wordt,

en meteen hooren dat Godt sonder eenigh

aensien bewogen is geweest om tot dal kleyn

en on-edel , en daer toe oock boos' en on-

gehoorsaem volck meest genegen te zijn : sullen

sy dan nu met hem twisten , om dal hy sulck

een bewijs en proef-stuck sijner barmhertig-

heydt heeft willen te voorschijn brenghen?

Doch sy en sullen door haer murmureeren

en tegen-spreken Godts werck niet en verhin-

deren , noch door hel werpen van de steenen

harer scheldt-woorden na den Hemel , sijn

1) hatelick. 2) Ghemerckt.
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gerechtigheydt treiïen of quetsen 1): maer

deselve sullon veeleer weder keeren en op

haer eyghen kop neder vallen. Tot desen

eersten oorsprongh des onverdienden Ver-

bondts worden d' Israeliten oock te rugge

geroepen, 't zy. wanneerse stof en gelegent-

heyt hebben om Godt te loven en te dane-

ken , 't zy dal haer hope dient op-gherecht

en versterckt voor den toekomenden lijdt. Hy
Paulm 100.3. lioofl (seglit de Propheet) ons ghcmaeckt

,

en niet wy ons selven tol sijn volck en lol

schapen sijner weyden. Dese woorden : En
niet wy ons selven, dewelcke om ons uyl

te sluyten, daer by ghcvoeghl worden, en

zijn niet overlolligh en te vergheefs , maer

dienen om haer l' onderwijsen , dat Godt

niet alleen d'Autheur is van alle 'l goedl,

daer door sy uytnemender waren dan andere,

maer dat hy oock d' oorsaeck van sulcken

ghenade ghenomen heeft uyt en van hem-
selven, dewijl in haer niet met all' en was
weerdigh soo grooten eere en hoogheydt.

Hy ghebiedt oock datse met het loutere wel-

behagen Godts sullen gerust en te vreden

Psiilri, H)5. c. zijn, seggende : Ghy zael Abrahams sijnes

knechts, ghy kinderen Jacobs sijne uytver-

korene. Ende na dal hy de aenhoudende 't)

weldaden Godts als vruchten der verkiesingh

verliaell heeft, soo besluyl hy eyndelick dat

Godt hen sulcke milldadigheyt bewesen heeft

,

om dal hy sijns Verbondts gedachligh was.

Met dese Leer komt de Lof-sangh der ganl-

i'saiiu 44. 4, scher Kerck over een : Uwe rechter-handt en

'l licht uwes aenschijns heeft onsc Vaderen hel

Landt ghegeven : want ghy hadt een wel-

bchaghen aen hen. Ende men moet bemerc-

kcn
,
dat in die plaelsen daer van hel Landt

wordt gemeldel , te kennen wordt gegeven

een sienlick teecken van die verborgene ver-

kiesingh en af-sondering , waer in d'aenne-

mingh tot kinderen begrepen is. David ver-

weckt oock in een andere plaets het volck

Psalm 33. 12. lol dcselvc danckscgghingh : Wel-gelucksa-

ligh is het volck, diens Godt de Heere is,

hel volck , dat hy sich ten erve verkoren

heeft. Ende Samuel verweckt haer tot goede
i.Sam. 12.23. hüop : Dc Hccre en sal sijn volck niet ver-

laten , om sijnes grooten Naems wille : dewijle

het den Heere belieft heeft u-lieden sich lol

een volck te maken. In sulcker voeghen wa-
pent oock David hem-selven lol den strijdt

,

i'.salm 65. 5. als sijn gheloovc bestormt wordt: Gelucksa-
ligh IS hy [dieu\ ghy verkiest, dal hy woone
in uwe Voor hoven. En dewijl de verkiesingh
die m Godt verborgen is , beveslight is ghe-
weesl soo door d' eerste als door de tweede

1) verzeoren. 2) gcduyrige.

verlossingh en door andere tusschen beyden
komende weldaden

, soo wordt oock dal woorl

verkiesen gepast op die weldaden by Jesaia : lesa. ii. i.

De Heere sal hem over Jacob ontfermen

,

ende hy sal Israël noch verkiesen. Want
sprekende van den toekomenden lijdt, soo

seydt hy dat de versamelingli van hel over-

geblevene volck , 't welck hy scheen verwor-

pen te hebben , sal wesen een teecken van

een vaste en bestendige verkiesing , dewelck'

oock met eenen scheen vergaen te zijn.

Wanneer oock in een ander plaets geseydt icsa. 4i. u.

wordt : U hebb' ick uylverkoren , ende en

hebbe u niet verworpen : soo wordt daer

door beteeckenl en aengepresen een alloos-

duyrend gevolgh \) van de voorlreifelicke mildt-

dadigheydl sijner Vaderlicke gunst en ghe- (p- 378.)

nade.
|
Noch klaerder spreeckt d' Engel by Zachar. 2. 12.

Zacharia : Godt sal noch Jerusalem verkiesen.

Even als of hy Jerusalem , dewijl hy dal vry

wat hefligh strafte , verworpen hadde , of dal

de ballinghschap Jerusalems geweest waer

een afbreuck en verscheuringh van de ver-

kiesingh : dewelcke nochtans onverbroken en

ongheschendl blijft , of schoon de teeckenen

daervan niet altijdt gesien en worden.

6. Nu moet alhier" den tweeden trap der

verkiesmgh by gevoeghl worden , dewelck'

enger mghelrocken en bepaelt is, of m de-

welcke de genade Godts meer bysonderlick

is vertoont gheweest : wanneer Godt uyl hel

sclfde geslacht Abrahams sommighe verwor-

pen heeft, en wederom door het opqucecken

en koesteren van andere %) in sijn Kerck

,

heeft beloont, dal hy die behiell onder sijne

kinderen. Ismaël hadde in hel eerst' een

ghelijcken graedt verkreghen met sijnen broe-

der Isaac : dewijl het geestelicke verbondl

niet weynigher in hem als in Isaac was ver-

zegelt gheworden door het teecken der Be-

snijdenis. Hy wort verworpen. Daerna oock

Esau. En eyndelick een ontelbare menighl'

en by na gantsch Israël. In Isaac wicrdl liet

zaedt ghenaemt en geroepen : deselve roe-

pingh heeft gheduyrt en haer voorlgangh

ghehaJt in Jacob. Een ghelijck exempel

heeft Godt vertoont door het verwerpen van

Saul : 't welck oock in den Psalm seer heer- i'saim 78. oy.

lick wordt verkondighl : Doch hy verwierp

de ïenle Josephs, ende den stam Ephraims

en verkoos hy niet. Maer hy verkoos den

stam van Juda. 't Welck oock in de heylige

Hislory somtijds verhaelt wort , op dat in die

veranderingh de wonderbare verholenlheyt

van Godts ghenade Ic beter blijcken soude.

Ismaël, Esau en diergelijcke zijn door haer

eyghen schuldl en misdaedl , ick beken 't

,

1) geduyrigh achter-rolgh. 2) sommigh'.

Ten andereu

,

dat hy sommi-

j);he uyt de kin-

dere Abrahams
nac dea vlee-

scheverworpeu

heeft, ea som-

migeu geweer-

dight heeft met

een bysondere

genade.
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Malach. 1. 2.

Ten laetatcn,

dat d'Apostel

betoont dat dit

oock geschiedt

is iu de Chri-

steDea tot de

bysondcre per-

suueii toe.

van d' aenneminglie lol kinderen af gheval-

len : want daer was een condily en bedingh

by gestelt, te weten, datse trouwelick on-

derhouden souden Godes verbondl , 't welck

sy trouwelooslick hebben geschonden. Noch-

tans is dit een sondcrhnghe weldaedl Godts

geweest , dat hy hen hadde geweerdiglit voor

te trecken boven alle d'andere volckeren

:

gelljck in den Psalm geseyt wordt : Hy en

heeft den anderen geslachten en natiën alsoo

niet gedaen , hy en heeft hen sijne rechten

niet geopcnbaert. lek en hebbe dan niet son-

der oorsaeck gheseydt dat alhier twee trappen

moeten worden aengemerckt: wanl Godt heeft

aireed' in de verkiesinghe des gantschen

volcks betoont dat hy in sijne loutere milt-

dadigheyt door geen wetten en regels en zy

verbonden , niaer dat hy vry is , soo dalmen

van hem geensins en mach eyschen en be-

geeren dat hy sijn genade gelijckelick deele

,

welckers ongelijcke bedeelingh ghenoegsaem

bewijst dalse waerlicks is onverdient. Daerom

vergroot Maleachi d' ondanckbaerheyt Israëls,

omdatse niet alleen uyt het gantsche men-

schelicke geslacht verkoren, maer oock uyt

het gheheylight Huys en Geslacht tot zijn

eygendom afgesondert zijnde, trouwlooslick

en godtlooslick Godt , die hen so een wel-

dadig Vader was, verachten. Was niet, seght

hy, Ezau Jacobs broeder? nochtans hebbe

ick Jacob lief gehadl, endc Esau hebbe ick

gehaat. Want dewijl sy beyde waren kinde-

ren uyt cenen heylighen Vader geboren , en

erfgenamen des verbondts , mitsgaders oock

tacken uyt een heylighe wortel: soo neemt

en stelt Godt als seker en ijekcnt dat de

kinderen Jacobs aireede niet weinigh hem ver-

schuldigd waren 1), na dien hy haer tot

die weerdigheydt aengenomen en verheven

hadde. Maer aengheslen 2) boven dien Esau

d'eerst-geboren verworpen zijnde, haer Vader,

die na der natuyrcn minder was dan Esau,

tot een erfghcnaem ghemaeckt wierdt , soo

bestraft hy hen van wegen een dubbel' on-

danckbacrheydt , en hy klaegiit datse door

dien dubbelen bandt in sijn ghelioorsaemheydt

niet en zijn ghebleven 3).

7. Al hoewel het nu ghenoeghsaem blijckt

dat Godt door sijn verborghen raedt vryelick

verkiest de ghene die hy wil, en 4) d'andere

verwerpt, soo is nochtans sijne ghenadige

verkiesingh alleen ten halven verklaart, tot

datnien komt tot de bysondcre persoonen

,

den welcken Godt niet alleenlick de saligheydt

aenbiedl, maer oock alsoo toewijst en loe-

eygent , dat de sekerheydt van het genieten

1) alechtelick in hem en waren ghebouden. 2) gemerckt.

ij) behouden geweest, l) [].

en bekomen der solver niet en kan onseker

of twijH'elachligh zijn. Dcse worden gereec-

kent in dat eenige zaet daer van Paulus

spreeckt. Want al hoewel d'aennemingh aen 1)

Abraham ter handt gestelt en ghegeven was,

dewijl nochtans vele van sijne nakomelinghen

als verrotte ledematen afghesneden zijn , soo

moetmen , op dat de verkiesingh krachtigh

en waerlicks beslendigh zy, opklimmen tot

dat Hooft in't welck de Hemelsche Vader sijn

uytverkoren' kinderen onder inalkanderen ver-

eenight , en aen hem-selven door eenen onlos-

makelicken bandt verknocht heeft. Alsoo heeft

we! in d'aennemingh van Abrahams geslacht

Godts miltdadighe gunst , dewelck' hy ande-

ren geweygert heeft , haer glanls 2) gegeven :

maer nochtans heeft de kracht van sijn ge-

naed' een veel treffelicker licht en glants in

de leden van Christus ; overmits sy in haer

Hooft inghecnt 3) zijnde nimmermeer van de

saligheydt af en vallen. So wort dan uyt de

plaets van Maleachi , die ick so even i) by

gebracht hebb' , seer wijsselick door 5) Pau-

lus besloten , wanneer Godt , door het instel-

len en tusschen-komen van 't verbondt en

de belofte des eeuwighen levens , een seker

volck tot hem roept , dat in een deel van 't

selvighe volck noch een bysondcre wijse van

verkiesing plaets heeft , soo dat hy 't gantsche

volck door een ghemeyne genade niet kracli-

lelick en verkiest. Het gheen aldaer gheseydt

wordt: lek hebbe Jacob lief ghehadt, dat

behoort tot alle de kinderen en nakomelin-

ghen des Patriarchen , dewelckc de Propheet

aldaer steldt teglien de nakomelinghen ü) van

Esau. Evenwel en belet dit niet dat ons in

den persoon van een bysonder mensch voor-

gliesleldt zy ghewcest een bewijs en proef-

stuck van dese bysondcre verkiesingh , die

niet en kan plaets grijpen 7) sonder lot haer

gesette perck en eynde te geraken. I'aulus

en bemerckt niet sonder oorsaeck dat dese

die onder de bysondcre verkiesing behooren,

genoemt worden overblijfselen : want d'erva-

ringh 8) toont 9) ons dat uyt een groote

menigl' het meerder-deel vergaet en verdwijnt,

sulcks dat daer van dickwils alleen een kleyn

ghedeelt' over blijft. De reden waerom d'al-

ghemeyne verkiesingh en aennemingh eens

volcks niet altijdt vast en bondigh is, is

klaer en blijckelick , te weten , om dat Godt

die ghene , met dewelck hy sijn verbondt

maeckt, niet terstondt en begaaft met den

Geest der weder-geboort, door wians kracht

sy in't verbondt tot den eynde toe volhar-

den mochten : maer de uytwendigha veran-

1) den. 2) schijn. 3) ingegriffijt. 4) onlangba. 6) "n.

6) nakomers. 7) verloopeu. 8) d'ervareuthe/dt. 9) betoont.

Kuni. 9. S.

Gal. 3. 16,

l», 20.

Kuiu. 'J. 7. 13.

Waerora de

algenieync vcr-

kicsing Israëls

niet altijdt vast

en bondigh ge-

weest zy.
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Die gemeya'

aeuueraingh is

ecu beeldt van

een gruoter

weldaedt.

V^yt het vuor-

geseyde volgt

,

dat Godt door

eeuen onvcraii-

derlicken racdt

hesluyt ^he-

maeckt heeft

van de genadi-

ge verkiesingh

sommigermen-
schen.envande

rechtveerdighe

verwerping der

anderen.

deringh sonder de krachtighe werckingh van

d'inwendige ghenade, dewelcke krachtig soude

zijn om haer in't verbont te houden , is ge-

hjck een midden-punct tusschen de wech-

werpinge des nienschelicken geslachts, en de

verkiesingh van een kleen getal der Godt-
|

salighen. 't Gantsche volck Israël wierdt het

erfdeel Godts ghenaemt , onder dewelcke noch-

tans vele waren die tot het verbondt niet en

behoorden ; de reden is , om dat Godt , dewijl

hy niet te vergheefs en hadde belooft en aen-

genomen dat hy Israëls Vader en Verlosser

soude zijn , veel meer siet op sijn ghenadighe

gunst als op de trouwloos' afwijckingh van

vele: door dewelcke sijn trouw en waerheydt

oock niet en is vernietight. Want nae dien

hy hem-selven eenigli overblijfsel behouden

en bewaert heeft, soo heeft daer in gheble-

ken dat sijn roepingh is sonder berouw. Ende
dat Godt hem-selven liever een Kerck heeft

vergadert uyt de kinderen en nakomelingen

Abrahams , dan uyt d'onheyliglie volckeren

,

daer in heeft hy acht genomen op sijn ver-

bondt: 'twelck hy, naerdien 1) het van de

menighte selfs gheschonden en verbroken was,

tot weynighe gebracht en betrocken heeft

,

op dat het niet gheheel en al vervallen soude.

In somma , die gemeen' aennemingh van het

zaedt Abrahams was ghelijck als een sienlick

beeldt van een grooter weldaedt , daer mede
Godt sommighen uyt vele vereert en begif-

tight heeft. Dit is de reden en oorsaeck

waerom Paulus de kinderen Abrahams nae

den vleesche van de gheestelicke kinderen,

die gheroepen zijn als Isaac , met sulcken

vlijt en sorghvuldigheydt onderscheydt : niet

dat simpelick en enckelick een kindt Abra-

hams zijn , zy gheweest een ydel' en onnutte

saeck ('t welck sonder smaetheydt en laste-

ringh des verbondts niet en soude kunnen
gheseydt worden) maer om dat Godts onver-

anderlicke raedt , waer door hy hem-selven

verkoren en toe-ghe-eygent heeft die gene

die hy wilde , in sich selven alleen den geeste-

licken kinderen Abrahams krachtigh was ter

saligheyt. Doch ick vermaen' de Lesers , dats'

haer selven door het aennemen van het een

of het ander geen nadeel 2) en doen , voor

en al eer het uyt de plaetsen der Schriftuyr

die by gebracht sullen worden, klaerlick

blijcke
, watmen hier van ghevoelen moet.

Wy segghen deihalven het geen de Schrif-

tuyr duydélick betoont : Dat Godt door eenen
eeuwighen en onveranderlicken raedt eenmael
besloten en verordineert heeft wat voor men-
schen hy naemaals tot de saligheydt verkiesen

1) gemerckt. 2) achter-deel.

en aennemen , en wederom wat voor men-
schen hy tot het verderf verwerpen wilde.

Wij beweeren oock dat desen raedt (soo veel

d'Üytverkorene belanght) gegrondt is in sijn

onverdiende barmhertigheyt, sonder eenigh

aensien der menschelicke weerdigheyt. En
dat den genen die hy ter verdoemenisse toe-

eygent , we! door sijn rechtveerdigh en on-

berispelick , maer nochtans onbegrijpelick oor-

deel den toegangh tot het leven wort dicht-

ghesloten. Daer beneffens segghen wy , dat de

roepingh den Uytverkorenen is een getuyghnis

van hare verkiesingh : En dat daer nae de ^«
.

somma

rechtveerdighmakingh een tweede teecken is
t*]"^^' vau''jë

waer door de verkiesingh hen-lieden gheopen- drie navoigen-

baert wordt , tot dat men komt tot de heer-
^'^*

hckmakingh , waer in de vervullingh der

selver ghelegen is. En ghelijck de Heere sijn'

Uytverkorene door de roeping en rechtveer-

dighmakingh teeckent, also maeckt hy oock,

wanneer hy de verworpene , of van de ken-

nisse sijns Naems , of van de heylighmakinghe

sijns Gheestes uytsluyt , daer door als door

teeckenen bekendt wat voor een oordeel datse

te verwachten hebben. Ick sal alhier veel ghe-

dichtselen voor-by gaen , die de sotte menschen

versonnen 1) hebben -om de predestinaty om
verr' te stooten. Want het is niet noodigh

deselve te weder-leggen , dewijlse selfs haer

eygen valscheydt overvloedigh bewijsen soo

haest alsse te voorschijn ghebracht worden.

Ick sal my alleen bekommeren met sulcke

teghen-werpingen , dewelck' of in twijffel en

verschil staen onder de Geleerde , of den

eenvoudigen eenige swarigheydt souden kun-

nen maken , of van de godtloose menschen

met eenighen schijn van reden worden voort

ghebracht, om Godts rechtveerdigheyt te

schelden en te lasteren.

Het XXII. Capittel.

Bevestigingti van dese Leere door ghetuyghnis-

sen van de Schriftuyr.

Alle dese dingen die wy alhier gestelt

hebben, worden by velen in twijffel

en geschil getrocken , en aldermeest de ge-

nadige verkiesingh der gheloovighen, dewelcke

nochtans niet en kan ghekrenckt of verswackt

worden. Want sy zijn 2) in't ghemeyn van

ghevoelen 3) dat Godt tusschen de menschen

onderscheydt maeckt, na dat hy van te voren

siet dat eens yeghelicks verdiensten zijn sul-

len. Dat hy oversulcks die lot sijne kinderen

aen neemt, die hy van te voren weet dat

l) versiert 2) ghevoelen. 3) [ ].

Eenige mey-
nen dat Godt-

sommighe ver-

kiest en som-

mige verwerjjt,

nae dat hy siet

hoe een yeders

verdiensten we-

seu sullen.
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Andere ne-

mea tegen Godt
een proces aen,

om dathysom-
mighe verkie-

sende, d'andere

voor-by gaet.

Deae beyde

worden weder-

leydt.

1. Door aeer

krachtige rede-

(p. 3S0.)

sijn ghenade niet en sullen onweerdigh we-

sen : en dat hy wederom tot de verdoeme-

nisse des doodts toe-eygent die ghene, welc-

kers natuyr en aerdt hy siet dal tot boos-

heydt en godtloosheyt sal genegen zijn. Al-

dus wort de verkiesingh door het voor-werpen

van den deck-manlel der voor-wetenschap

van hun niet alleen verduystert , maer haer

wordt oock eenen anderen oorsprongh toe-

gedicht. Dese nieening en is oock niet al-

leenlick aenghenomen by den ghemeynén

man : want sy heeft tot allen tijden groot-

geachte Meesters en Voorstanders ghehadt.

't Weick ick vrijelick en ter goeder trouwen

belijde, op dat niemandt hem selven late

voorstaen , dat het onse saeck groot nae-

deel 1) doen sal indien hare namen daer

teghen voort gebracht worden. Want Godts

waerheydt is in dit stuck vaster en sekerder

dan datse wanckelbaer ghemaeckt, en klaerder

dan datse door der menschen aensienlickheyt

verduystert soude kunnen worden. Andere

wederom die in de Schriftuyr niet gheoeffent,

noch eenighen lof weerdigh en zijn, scheuren

en schenden de ghesonde Leer soo schande-

lick dat hare brootdronckentheydt onverdra-

ghelick is. Sy nemen een proces aen teghen

Godt om dat hy na sijn wei-behagen en goet-

duncken sommige verkiest, en andere voorby

gaet. Maer dewijl dit een klaer en bekent

stuck is, wat sullen sy doch met haer twis-

ten teghen Godt uytrechten? Wy en leeren

niet met allen of het is door d'ervaringh

en bevindingh openbaer , te weten , dat het

Gode altijdt vry gestaen heeft sijn ghenade

mede te deelen den ghenen dien hy wil.

lek en sal hun niet vraghen van waer het

komt dat de nakomelinghen Abrahams boven

andere volckeren gestelt en verheven zijn

geweest , soo het niet en komt uyt Godes

goetheydt en vriendelickheydt, welckers oor-

saeck en oorsprongh buyten Godt niet en

wordt ghevonden, Laet hun alleenlick my
antwoorden waerom sy 2) menschen zijn, en

niet 3) ossen of ezels. Al hoewel het in

Godes handt en macht stondt haer tot honden

te maken , soo heeft hy nochtans hun ghe-

schapen na sijn beeldt. Sullen sy den onre-

delicken dieren oorlof 4) gheven om van weghen
haren staet en condity met Godt te twisten,

even eens als of hy onrechtveerdigheyt be-

gaen hadde daer in dat hy haer den men-

schen niet en
|
heeft gelijck ghemaeckt? Om

de waerheydt te segghen dese menschen en

hebben gheen meerder recht om dit privilegy

èn voordeel, waer door sy boven de beesten

1) achterdeel. 2) (meer). S) dan. 4) consent

in heerlickheyt uytmunten , en 't welck sy

door geen verdiensten verkreghen en hebben,

te genieten, als Godt heeft om sijne weldaden

na de maet en regel sijns oordeels en goedt-

dunckens verscheydelick uyt te deelen. Is't

datse op I) de persoenen 2) komen, in de-

welck' hun d'ongelijckheyt tusschen d'een

en d 'ander meer teghen de borst is, soo

sullense ten minsten moeten verbaest staen

van weghen het exempel van Christus , om
van dese hooge verborgentheyt soo stout en

onbeschroomt niet te snateren. Hy wordt een

sterlTelick mensch ontfangen uyt den zade

Davids: door wat deughden sullen sy seg-

ghen dat hy verdient heeft dat hy selfs in

den buyck sijns moeders soude worden het

hooft der Engelen, d'eenigh-gheboren Soon

Godes , het beeldt en de heerlickheydt des

Vaders , het licht , de gherechtigheydt en

saligheydt der werelt? Dit heeft Augustinus

voorsichtelick bemerckt, dat in het hooft der

Kercke selfs zy een seer klare spiegel van

de ghenadige verkiesingh, op dat ons deselve

verkiesingh in sijne ledematen niet en soude

vreemt duncken , en dat hy de Sone Godts

niet en is geworden door een rechtveerdigh

leven , maer dat hy buyten sijn verdienst

met soo groeten eer is begaeft gheweest, op

dat hy daer nae sijne gaven aen andere mede
deelen soude. Die alhier soude willen vraghen

waerom andere niet en zijn 't geen hy is, of

waerom wy alle te samen so seer wijdt van

hem verschillen , waerom wy alle te samen

verdorven en onreyn zijn, en hy de suyver-

heyt is , die en sal niet alleen sijn dwaes-

heyt, maer oock met eenen sijn onbeschaem-

heydt te voorschijn brengen. Is't datse noch

verder 3) Gode willen ontnemen het vrye

recht 't welck hy heeft om te verkiesen en

te verwerpen, soo laet hun oock te ghelijck

wech nemen 't gheen Christus ghegheven is.

Nu moeten wy bemercken wat de Schriftuyr

ons soo van de verkiesingh als van de ver-

werpingh verkondight. Wanneer Paulus leert,

dat wy in Christus verkoren zijn eer de we-

relt geschapen was, soo neemt hy voorwaer

daer mede wech all' aensien van ons' eygen

weerdigheyt. Want het is even als of hy

seyde : nadien de Hemelsche Vader in het

gantsche zaedt Adams niet en vondt 't welck

sijner verkiesinghe weerdigh was, dat hy sijn

oogen geslagen heeft op sijnen Christus : om
als uyt Christus Lichaem ledematen te verkie-

sen , en deselve tot de ghemeenschap des

levens aen te nemen. Laet derhalven dese

reden by de gheloovige gelden , te weten

,

2. Door het

ghetuyghuis

van Augusti-

nus : De cor-

rept. & grat. ad

Valent.cap. 1 5.

Item, de bono

persev. cap. ul-

timum. & de

verb. Apost.

Serm. 8.

3. Door de

authoriteyt des

Apostels.

Ephcs. 1. 4.

I) tot. 2) (over). 3) voortaeu.
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Wie d'Uyt-

verkoiene zijn.

dal wy daeroni in Christus tot het Hemelsch

erfdeel aengenomen zijn , om dat wy in ons

selven tot soo een groote heerh'ckheyt onbe-

Coios. 1. 12. cjuaem waren, 't Weick hy oock elders aen-

wijst , als hy de Colossensen vermaent tot

danck-seggingli , door dien datse van Godt

bequaem ghemaeckt waren om part en deel

te hebben in d'erve der Heylighen. Is't dat

de verkiesingh voor gaet voor die ghenade

Godts waer door wy bequaem ghemaeckt

worden tot het verkrijghen van de heerlick-

heyt des toekomenden levens : wat sal dan

nu Godt selfs in ons vinden 't welck hem

beweghen mocht om ons te verkiesen ? 'tGheen

ick wil segghen sal noch klaerder door een

andere uytspraeck 1 ) uytghedruckt worden :

Ephea. 1. 4. GcUjck hy ons , seght hy, uytverkoren heeft

in hem, voor de grondt-legginghe der werelt,

na 't welbehaghen sijns willens , op dat wy
souden heyligh ende onberispelick zijn voor

hem in de liefde. Alwaer hy Godts welbeha-

gen steldt tegen allerley onse verdiensten.

2. Op dat dit bewijs te vaster en te bon-

diger zy , soo is oorbaerhck dat alle de deelen

van dese plaets in't bysonder bemerckt wor-

den , dewelcke te samen ghevoeght zijnde

gheen twijlfel meer overigh en laten. Wan-

neer hy d'Uytverkorene noemt , soo spreeckt

hy ontwijffelick de Geloovighe aen
,

ghelijck

hy oock terstondt betuyght. Derhalven soo

wordt die plaets al te schandelick vervalscht

van die gene die deselve verdraeijen en tree-

ken tot dien tijt in dewelcke het Euangelium

geopenbaert wiert. Als hy seght datse ver-

koren zijn gheweest voor de scheppinghe

der werelt, soo neemt hy wech all' aensien

van weerdigheydt. Want wat reden en oor-

saeck van onderscheydt konde daer zijn tus-

schen de ghene die noch niet en waren , en

die daer na in Adam souden ghelijck worden?

Nu is 't datse verkoren zijn in Christus , soo

volght niet alleen dat een yegelick buyten

hem-selven verkoren is , maer oock dat d'een

van d'ander is afghesondert : dewijl wy sien

datse niet alle te ghelijck en zijn Ledematen

van Christus. Het gheen voorts daer by ge-

voeght wordt: Datse verkoren zijn op datse

souden heyligh wesen , daer door wordt

wederleydt de dwalingh der ghener die de

verkiesingh afleyden 2) uyt de voor-weten-

schap van eens yegelicks verdiensten. Dewijl

Paulus alhier daer en teghen roept, dat al de

deught die in den mensch gesien wort, een

vrucht en af komst is van de verkiesingh.

Indien men nu nae een hoogher oorsaeck

vraeght, Paulus antwoordt dat Godt suicks

Wanneerse

zijn uytverko

ren.

Uyt wat oor-

saeck.

1) sprenck. 2) afbrenghen.

alsoo van te voren verordineert heeft , ende

dat naer het wei-behagen sijns willens. Met

welcke woorden hy om verre stoot alle de

middelen die de menschen van hare verkie-

singh meenen te hebben in haer selven. Want
hy leert dat alle de weldaden die Godt den

menschen tot bevordermgh van het geestelicke

leven toebrenght , haren oorsprong hebben

alleen uyt dese Fonteyn , te weten , om dat

Godt die gene verkoren heeft , die hy wilde,

en de genade daer med' hy haer wilde be-

giftigen , by hem-selven voor haer heeft wech

gheleydt oock eerse geboren waren.

3. Waer nu dit wei-behagen Godts plaets

en heerschappy heeft , daer en komen geen

wercken m bemerckingh en aensien. Dese

tegenstellingh van Godts wei-behagen tegen

de wercken , en wordt wel alhier van den

Apostel niet uytdruckelick gemeldt , doch sy

moet daer onder verstaen en begrepen wor-

den
,

ghelijck hy die selfs verklaert in een

andere plaets: Hy heeft ons, seght hy
,
ge-

roepen met eene heylige roepinge : niet na

onse wercken , maer na sijn eygen voornemen

ende genade , die ons ghegeven is in Christus

Jesus voor de tijden der eeuwen. Wy hebben

oock aireede betoont dat alle swarigheyt

wort wech ghenomen door de woorden die

daer nae volghen, te weten : Op dat wy souden

heyligh en onbevleckt wesen. Want indien ghy

segt, Godt heeft ons uytverkoren om dat hy

van te voren sagh dat wy souden heiligh zijn :

soo sult ghy d'ordre van Paulus segghen om-

keeren en verkeeren. Soo meught ghy dan

vryelick en sonderswarigheydt aldus besluyten :

indien hy ons verkoren heeft op dat wy
souden heyligh zijn , soo en heeft hy ons

niet verkoren om dat hy te voren sagh dat

wy sodanige zijn souden. Want dese twee

strijden teghen malkanderen , uyt de verkie-

singhe te hebben datmen heyligh is, en uyt de

heyligheydt te hebben datmen verkoren is.

Hier en geldt oock d'uytvlucht niet daer mede
|

sy haer selven nu en dan behelpen . te weten ,

dat de Heere de ghenade der verkiesingh

niet en gheeft om de voorgaende verdien-

sten , maer dat hy deselve nochtans verleent

van wegen de toekomende. Want als d'Apostel

seght dat de geloovighe verkoren zijn, op

datse souden heyligh wesen : soo geeft hy

met eenen te verstaen , dat de heyligheydt

die sy naemaels souden hebben , haer oor-

sprongh soude nemen en verkrygen uyt de

verkiesingh. En wat schick en over-een-ko-

niingh sal dit hebben , dat die gaven die uyt

de verkiesingh voortkomen , souden zijn d' oor-

saeck waer uyt de verkiesingh voort komt?

Dit selvige dat hy geseyt hadde , schijnt hy

Dees' oor-

saeck, te weten,

Godts wel-be-

hageii, heeft in

de verkiesingh

alsoo 't gesagh

dat geen werc-

ken, noch voor-

ledene , noch

toekomende in

aenmercking

komen, 't welck

bewesen wordt

met treffelicke

getnyghiiissen

van Paulus en

Christus.

2. Tim. 1. 9.

(p. 381.)
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daer na noch meer en naerder te bevestigen
,

als hy seyl : Naer het voornemen sijns wil-

lens , 't welck hy in hem-selven hadde voor-

ghenomen. Want dese sijne woorden : Dat

Godt voor-genomen heeft in hem-selven, gel-

den even soo veel als of hy gheseydt hadde,

dat Godt buiten hem-selven geen dingh en

heeft aenghesien om sulcken onderscheydt te

maken tiisschen d' een en d' ander niensch.

Daerom voegt hy terstont daer by , dat den

gantschen inhoudt van onse verkiesingh hier

toe dient, op dat wy souden zijn tot prijs

sijner Goddelicker ghenade. Om de waerheyt

te seggen , indien de ghenade Godts niet

t' eenemael onverdient en is, so en verdientse

niet in onse verkiesingh den lof en prijs al-

leen t' ontfangen. Ende sy en kan niet on-

verdient zijn, indien Godt in 't verkiesen

van de sijne 1) acht neemt op de hoedanig-

heydt van hare wercken die sy naemaels

doen sullen. Dien-volghens wordt klaer en

blijckelick bevonden dat op alle de gheloo-

vighe in 't alghemeyn passen de woorden

van Christus tot sijne Discipelen : Ghy-lieden

en hebt my niet uytverkoren , maer ick hebb'

u-lieden uytverkoren. Waer med' hy niet al-

leen uyt en sluyt de voorgaende verdien-

sten , maer oock te kennen geeft , dats' in

haer selven niet met all' en hadden waerom
sy souden verkoren worden, indien hy haer

door sijne barmhertigheydt niet en ware voor-

gekomen. Also moeten oock de woorden van

Paulus verstaen worden : Wie heeft hem eerst

ghegheven , en het sal hem weder vergolden

worden ? Want hy wil ons aenwijsen dat

Godt door sijn goetheyt de menschen in sulc-

ker voeghen voorkomt , dat hy by haer geen

werck en vindt , 't zy aireede gedaen of

noch te doen , waer mede sy deselve sijne

gunst en goedheydt souden kunnen verdienen

of verkrijgen.

4. Voorts in den Brief tot den Romey-
nen , alwaer hy desen handel van hooger

ophaelt 2) en wijdtloopigher vervolght, be-

weert hy datse niet fdle te ghelijck en zijn

Israëliten , die uyt den Vader Israël zijn

:

Om dat , al hoewels' alle te samen door een

erflick recht ghezegent waren , die erflicke

zegheningh nochtans tot allen niet even gelijck

over en gingh. Dese disputaty die Paulus

alhier voor neemt ontstont uyt den hoog-

moedighen en bedrieghlicken roem des Joodt-

schen voicks. Want dewijls' haer selven den

naem en tytel der Kerck' aentrocken , so

wilden sy dat de waerheyt en vastigheyt des

Euangeliums soude hangen aen haer eygen

1) (let til). 2) afbieught.

goet-duncken. Ghelijck de Papisten hedens-

daeghs onder desen valschen en versierden

schijn haer selven gheern souden stellen in

Godes plaets en stede. Hoewel dan d'Apos-

tel toestaet en bekent dat het gheslacht

Abrahams heyligh was van wegen 't verbont,

so houdt hy nochtans staende dat daer in

veel vreemde zijn : en dat niet alleenlick om
datse onlaerden , 1) en also van wettige

kinderen bastaerden worden : maer om dat

Godes bysondere verkiesingh , deweick' alleen

sijn aennemingh vast en bondigh maeckt , al-

daer in den hoogsten graet uytsteeckt en de

saeck beheerscht 2). Waer 't dat sommighe
door hare Godtvruchtigheydt in de hope der

sahgheyt bevestight , andere 3) wederom door

haer' afwljckingh alleenlick daer van versto-

ken wierden : soo soude Paulus voorwaer

sottelick en ongherijmdelick de Lesers trecken

en opvoeren tot de verborgene verkiesingh.

Maer indien de wille Godts (wiens oorsaeck

buyten hem niet en is te vinden , noch oock

gesocht moet worden) den eenen van den

anderen onderscheydet , soo dat niet alle de

kinderen Israëls , oprecht' Israëliten zijn, soo

verdichtmen te vergeefs dat yeder een het

beginsel van sijn staet en condity heeft in

hem-selven. Daer na vervolght hy dit stuck

verder onder het e.xempel van JacobenEsau.

Want dewijl sy beyde waren kinderen Abra-

hams , te ghelijck in den buyck haers Moe-

ders inghesloten , soo scheen het een wan-

schapen en ongeschickte veranderingh en ver-

wisselingh te zijn, dat d'eer' en hoogheyt

van d'eerst-geboort van Esau op Jacob wierdt

overgeset , en evenwel beweert Paulus dat

hier in de verkiesingh van den eenen en de

verwerpinge van den anderen beluygt en be-

teeckent is geweest. Soecklmen nu d oor- Dese wordt

sproneh en oorsaeck van sulcken verwisse- ,%'*' .'^" 7"
,1 o

_ ^
de ijeeraers der

lingh en onderscheyding , so willen de Leer-

aers en drijvers der voor-wetenschap dat

deselve soude te vinden zijn in de deugden jej'at, , bewee-

en ondeughden der menschen. Want sy heb- ^i"''; <ie by

ben dees' antwoord' al licht en eereet bv de !°"/?ül !!
_

D J neruael onver-

hant , te weten , dat Godt in den persoon diende verkie

Jacobs betoont heeft dat hy verkiest die ghene *'"s''-

die sijne ghenade weerdigh zijn : en in den

persoon Esaus , dat hy verwerpt die gene die

hy voorsiet sijner genaden onweerdigh te

wesen. Dit is haer vermetelick segghen. Maer

wat seght Paulus? Doe de kinderen noch niet

geboren en waren, noch yets gocdts of quaets

gedaen en hadden , op dat het voornemen

Godts nae de verkiesingh soude blijven. Niet

uyt de wercken, maer uyt hem die roept,

1) veraerden. 2) d'ovcihandt hcefi. 3) sommighe.

voor-wetcn-

sc]iap,dewelcke

Panliis weder-
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is tot haer geseyt : De meeste sal den minsten

dienen : gelijck geschreven staet : lek hebbe

Jacob lief geliadt , en Esau ghehaet. Indien

de voor- wetenschap Godts in dit onderscheydt

der Broederen yetwes vermocht en te doen

hadde, so soude gewisselick de tijdt alhier

ontijdigh en ongevoeghhck gemeldt worden.

Laet ons dit eens 1 ) toe-gheven dat Jacob uyt-

verkoren is geweest, om dat hy sulcks van

weghen sijn toekomende deughden weerdigh

was: doch waerom soude Paulus dan segghen

dat hy noch niet en was geboren doe hy

verkoren wiert? Hy soud' oock onvoorsich-

teiick daer by gevoeght hebben : Dat hy noch

niet met allen goedts gedaen en hadde : Want
daer legen soude terstondt kunnen geseydt

worden , dat Godt alle dingen weet , en dat

oversuicks de Godtvruchtigheyt Jacobs voor

hem tegenwoordigh was. Indien de wercken

de genade Godts verdienen en verkrijghen

,

soo moesten de wercken Jacobs met recht

haer prijs en weerdigheydt hebben, oock selfs

al eer hy geboren wiert
,
gelijck of hy aireede

tot sijnen behoorlicken wasdom ghekomen
waer. Maer d'Apostel gaet voort int ontbin-

den en wech nemen van dese swarigheydt

,

en hy leert dat Jacobs aennemingh, niet uyt

sijne wercken , maer uyt de roepmghe Godts

haren oorsprongh heeft. Hy en steldt in de

wercken geenen toekomenden of voorledenen

tijdt : Daer beneffens stelt hy de wercken

regel-recht tegen Godts roepmgh, willende

door 't stellen van 't een , het andere duy-

(p. .382.) delick wech nemen
|
en te niet maken : als of

hy seyde : datmen bemercken moet wat Gode

behaeght heeft, ende niet wat de menschen

uyt haer selven hebben toe-ghebracht. Tot

een besluyt, het is seker dat de Apostel door

dese woorden Verkiesingh en Voornemen van

desen handel uytsluyt en wech ruymt allerley

oorsaken die de menschen plegen te verdich-

ten buyten den verborghen raedt Godts.

Deser i.eerH- g Wgi sullen doch om 't voor-ghemeldc
ren uy v nc t.

^^ verduystereu , voorwenden die ghene de-

welcke de wercken , 't zy die aireede gedaen

zijn , of noch sullen gedaen worden , eenige

plaets verleenen en toe-wijsen in't stuck van
Autwooit. jg Verkiesingh? Want dit en is niet anders

dan geheel en al bespotten en verwerpen 't

geen d'Apostel beweert, te weten, dat dit

onderscheyt der broederen , dewijl het ghe-

maeokt wiert , doe sy noch niet gheboren en

waren , niet voort en komt uyt eenigh aen-

sien van hare wercken , maer uyt het louter

en enckel roepen Godts. De scherpsinnigheyt

van dese luyden, indiens' eenighe vastigheydt

1) []•

hadden gehadt, en soud' oock den Apostel

niet onbekent geweest zijn , maer overmidts

hy seer wel wist dat Godt in den mensch

niet goets en kan voorsien , behalven alleen

dat goet 't welck hy eerst en te voren voor-

ghenomen heeft hem door de ghenaed' en

weldaedt van sijne verkiesing te schencken :

so en neemt hy sijn toevlucht niet tot dese

verkeerde ordeningh en schickingh , dat hy

de goede wercken soude stellen voor de ver-

kiesing waer uyt die vloeijen en voortkomen.

Wy vernemen uyt de woorden des Apostels, De somma

dat de saligheyt der geloovigen alleen ge- H""he"i5a-
grondt is op het wei-behagen van Godes ver- ty, en d'mitle-

kiesing : en dat die genaed' en gunst door dmgh van dien.

de wercken niet en wordt verkreghen, maer

uyt d'onverdiende roepinghe Godts her af-

komt. Wy hebben alhier oock by den Apos-

tel gelijck als een levendighe afbeeldingh

daer in ons dese saeck klaerlick voor oogen

geleydt wordt. Esau en Jacob zijn broeders

van een en de selvigh' Ouders gegenereert,

als noch in den 1) buyck besloten, en noch

niet geboren of ter werelt ghebracht. Alle

dese dmghen zijn in hun even ghelijck , en

nochtans is Godts oordeel van hun onghehjck

en verscheyden. Want hy neemt den eenen

aen , en verwerpt den anderen. Daer was

alleen d'eerst-gheboorte, door wiens recht

d'een den anderen overtrefte. Doch de sel-

vige wordt oock aen een zijde gesteldt , en

den jonghsten wordt gegeven 't geen den

oudtsten wort geweygert. Ja Godt schijnt met

voor-bedachten raet d'eerst-geboort oock in

anderen altijt veracht te hebben, op dat hy

den vleesche soude benemen en afsnijden alle

stof en oorsaeck van roemen. Hy verwerpt

Ismaël en stelt sijn hert op Isaac. Hy set

Manasse achter en vereert Ephraim boven

den selven.

6. Indien yemandt hier teghen seght, Uytvincht.

datmen uyt dese mindere en geringe welda-

den also niet en moet oordeelen van dat al-

derhooghste stuck des toekomenden levens

:

dat die ghene die tot d'eere der eersl-geboorte

verheven wordt , daerom soude geacht wor-

den tot het erfdeel des Hemels op-genomen

te zijn (want daer zijnder vele die oock selfs

Paulus op 't lijf vallen , als of hy in't by

brenghen van dese getuyghnissen , de Schrif-

tuyr tot eenen vreemden sin verdraeyt hadde)

so antwoord' ick als te voren , dat d'Apostel Antwoort.

door onbedachtsaemheydt niet ghefeylt, noch i.

de getuyghnissen der Schriftuyr willens mis-

bruyckt en heeft. Maer hy sagh ('t welck 2.

sy niet en willen bemercken) dat Godt sijnen

i)
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knecht Jacob de geestelicke verkiesingh, die an-

dersins by sijnen oa-toeganckelicken rechter-

stoel verborgen was, door een aerdtsch teec-

ken en getuygnis heeft willen verklaren en

aenwijsen. Want is 't dat wy d'eerst-geboort

die hem gegeven was, tot de toekomende

werelt niet en betrecken en daer op niet en

duyden , soo sal het een ydel' en bespotte-

licke soorte van zegheningh zijn , uyt deweick'

hy niet anders en heeft verkregen dan veel-

derley swarigheydt, ongerijf, een droevigh

ballmghschap uyt sijns Vaders huys , niidts-

gaders oock veel bitterheden der droefheydt

en bekommernissen. Dien-volgens dewijl Pau-

lus sekerlicken bemerkte dat Godt door sijn

uyterlicke zegeningh betuyght heeft , dien

geestelicken en onverganckelicken zeghen die

hy in sijn Koninckrijck voor sijnen knecht

bereydt hadde : soo en heeft hy sich niet

ontsien uit d'aerdtsche zegeningh een bewijs

te trecken om daer door de Hemelsche te

bevestigen. Men moet oock ghedencken dat

het landt Canaan was als een pandt van de

Hemelsche woonstede: soo datmen voor ghewis

houden moet dat Jacob met d'Enghelen in 't

Lichaem van Christus ingeplant is geweest,

op dat hy des selvighen levens met hen

deelachtigh zijn soude. So wort i'erhalven Jacob

verkoren en door Godes predestinaty en voor-

verordmeenngh van den verworpenen Esau

onderscheyden, van den welcken hy door geene

verdiensten en verschilde. Is het dat ghy
vraeght nae d'oorsaeck van dit onderscheyt,

d'Apostel geeft daer van dees' oorsaeck , um
dat tot Moses gheseydt is : lek sal my ont-

fermen diens ick my ontferme , ende sal

barmhertigh zijn , dien ick barmhertigh ben.

En, ick bidd' u, wat wordt ons daermede

beduydt? te weten, de Heere verkondight

seer klaerlick dat hy in de menschen gheen

oorsaeck en heeft om lien goet te doen : maer

dat hy daer toe reden en oorsaeck neemt

uyt sijn eenige en enckele barmhertigheydt

:

en dat daerom de saligheydt van sijne kin-

deren , sijn eyghen werck is. Dewijl de Heere

uwe saligheyt steldt in hem alleen , waerom
sult ghy neder dalen om die te stellen in u

selven? Nae dien hy sijn barmhertigheydt

alleen u tot een oorsaeck aenwijst , waerom
sult ghy loopen tot uw' eygene verdiensten?

Overmits 1) hy uwe gedachten bepaelt tot 2)

sijn ontferming, waerom sult ghy een deel

derselver keeren tot het aen.schouwen van

uwe wercken ? Dien-volghens moetmen komen
tot dat minder voick en kleyn hoopken , van

't welck Paulus in een sekere placts schrijft

,

dat het van Godt te voren is gekent geweest,

1) Genierckt 2) beliou.ll in.

niet in sulcken verstandt als dese luyden haer

selven inbeelden, te weten, dathy ledigh silten-

de van te voren siet en weet dingen die hy selve

niet en werckt , maer in soodanigen sin en mey-
ningh als dat woordt voor-kennen dickwils in de

Schriftuyr gelesen en genomen wort. Want om
de waerheyt te segghen 1), wanneer Petrus by
Lucas seght, dat Christus door den bepaelden Anior. 2. l'.i.

raedt en voorkennisse Godts tot de doodt is

over-ghelevert , soo steldt hy ons aldaer Godt

voor ooghen niet als een aenschouwer , maer
als een Autheur en Werck-meester van onse

saligheyt. Als oock deselve Petrus seght, 1. Petr. 1.2.

dat de gheloovighe, tot deweick' hy schrijft,

zijn uytverkoren na de voor-kennisse Godts

,

so druckt hy daer med' eygentlick uyt die

heymelicke Predestinaty of voor-verordinee-

ringh , waer door Godt hem-selven uytgekipt

en geteeckent heeft tot sijne kinderen die hy

wilde. En dewijl het woort voornemen, 't

welck hy als even veel beduydende daer

by voeght , al-omm' beteeckent een vast

en onbeweeglick besluyt , so leert hy sonder
|

(p. ss.s.)

twijffel dat Godt , terwijl hy besich is om
onse saligheyt te wercken, niet en gaet buy-

ten hemselven. In sulcken sin en nieyningh

seght hy in 't selfde Capittel , dat Christus zy

gheweest het Lam 't welck voor-ghekent en

voorsien was voor de scheppinghe der we-

relt. Want kander wel yets ongerijmder en Voorts, de-

laffer 2) zijn als dit, te weten, dat Godt
^'f

™°'''^.':"7

uyt der hooghte van boven af het .3) heeft schap Godts en

slaen aengapen van waer de saligheydt voor '* "'et ledigh

het menschelicke ahesiacht herkomen soude? '"^'=' "'^''''-

Soo beteekent dan Paulus door het voIck

't welck Godt te voren ghekendt heeft , even

dat kleyn hoopken vermengt en verspreyt

onder die groote menighte der menschen die

haer selven den Naem Godts valschelick aen-

trecken. Paulus segt ook elders, dat Godt 2. rim. 2. 19.

kent en weet weicke de sijne zijn , op dat

hy daer mede ter neder legghen soude den

roem der ghener die met het uyterlicke mom-
aensicht der Godtsaligheydt alleen omdaen en

bedeckt zijnde , haer selven voor de werelt

de voornaemste plaets onder de Godvruch-

tighe toe-meten. In somma , Paulus beteec-

kent ons door dat woort tweederley voIck

,

het eene bestaend' uyt het gantsche gheslacht

Abrahams : het andere bestaend' alleen uyt die-

ghene die daer uytgekipt en uyt 4) gelesen zijn
,

en het welck onder d' oogen Godts gestelt

zijnde , voor d' oogen der menschen verbor-

gen is. En hy heeft dat sonder twijffel ge-

nomen uyt de woorden Godts by Moses

,

alwaer hy (hoewel hy sprak van het uytver-

koren volck , wiens staet en condity scheen

1) tegen. 2) blaeuwer. 3) f]. 4) f ]•

39
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even gelijck te zijn) nochtans betuyght dat

hy genadigh wesen sal dien , die hij wil , als

of hy seyde dat in die gemeyne aennemingh

des voicks by hem ingesloten was een byson-

dere genade ,
gelijck een heyliger schat , tot

voordeel van sommige , en dat het gemeene

verbondt met het gantsche volck ghemaeckt

,

niet en verhniderde dese weynige uyt den

gcmeenen hoop uyt te sonderen. En willende

voorts betoonen dat hy hier van is de vrije

souvereyne Meester en Uytdeelder, soo ver-

klaert hy ront uyt en kort af dat hy om geen

ander oorsaeck den eenen meer ghenadigh

sal wesen als den anderen , dan om dat het

hem also belieft. Want soo de barmherligheyt

slechts den genen te gemoet gaet, die deselve

soeckt, zoo is het wel waer dat (de smeecken-

de) niet afgewesen en wordt, maer dan soude hij

(met sijn soecken) voorkomen of sicli ten deele

verwerven die gunst, welckers lof en prijs Godt

voor sich self in haer geheel opeyscht. 1)

Ten i;iüt3ien 7. Laet nu den oppersten Meester en Rech-
wordtiiitbewc- ^gj. y.^j^ jg ganlsche saeck iivtspraeck doen.
aeii uyt Chris- y.. i . ^ .. mi i

tiis wüoidcii L'oe hy m sijne loenoorders soo groeten

aclfs. herdigheyt bemerckte , dat hy sijne woor-

den onder de schare by nae sonder vrucht

strooyde , soo is 't dat hy tot verbeteringhen

wechnemingh van sulcken erghernis sich aldus

luan. 6. 37. uyt: Al wat my de Vader gheeft sal tot my
komen : Want dit is de wille des Vaders die

my ghesonden heeft, dat al wat hy my
ghegeven heeft, ick daer uyt niet en ver-

liese. Merckt- alhier dat den oorsprongh en

aenvangh om onder Christus trouw en be-

waring te worden overgelevert
,

genomen
iJyiviuchi. wort uyt het geschenck des Vaders. Hier sal

mogelick yemandt het bladt omkeeren en

segghen , dat onder het eygendom des Vaders

ghetelt worden alleenlick die gene dewelck'

haer selven vrywilligh uyt den geloove Gode
Aniwoort. hebben overgegeven. Maer Christus wil dit

alleen betuygen , te weten, ofschoon de ghe-

heele werelt door d'afwijckinghen van seer

groote scharen en hoopen voicks ontroert

mochte worden, dat nochtans Godts raet vast

sal wesen en bestendiger dan de hemelen

selfs , sulcks dat sijne verkiesingh nimmermeer

en sal wanckelen of beswijcken. D'Uytver-

korene worden gheseyt eerst des Vaders

geweest te zijn, eer hy deselve gaf en schonek

aen sijnen eenighgeboren Soon. Is 't datmen

vraeght of sy dit, datse des Vaders zijn,

hebben van naturen ? d'Antwoord' is , dat hy
die vreemt waren , treckt, op datse sijn eygene

1) te gemoet gaet den genen die deselve soeckt, ofschoon hij

wel niet verstootcn en wordt, soo voorkomt hij, of verkrijght
hem selven een deel v.in die gunst en genade, welckers lof en
prijs Godt sich selfs in 't geheel foeeygent.

souden worden. De woorden van Christus zijn

klaerder dan dat die door eenig' uytvluchten

of tegenwerpingen souden kunnen worden

verduystert. Niemant , seght hy , en kan tot loau. 6. 41.

iny komen , het en zy dat de Vader die my
ghesonden heeft , hem trecke : Ende : Een
yegelick dan die [/tei] van den Vader ghe-

hoort , ende gheleert heeft , die komt tot my.

Waert dat alle menschen sonder onderscheyt

hare knijen buyghden voor Christus , soo

soude de verkiesinghe gemeyn zijn : maer

nu wort in het kleyne getal der gheloovigen

de verscheydenheydt tusschen d' een en d'an-

der klaer en blijckelick vernomen : Dienvol-

ghens als Christus beweert hadde dat de

Discipelen die hem ghegeven zijn Godes des loan. 17. 9.

Vaders eygendom waren , so seght hy een

weynigh daer na : lok en bidde niet voor de

werelt , maer voor de ghene die ghy my
ghegeven hebt, want sy zijn uwe. Dat de

geheele werelt haren Schepper met toe en

behoort, waer uyt komt dat anders dan om
datter niet vele , die anders souden vergaen

en verderven , door de genade verlost worden

van den vloeck, en toorn Godts, midtsgaders

van d' eeuwige doodt: en om dat Godt de

werelt laet blijven in haer verderf daer toe

sy verordineert en geschickt is. Ondertus-

schen al hoewel Christus sich stelt en voeght

in 't midden tusschen Godt en de menschen

,

soo neemt hy nochtans voor 1) hem-selven

het recht om te verkiesen in 't gemeen aen

met den Vader. Ick en segghe niet, seght loan. i;i. 18.

hy , van u allen : ick weet welcke ick uyt-

verkoren hebbe. Indien yemant vraeght waer

uyt hy haer verkoren heeft? hy antwoort

elders, dat hy haer verkoren heeft uyt de loau. 15. 19.

werelt , dewelck hy siuy t buyten sijne gebe-

den daer med' hy sijne Discipelen beveelt

in de bewaringe sijns Vaders. Wanneer hy

seght dat hy weet wie die zijn die hy ver-

koren heeft , so hebben wy daer uyt te be-

niercken en waer te nemen dat hy beteeckent

sekere bysondere persoonen in 't menschelicke

geslacht : daer beneiïens oock dat die van

den gemeynen hoop niet en worden onder-

scheyden door de hoedanigheyt en gestaltenis

harer deugden , maer door Godes ordonnanty

en besluyt. Waer uyt dan volght, dat nie- uesUiyt van

mant door sijn eveien kracht of wiishevt uvt J'antwourt, m
1 u J J- /-^U • . ''t^n ontknoü-

en steeckt boven andere , nae dien Llinstus -!„„ ,i^,i. [„..-e.

hem-selven alhier maeckt tot een Autheur den, belangen-

der verkiesingh. Want dat hy elders Judas
d|=d™ "='•''«'"

onder d'uytverkorene telt, daer hy nochtans loann. o. 70.

een duyvel was , dat is alleen te verstaen van

de verkiesinge tot een ampt eens Apostels,

het welck' al hoewel 't een treffelick bewijs

1) []•
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is van Godes gunst (gelijck Paulus dat soo

dickwils bekent in sijn eygen persoon) soo

en begrijpt het nochtans in sich niet de hope

der eeuvvighe saligheyt. Soo heeft dan Judas

,

terwijl hy 't Apostel-ampt onghetrouvvelick

bediende , konnen ergher zijn dan de Duy-
loau. 10. 28. vel: maer Christus en sal niet een van die

gene , die hy eeniiiael in sijn lichaem inghe-

lijft heeft , laten verloren gaen : overmidts hy

tot het bewaren van haer saligheydt doen en

toebrengen sal 't gheen hy heeft belooft : te

weten , hy sal sijn Goddelicke macht daer toe

vertoonen , deweick in sterckheydt alle dingen

loiui. 17. 12. te boven gaet. Want 't geen hy elders seght,

Vader, van die ghy my ghegeven hebt, en

(p. 384.) is niemandt verloren , dan de Sone des
|
ver-

derfs , al hoewel het een on-eygenlicke wijse

van spreken is, so en heeft het nochtans geen

twijlfelachtigheyt in sich. Den korten inhoudt

van allen desen is , dat Godt door sijne ghena-

dighe verkiesingh die tot sijne kinderen maeckl

die hy hebben wil : en dat d' oorsaeck daer-

van inwendigh is in hem : overmidts hy met sijn

verborgen wei-behagen sich laet vergenoegen.

1. Togheu- 8. Maer Ambrosius, Origenes , Hierony-

d'Ou'd'-radcrs'
"^"^ hebben ghemeent 1), dat Godt sijn

ghenade onder de menschen uytdeelt nae dat

hy van te voren siet dat een yeder deselve

Autwooi'tuyt wel sal ghebruycken. Doet hier noch by dat

dot"h"^'"bet'ei-
'^^^^ Augustiuus t' ecnigcr tijdt in dit gevoe-

onderwesen Icn gewccst IS : iiiaer doc hy m de kennisse der
was. Ketract. Schrifluvr beteren voort^aneh eedaen hadde,
Ijib 1 c 9 _

o ö ö
soo en heeft hy niet alleen alsulcken ghevoe-

len weder-roepen als zijnde menkelick valsch,

maer oock sterckelick weder-leydt. Jae hy

heeft oock nae sijn weder-roepingh de Pela-

gianen bestraft en door-ghestreecken , om
Epist. 105. datse in die dwalingh bleven steken. yVle en

ad Sixtum.
soudc , seght hy , sich niet verwonderen, dat

de Apostel dit seer scherpsinnigh gevoelen

niet ghehadt en heeft? want als hy een gantsch

wonderlick stuck voor-gestelt hadde van die

twee kinderen die noch niet gheboren waren,

en daer nae hem-selven dese vrage voor

wierp: Wat sullen wy dan seggen is daer

eenighe ongerechtigheydt by GodtV doe was

het tijdt en plaets t'antwoorden dat Godt van

te voren gesien hadde de verdiensten van

hun beyden : ende nochtans en antwoordt hy

dat niet, maer hy neemt sijn wijck en toe-

vlucht tot Godts oordeel en barmhertigheyt.

En als hy in een andere plaets alle verdiens-

ten die gheseydt mochten wdrden voor de

verkiesinghe te gaen, wech ghonomen hadde,

Homil. in goo sftght hy vcrdcr aldus : Hier wordt voor-
'"'"

waer tot niet, dat ydel en onnut redcn-cavelen

van dieghene , die de voor-weienschap Godts

1) ghevoelt.

tot nadeel van Godes genade verdedigen , en

segghen dat wy daerom voor de grondtleg-

ginghe der werelt verkoren zijn , om dat Godt

van te voren sagh dat wy goedt wesen sou-

den , en niet om dat hy selfs ons goedt

maken soude. Dit en seydt hy niet die daer

seydt: Ghy en hebt my niet uytverkoren, i"a". 15. in.

maer ick heVjbe n uytverkoren. Want in-

dien hy ons daerom uytverkoren hadde , om
dat hy voor-sagh dat wy goed souden wesen ,

soo soude hy met eenen oock te voren ghe-

sien hebben , dat wy hem verkiesen sou-

den , &c. Dit ghetuyghnis van Augustinus

moet gelden by de gene die geern op d'au-

thoriteyt en aensienlickheydt der Oudt-vaderen

berusten. Hoewel Augustinus en laet niet toe

datmen hem alleen setten en van de andere

oude Leeraers afscheyden soude: maer hy

bewijst met klare getuyghnissen dat het valsch

en ghelogen was dat hy alleen slondt in dal

gevoelen, gelijck de Pelagianen voorgaven

om sijn leere en ghevoelen hatelick te maken.

Want hy haelt in sijn Boeck van de Pre-

destinaty der Heylighen Gap. xix , uyt Am- Uyt Ambro-

brosius dit seeshen 1 ) aen : Christus roept 'l'"^ ,1^ ^f"oo ' .... ' Auguatinus by

den genen , die hy ghenadigh is en ontfermt. ghebracht

Desgelijcks oock dit 2) : Indien hy hadde *''°''^'-

ghewilt , hy soude Godtvruchtighe ghemaeckt

hebben van die die niet Godtvruchtigh en

waren. Maer Godt roept de gene die hy ge-

weerdight te roepen : en hy maeckt Gods-

dienstigh dien die hy wil. Waer 't dat ick uyt

Augustinus een gheheel boeck by een rapen en

voegen wilde , soo soud' ick den Lesers lichte-

llck kunnen bewijsen , dat ick niet anders en

behoeve te «ebruycken dan sijn eygen woorden:

doch ick errwil hun met de veelheydl en lang-

heydt der aenhalinghen 3) niet beswaren. Maer

welaen laet het ons alsoo nemen dat de oude

Leeraers van dit stuck niet en spreken: en laet

ons letten op de saeck selve. Daer was een

sware vraegh voort ghebracht : Of Godt reclil- Uvt de seer

veerdighlick handelde daer in dat hy som- jèrAputteU.^

mighe menschen gheweerdighde sijn ghenade

te gheven ? Uyt dese vraegh konde Paulus

hem-selven redden en ontwerren met één

woordt, hadde hy maer voor-gewent dat Godt

eens yeders wercken aen sagh. Waerom en

doet hy dan dit niet? Waerom vervolght hy

liever sijne rede met woorden die deselfde swa-

righeyt onderworpen zijn ? Waerom anders

dan om dat hy niet en mochte? Want de

HeyligheGheest, die door Paulus mondt sprack,

en was niet beladen met het ghebreck der

verghetelickheydt. Hy antwoordt derhalvcn

recht en rondt uyt dat Godt sijne Uytver-

korenen daerom gunstigh en goedertieren is,

1) dese spreuck 2) dese S) »prfiii''-'cn.
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Welckers kor-

te inhoudt hier

by ghevoi'ght

wordt.

lloai.iuloanu.

38. Ep. 100.

2. Tcgheii-

werpiugh uyt

'l'homas Aqui-

11.18. la l.Sent.

Triict. 25.

(|UtCbt. 'iS.

om dat hy wil : dat hy hen daerom barm-

hertigheyt bewijst , om dat hy wil. Want

dese Goddelicke uylspraeck : lek sal genadig

zijn dien ick genadigh zijn sal : ick sal met

barmhertigheyt omhelsen , dien ick met barm-

herligheyt omhelsen sal
,

geldt even so veel

als of 'er geseyt wiert , dat Godt door gheen

ander oorsaeck tot barmhertigheyt en wordt

bewogen , dan om dat hy wil barmhertigh

zijn. Dien-volgens blijft het seggen van Au-
gustiiius waerachligh : Dat de genade Godts

de menschen niet bequaem en vindt, maer

bequaem maeckt om verkoren te worden.

9. Wy en achten oock selfs de sclierp-

sinnigheyt van Thomas [Aquinas] 1) niet,

daer mede hy voor-geeft dat de voor-weten-

schap of het voorsien der verdiensten , wel

gheen oorsaeck en is van de Predestinaty

,

wat belanght het werck Godts die daer pre-

destineert : maer dat het voorsien der ver-

diensten ten aensien van ons eenighsms een

oorsaeck der Predestinaty genoemt mach wor-

den , te weten , nae een particuliere schattingh

en weerdeeringh der selver. Ghelijck wan-

neermen seydt dat Godt den niensch predes-

tineert of te voren verordineert ter heerlick-

heydt uyt sijne verdiensten , om dat hy be-

sloten heeft sijne genade den niensch te gheven,

waer door hy de heerlickheydt verdienen

mochte. Want dewijl de Heere wil dat wy
in de verkiesingh met anders en sullen aen-

sien dan sijn loutere en enckele goedlheyt

,

soo sal het een gantsch verkeerde genegent-

heydt en arbeyt wesen , indien yemant alhier

yetwes meer begeert nae te snuffelen en op

te doen. Is't dat wy de een spitsvondigheydt 2)

willen stellen teghen d'ander , wy hebben stof

genoegh om dit spitsvondigheytken 3) van Tho-

mas te neder te stoeten. Hy beweert dat de

heerlickheydt den Uylverkorenen eenighsins

gepredestineert en verordmeert wordt uyt hare

verdiensten , door dien hen Godt sijne genade

predestineert waer door sy de heerlickheydt

verdienen mochten. Maer of ick Ier contrarien

seyde , dat de Predestinaty tot de genade zy

een dienaresse van de verkiesingh tot het leven,

en gelijck als hare kameniere, die haer ach-

ter op de hielen na gaet en ten dienste staet ?

en dat de genade ghepredestineert en veror-

dineert wordt den genen , dien de besittinghe

der heerlickheydt al langh voor henen bestemt

en toe-gewesen was : door dien het den Heere
behaeght sijne kinderen uyt de verkiesingh te

leyden en te brenghen tot de rechtveerdigh-

making? Want hier uyt sal volghen dat de

Predestinaty tot de heerlickheydt veel eer een

oorsaeck is van de Predestinaty lot de genade,

1) []. 2) subtijlheyt. 3) si\btyleytken.

(p. 3

Ambi de

nt. lib.

dan het tegen-deel , 't welck Thomas beweert.

Maer laet varen dese twisten en strijden, ghe-

lijck alsse onnut en overtolligh zijn onder de

gene die haer selven laten voorstaen datse ge-

noegsame wijsheyt hebben in Godes Woort.
|

Want het is eertijts van een Leeraer der

Kercke wel en waerachtelick gesproken , dat '"''

die gene die de verkiesinghe Godts den ver- '

™''

diensten toeschrijven , wijser zijn dan het

haer toestaet en betaerat.

] 0. Sommige werpen ons voor , dat Godt S- Teghen-

soude striiden teehen hem-selven , indien hv '^^"''.•""sh vun

,,
J, .o,, '

. > cenige nieuwe
alle menschen in t ghemeyn tot hem nep , Schiijvers.

en alleen eenighe weynige uytverkorene tot

hem toe-liet. Alsoo wordt na haer gevoelen

het onderscheyt, 't welck de bysondere ghe-

nade maeckt , wech genomen door d'alghe-

meenheydt van Godts beloften. En aldus

spreecken oock sommighe redehcke menschen,

niet soo seer om de waerheyt t'onder-drucken,

als wel op datse de hard' en vinnighe ques-

tien weeren en verhinderen, midtsgaders oock

de neuswijsigheyt van velen bedwingen en

intoomen souden. Haer will' is wel te prijsen, Auiwoort

maer haren raedt en voorslagh en is geensins

goet : want het en kan nimmermeer veront-

schuldight worden datmen sich achterhoudt

in de bekentenisse der waerheydt tot nadeel

der selver. Wat belanght de ghene die ons

dit met meerder dertelheydt teghen werpen,

haer segghen is voorwaer al te vuyl en las-

terlick, of een al te schandelicke dwalingh.

Hoe en op wat wijse de Schriftuyr dese twee Vercenigiu^h

dinehen vereenieht, te weten, dat door de <i"i''"'^'se»'i"^

uytwendighe Predicaty van Godes Woordt demi schijiuui

alle menschen tot boetveerdigheydt en geloove t<^ strijden,

gheroepen worden , en dat nochtans de Geest

der boetveerdigheyt en des geloofs allen men-

schen niet en wordt ghegeven, dat hebben wy
elders verklaert , en daer van sal terstondt

wederom yetwes moeten verhaelt worden. Nu,

gelijck haer segghen tweesins valsch is, alsoo

en stae ick hun dat selve niet toe. Want hy Amos. -i. 7.

die dreyght datter drooghte zijn zal over d'eene '" '*•
'
'•

stadt , terwijl hy over d'andere sal regenen :

hy die in een andere plaets dreyght te sen-

den een honger nae de Leere , die en ver-

bindt hem-selven niet aen een sekere wet of

reghel om alle menschen even ghelijck te

roepen. En hy die Paulus verbiedt het Woort Aotor. ic, fi.

in Asia te predicken , en den selfden van

Bithynien af wendt en tot Macedonien treckt,

die betoont dat hy recht en macht heeft om
desen schat sijns Woordts uyt te deelen aen

dien die hy wil. Evenwel bewijst hy door

Jesaia klaerlicker hoe dat hy de beloften der

saligheydt den Uytverkorenen bysonderlick

toeschickt. Want hy verkondight dat hy hem-
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Waerüiii dat-

ttr vele geroe-

pen, en weyui-

gfiiyheikoreu

zijn.

Icsa. 53. 1.

Eerste uyt-

vlupht van

d'onderlinghe

oveicen-ko-

Diingh des ghe-

loofs met het

Woort.

.iulwoort.

selven discipelen versanielen sal van die alleen,

en niet van het gantsche menschelicke ge-

slacht sonder onderscheydt. Waer uyl dan

blijckl de dwalingh der ghener die voor-ghe-

ven dat de Leere der saligheydt , devvelcke

gheseydt wordt voor kinderen der Kercke

alleen en in het bysonder wech geleydt te

zijn , eenen yegelicken mensche wort voor-

gestelt om hem daer toe krachtelick te vor-

deren. Dit sal ons nu tegenwoordelick ge-

noegh zijn , al hoewel het Woordt des Euan-

geliums alle menschen in 't gemeynaenspreeckt,

dat nochtans het geloof een gave zy die wey-

nige menschen ghegheven wordt. De oorsaeck

hier van wordt van Jesaia aenghewesen, als

hy seght: Dat den arm des Heeren allen

menschen niet en wordt geopenbaert. Indien

hy seyde dat het Euangelium booselick en ter

quader trouwen veracht wordt , om dat vele

't ghehoor van dien hertneckelick weygheren

en verwerpen , soo soude dese tegen-werpingh

van de algemeyne roepingh misschien bestaen

kunnen 1). Doch wanneer de Propheet leert

dat de fonteyn en oorsprongh van der menschen

blindlheyt dese is, te weten, dat Godt hen

niet en geweerdight sijnen arm te openbaren,

soo en heeft hy niet voor , hare schuldt te

verkleynen : maer hy betuyght alleenlick, dat

d'ooren door d'uytwendighe verkondigingheder

Leere te vergeefs gheslaghen worden, dewijl

het gheloof een bysondere gave Godts is.

lek wilde van dese Leeraers wel weten, of

de Predicaty des Woordts op sich selve 2)

kinderen Godts maeckt , dan of het geloove

sulcks te wege brenght ? Gewisselick wanneer

in't eerste Capittel van het Euangelie van

Joannes geseydt wort , dat alle die , die in

den eenigh-gheboren Soon Godts ghelooven

,

oock selfs kinderen Godts worden , soo en

wordt aldaer niet ghestelt een onverscheyden

en onder een vermenghden hoop der toe-

hoorderen , maer daer wordt een bysondere

corporatie ingestelt 3) en op-gerecht van ge-

loovige, die niet uyt den wille des vleesches,

noch uyt den wille des mans, maer uyt Godt

gheboren zijn. Maer , seggense , daer is een

onderlinge over een stemming des geloofs met

het Woordt. Dat is wel soo, wanneer 4) het

geloof er is. Maer 't en is niet nieuw dat het

zaedt valt onder de doornen , of in steenach-

tighe plaetsen : niet alleen om dat het meer-

en-deel der menschen metter daedt weder-

spannigh is teghen Godt, maer oock om dat

alle menschen met ooghen en ooren niet be-

gaeft en zijn. Hoe sal dan dit accordeeren en

sluyten dat Godt tot hem roept die ghene

1) atadt en plaets grijpen. 2) alleen. 3) order en bende

gegeven. 4) so waer.

die hy weet dat niet komen en sullen ? Laet

Augustinus voor my antwoorden : Wilt gliy

met my disputeeren? Verwondert u met my
en roept uyt : O Hooghte ! Laet ons ghesa-

mentlick overeenstemmen 1) in vreese en beven,

op dat wy in dwalingh en misverstant niet en

vergaen. Daer beneli'ens, is't dat de verkie-

singh, gelijck Paulus getuyght, de baer-moeder

des gheloofs is, soo wend' ick haer argument

wederom op haer eygen kop , en segge, dat

alle menschen daerom niet en ghelooven, om
datse alle te samen niet en zijn verkoren.

Want als Paulus seght dat wy ghezeghent en

vervult zijn met allerley geestelicken zeghen,

ghelijck ons Godt voor de Scheppinghe der

werelt uytverkoren heeft , soo kan uyt d'or-

deningh en het vervoigh der oorsaken en der

selver werckingen lichtehck afgenomen wor-

den : dal dese zegeninghen en rijckdommen

daerom allen menschen niet ghemeyn en zijn,

om dat Godt alleen uytverkoren heeft die hy

wilde. Dit is de reden, waerom hy elders het

geloove der uytverkorenen noemt, op datmen

niet en dencke dat yemanl hem-selven 't ge-

loove verkrijght door sijn eygen toedoen, maer

op dat by Godt alleen dese eere blijve , dat

hy uyt genaden verlicht den ghenen die hy

te voren verkoren hadde. Want Bernardus

spreeckt recht en wel wanneer hy seydt : De

vrienden hooren alleen, dewelck' hy oock aen-

spreeckt , en wilt niet vreesen ghy kleyn

kuddeken; want het is u-lieden gegeven te

verstaen de verborghenlheden van 't Koninck-

rijcke der Hemelen. En wie zijn dese vrien-

den ? Het zijn die die hy te voren ghekenl

en verordineert heeft den beelde sljns Soons

gelijckformigh te worden. Dien groolen en

verborgen raelslagh is bekent geworden : De

Heere weet weicke de sijne zijn : maer 't geen

Gode bekent was, dat is den menschen ghe-

openbaert: en hy en geweerdight voorwaer

aen geen andere soo grooten verborgentheyt

mede te deelen , dan alleen aen die selvige

die hy te voren ghekenl en verordineert heeft

datse de sijne wesen souden. Een weynigh

daer nae besluyt hy aldus: De barmhertig-

heydt Godts reyckt van eeuwigheydt tot

eeuwigheydl over de gene die hem vreesen

:

van eeu-
|
wigheyl om der Predeslinaty wille,

tol eeuwigheydt van wegen de salighmakingh :

d'eene zijnde sonder begin, en de ander son-

der eynde. Maer wal behoeven wy Bernardus

tot een ghetuyge by te brengen, nadien wy

uyt den mondt van onsen Meester hooren

,

dat alleen die gene sien die uyt Godt zijn?

Met weicke woorden hy Ie kennen geeft, dat

alle die uyt Godt niet en zijn weder-ghebo-

1) accordeeren.

Tweede uyt-

vlucht, der

welcker ghe-

nucgh ghedacn

wordt door de

woorden van

AuKUslinus,

Paulus en lier-

n^rdus.

Augustiuus

de verb Apost.

Serm. 11.

Ephes. 1. 3.

Tit. 1. 1.

Ad Tliuinaiii

pr;eposilinnl5e-

nerice Epist.

107.

(p. 380.)

Item, door

'tklaer getuyg-

nis van Chris-
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ren , de klaerlieydt sljns aenschijns niet en

kunnen verdragen. Het geloove wordt wel

met de verkiesingli bequamelick te samen ghe-

voeglit , als het slechts in ordre lager ghe-

stelt wurdt dan de verkiesingh : Dese ordre

luan. 6. 39. wordt klaerlick uyt-ghedruckt m de woorden

van Christus , daer hy seydt : Dit is de wille

des Vaders dat ick niet en verliese 't geen

hy my gegeven heeft. Want dit is sijnen

wille dat een yegelick die in den Sonc ghe-

looft , niet en vergae. Indien hy wilde dat

alle menschen saligh wierden , soo soude hy

hen sijnen Soon gheven tot haren hoeder en

bewaerder , en hy soude hun alle te samen

inlijven door den heylighen bandt des geloofs.

Maer nu is't openbaer dat het geloof is een

bysonder pandt van sijne Vaderlicke liefde

,

loan. io. 4. bewaert en wech geleydt voor de kinderen die

hy heeft aengenomen. Daerom seght Christus

elders, dat de schapen haren Herder volgen,

om dalse sijn stemme kennen : en dats' eenen

vreemden niet en volgen , door dien sy de

stemme der vreemden herderen niet en beken-

nen. En waer uyt komt het datse suicken

onderscheyt maken , komt het niet daer uyt

om dat Godt hun d'ooren door-boort heeft?

Want niemandt en maeckl hem-selven tot een
ibid. 29. schaep, maer hy wort door Godts genade tot

een schaep toe-bereyt. Daerom leert de Heere

oock dat onse saligheydt tot allen tijden seker

en buyten perijckel wesen sal : om dat die

door Godts on-overwinnelicke macht wort be-

waert. En hy- besluyt dien-volghens dat d'on-

ibid. 26. gheloovighe van sijne schapen niet en zijn

:

om datse, namelick, niet en behooren tot het

getal van die gene, die Godt door Jesaia be-

lofte gedaen heeft datse sijne Discipelen zijn

sullen. Voorts dewijl door die getuyghnissen

die ick by gebracht hebbe , de volherdinge

der geloovigen uytgedruckt wort , soo beluy-

gen die met eenen d'onveranderlicke besten-

digheydt der verkiesingh.

Wat men ge- 11. Blijft nu noch 1) dat wy handelen
voelen moet

yjj,j jg verworpene, van dewelcke d'Apostel

pingh. aldaer oock gewacli maekt. Want ghelijck

Kom. 9. 11. Jacob in ghenaden aenghenomen wordt, eer

hy noch yels hadde verdient door sijne goede

wercken : alsoo wort Esau geliaet , doe hy

noch niet en was verontreynight door eenigh

schelmstuck. Ist dat wy ons' ooghen slaen

op de wercken , soo doen wy den Apostel

onrecht en ongelijck , als of hy dat selfste

dat wy klaerlick sien, niet ghesien en hadde.
En hy wordt overtuyght de wercken niet

ghesien te hebben die wy sien , dewijl hy
by namen hier op dringht,' dat d'een verko-
ren is, en d'ander verworpen, doe sy noch

1) Resteert nu.

niets goets of quaedls ghedaen en hadden. Om
daer mede te bewijsen dat de Goddelicke

Predestinaty niet en is gegrondt op de werc-

ken. Daer benelFens als hy dese teghen-wer-

pingh heeft voort ghebracht : Of Godt onrecht-

veerdigh zy , soo en antwoordt hy dat niet,

't welck nochtans soude gheweest zijn d'alder-

sekerst' en duydelickste beschermingh van

Godts rechtveerdigheydt, te welen, dat Godt

aen Esau vergolden heeft nae sijne boosheyt :

maer hy verghenoeght sich met een an-

der' antwoorde , dat , namelick , de verwor-

pene lot dit eynde verweckt worden, op dat

Godts heerlickheyt door haer soude betoont

en verklaert worden. Eyndelick voeght hy daer

by dese besluyt-reden; Dat Godt barmherligh it^'J- *s. 18.

is wien hy wil , en dat hy verhardt wien hy
wil. Siet ghy nu niet dat hy dese twee (ont- Weickeis

fermen en verharden) eenighlick 1) sleldt in f^''\ ^Godls

het goedt-duncken Godls ? Indien wy derhal- rechtveerdighe

ven gheen oorsaeck en kunnen aenwijsen waer- '^

om Godt den sijnen verweerdight ghenadigh

te zijn , anders dan om dat het hem alsoo be-

haeght : soo en sullen wy oock geen ander

oorsaeck vinden dan sijnen wille, waerom hy

andere verwerpt. Want als Godt gheseydt

wordt , of te verharden , of met barmherlig-

heyt te vervolgen den genen die hy wil, soo

worden de menschen daer door verniaent

,

datse gheen oorsaeck en moeten soecken buv-

ten sijn wei-behagen.

Hei XXIII. Capittel.

Weder- leggingh der lasteringlien daer mede dese

Leere altijdt t'onrecht is beswaert geweest.

Maer als het vernuft des menschen dese .
^y dwalen

dingen hoort, soo en kan des selfs broot- pingteTiMhei

dronckentheydt alsoo niet bedwonghen en in- neu.

geloomt worden , of se %) woedt en raest me-

nighsins en boven de maet , even als op het

geklanck 3) van eenen die 4) al-arm slaet ö).

Daer zijn vele , dewelcke
,

ghelijck ofse Godt

van haet en ongunst bevrijden wilden, de ver-

kiesingh alsoo belijden , dalse met eenen loo-

chenen dat yemandt verworpen wort. Doch
al t'onverstandigh en kinderlick : dewijl de

verkiesingh selfs niet en soude kunnen beslaen,

indiense 6) niet en wierdt ghesteldt tegen de

verwerpingh. De Schriftuyr segt , dat Godt i. Want Je

uytsondert die ffhene die hv tot de salighevt ^".''^"s^' ™

aenneemt, en derhalven soud et meer dan piaets, het en zy

dwaesheyt zijn te segghen dat d'andere by '^'''^^ ghesteldt

gheval , op goed gheluck af 7), of door haer rvtwerpin™
eyghen kloeckheyt , verkrijgen dat geen 't

1) eeuigh. 2) het. 3) gheluyt. 4) []. 5) [].
6) waer 't datse. 7) luck wel raeck wel.
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2. Sy haudu-

lüü bruotdronc-

küuülck met

Godt , wiens

rucdtslugeu de

Eugeleu selfg

aeubiddcu.

3, Sjr wor-

den door klare

getuyghuissen

der Schriftuyr

wederleydt.

Malth. 16. 13.

i. Sy morren

teglien Godt
,

die sijnen raedt

door deu Apo-

stel openbaert.

(p. 387.)

Rom. U. 23.

weick de verkiesingh alleen weynighen toe-

brenght. Soo verwerpt dan Godt die gliene

die hy voorby gael : en dat om geen ander

oorsaeck , dan om dat hy haer wil uylsluyten

van 't erfdeel het welck hy sijnen kinderen

verordineert en bestemt. En des menschen

hooghmoedt is onverdraeghlick , indiens' i)

haer selven met Godts Woordt niet en laten

breydelen , wanneerder ghehandelt wordt van

sijnen onbegrijpelicken raedt die d'Engelen

selfs eeren en aenbidden. Maer wy hebben

nu ghehoort dat de verhardingh soo wel staet

in Godes macht en goedt-duncken als de barm-

hertiglieydt. Paulus en is oock niet angstelick

besich en bekommert om door middel en voor-

wendingh van een leugen , Godt te veront-

schuldighen
,

ghelijck dese luyden doen: hy

leert en vermaent alleenlick dat het onbehoor-

lick is dat het niaecksel met sijnen Maker
twiste. Hoe sullen voorts die gene die met

en willen toestaen, dat sommige menschen ver-

worpen worden , haer selven kunnen redden

en ontwerren uyt dese uytspraeck van Christus :

Alle plante, die mijn Hemelsche Vader niet glie-

plant en heeft, sal uylgheroeyt worden? Sy
hooren alhier opentlick dat alle de gene die de

Hemelsche Vader niet en heeft gheweerdight

als heylige boomen in sijnen acker te plan-

ten , ten verdërve geschickt en toe-ge -eygent

worden. Indiense segghen dat dit gheen teec-

ken en zy van verwerpingh , so en isser

geen ' dingh so klaer en duydelick 't welck

men hun soude kunnen betoonen en waer

maken. Is 't datse van tegen-spreken niet op

en houden , so laet het geloove soo nuchter

en wijs zijn dat het sich verghenoeghe met
|

dese vermaninge van Paulus , datter geen

oorsaeck en is om te twisten en te 2) pleyten

met Godt, is 't dat hy aen d' een zijde wil-

lende toorn bewijsen , en sijne mogentheydl

bekendt maken , de vaten des toorns ten ver-

dërve bereydt met groote lanckmoedigheyt

verdraeght: en dat hy aen d' ander zijde de

schatten sijner heerlickheyt bekendt maeckt

aen de vaten der barmhertigheydt , die hy
van te voren ter heerlickheyt bereydt heeft.

De Lesers moeten hier waernemen dat Paulus

om alle stof en ghelegentheyt tot morren en

lasteren af te snijden , Godls toorn en mo-

genlheyt het opperste gesach en gebiedt toe

eygent: overmidts het onrecht en onbehoor-

lick IS dat d' afgronden en 3) diepten van

Godes oordeelen die alle onse sinnen verslin-

den
, aen 4) ons oordeel en ondersoeck sou-

den worden onderworpen, 't Is ydel 5) en

onnut 't geen onse teghen-partljen daer op

1) is 'tdats'. 2) [ ]. 3) afgrondtsche. 4) [ ]. 5) blaeuw.

antwoorden: Dat Godt niet gantsuhelik en i. Esceptij.

verwerpt de gene die hy in lanckmoedigheyt

verdraeght : maer dat hy sijn voornemen en

oordeel aengaend' hare persoonen , vooreenen

lijdt opschort, of sy misschien haer selven

bekeerden. Even eens als of Paulus Gode toe- Autwuurt.

schreef eene verdraeghsaemheydl waer door

hy soude verwachten de bekeeringhe der ge-

ner, dewelcke, gelijck hy seydt , ten verdërve

bereyt zijn. Want Auguslinus dese plaets uyl- Ub. s.cuntr

leggende spreeckt recht en wel , als hy seyt ,

'"'""'• ""''•
'

dat Godt, wanneer sijne moghenlheydt ghe-

voeght wordt by sijne verdraeghsaemheyt

:

alsdan met blootelick toelaet, maer door sijn

kracht stuyrt en beleyt. Sy seggen voorts dat a.UvtvUiehi

d 'Apostel niet sonder oorsaeck en segt , dat

de vaten des toorns ten verdërve bereydt

zijn , maer dat Godt de vaten der barmher-

tigheyt van te voren bereydt heeft : want als

hy alsoo spreeckt , soo schrijft en eygent hy
Gode toe den lof der saligheyt : en hy werpt

de schuldt des verderfs op die gene , die door

haer eyghen will' en goedt-duncken haer sel-

ven het verderf op den hals halen. Maer Antwuori.

ofschoon ick hun toestae , dat Paulus door

die verscheyden wijse van spreken de har

digheydt van het eerste deel versacht : so

en is 't nochtans niet belaemlick datmen de

voor-bereydinghe tot het verderf betrecke tot

een ander oorsaeck , als tot den verborghen

raedt Godts. 't Welck oock een weynigh te

voren in den Text beweert wordt: Dat Godt

Pharao verweckt heeft , ende daer nae , dat

hy verhardt den genen die hy wil. Waer uyt

volght dat Gods verborghen raedt d' oorsaeck

is van de verhardingh. Ten minsten houd' ick

my aen dit 1) 't welck Augustinus leert, i^ibr. i. di

te weten , dat Godt , wanneer hy uyt wolven i'™'''Jj''-
'•""^'

schapen maeckt, haer door een krachtigher

ghenade reformeert en verandert , op dat hare

hardigheyt ghetemt worde. Godt en bekeert

derhalven de halslarrighe en verstookte daerom

niet , om dat hy aen hen niet te werck en

leght die krachtigher genade , devvelck' hem
niet en sou 3) ghebreecken, byaldien 3) hy

deselve te voorschijn brenghen en gebruyc-

ken wilde.

2. Dit soude den Godvruchlighen en zedi-

gen verstanden, mitsgaders oock den genen

die daer gedencken datse menschen zijn ,
wel

ten vollen genoeghsaem wesen. Maer dewijl de gene die by

die fenynighe honden meer dan eenerley las- guuderhierev-

teringh teghen Godt uytspouwen , soo sullen gheu vcrdienst

wy , naer vereysch van de saeck, op een over geett.

yeder van dien antwoorden. De sotte men-

schen twisten en pleyten teghen Godt op

1) behoud' ick dit. 2) [ ]. 3) waer 't dat.

1. Tegben-

werpiiigb. bat

Godt t'ourccbt

vertoornt is op
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ghenomen van

de bemercking

derwiUe Godts.

Dit is geno-

men nvt Augii-

stiiiiisLibl. de

nienigerley wljse, ghelijck als of hy hare be-

rispinghen en bestraffingen onderworpen ware.

Sy vragen dan vooreerst met en door wat

recht de Heere vertoornt is op sijne schep-

selen , van dewelck hy te voren door geener-

ley misdaedt en is ghetercht en verweckt

geweest ? Want het betaemt , segghense

,

veel meer den moetwille van eenen tyran als

den oordeele van eenen rechtveerdighen rech-

ter tot het verderf over te glieven dien die

hy wil. Dien-volghens , dat de menschen reden

hebben om sich van Godt te beklagen , so sy I
)

door sijn bloot en enckel goedtduncken , son-

der haer eyghen verdienst tot d'eeuwige doodt

1. Autwoort gepredestineert worden. Indien soodanighe

ghedachten den Godlsaiigen t'eeniger tljdt in

den sin voorkomen mochten , soo sullen sy

om de stormen en aenstoolen derselver te

verbreken , selfs genoeghsaem gewapent wor-

den door dit eenige, te weten, so sy 1) be-

dencken en overlegglien wat een groeten on-

gheschicktheydt het zy dalmen alleenlick

d'oorsaken van Godes will' ondersoeckt en na

snulfelt : dewijl de wille Godts selve is en met

recht wesen moet d'oorsaeck van alle ghe-

schapene dinghen. Want so de wille Godts

eenigh' oorsaeck heeft daer uyt sy voort

Geu contraiNia- komt , SOO moet' er yet zijn dat eerder is als

niciieos cup. 2. gy ^ wacr aen datse gelijck als ghebonden

wort: 't welck niet geoorlooft en is selfs te

dencken. Want de wille Godts is soo seer

d'alder-opperste regel der gerechtigheyt , dat

. al dat 't welck hy wil, voor reclitveerdigh

ghehouden en ghereeckent moet worden , al-

leenlick om dat hy 't wil. Wanneer derhalven

ghevraeght wordt , waerom de Heere also ge-

daen en gehandelt heeft , soo moet men ant-

woorden: Om dat hy alsoo gewilt heeft. Is 't

dat ghy verder voort gaet en vraeght waerom
hy alsoo heeft gewilt , soo vraeght ghy naer

yetwes 't welck grooter en hooger is dan

Godes will' , en nerghens en kan ghevonden

worden. Daerom laet de menschelicke roec-

keloosheydt en lichtveerdigheydt haer selven

bedwinghen datse niet en soecke het geen niet

en is , op datse misschien dat 't welck is , niet

en vinde. Door desen breydel , seggh' ick

,

sal wel wederhouden worden een yegelick die

van de verborghenheden 3) sijns Godts met

vrees' en eerbiedigheyt sal willen philosophee-

ren. Teghen de vermetenheydt der godtloosen,

die sich niet en ontsien Godt in 't openbaer te

lasteren
, sal de Heere selfs door sijne ghe-

rechtigheyt , sonder onsen bystandt , hem-
selven genoeghsaem verdedigen , wanneer hy
hare conscienlien allerley uitvlucht benemende,

1) is 't datse. 2) verholentheden.

de selvige sal overtuygen en veroordeelen. En
evenwel en voeren wy alhier niet in dat ver-

sinsel 1) van een absolute macht Godts: 't

welck ghelijck het een onheyligh gediclilsel

is , alsoo oock met recht van ons behoort ver-

foeyt te worden. Wy en versieren niet dat

Godt sonder Wet zy , dewijl hy hem-selven

een Wet is : Want (ghelijck Plato seydt) de

menschen die van 2) boose begeerlickheden

swangher gaen , behoeven wetten : doch de

wille Godts zijnde niet alleen reyn van alle

smette , maer oock d'allerhooghste reghel der

volmaecktheydt , is oock de Wet van alle

Wetten. Maer wy ontkennen dat hy ghehou-

den en verbonden is om reeckenschap te glie-

ven : wy ontkennen oock dat wy bequame
reclilers zijn , om door ons eyghen verstandt

en ghevoeten van dese saeck t' oordeelen. In-

dien 3) wy derhalven hooger streven dan ons

geoorlooft is , soo laet de bedreygingh die in

den Psalm geschreven staet ons een vrees' op

't lijf jagen , te weten , dat Godt overwinnen

sal soo dickwils als hy van een sterfl'elick

mensch gheoordeelt wordt.

3 Godt kan also stil-swijgende sijne vyanden

bedwingen. Maer op dat wy niet en souden

gedoogen dats' ongestraft Godts Heylige
|

Naem bespotten , soo geeft hy ons oock wa
penen uyt sijn woordt om hen te bestrijden.

Dienvolghens indien ons yemandl met dusda-

nige woorden aen boordt klampt, waerom

Godt van den beginne sommighe tot de doodt

verordineert heeft, dewelcke , dewijlse noch

niet en waren , het oordeel des doots noch

niet en konden verdienen ; so laet ons hun

in de plaets van een antwoordt , wederom

vraghen , wat Godt den mensch nae haer

goedt-duncken schuldigh is , so hy den selven

wil schatten en weerdeeren nae de ghestal-

tenis van sijn aerdt en nature? Wy zijn alle

te samen alsoo verdorven door de sonde

,

dat wy nootsakelick moeten hatelick zijn voor

Godt , en dat niet door een tyrannische

wreedtheydt , maer door d'alder-gerechtigste

wljse der rechtveerdigheydt. Indien alle die

,

die de Heere ter doodt verordineert en be-

stemt heeft, van weghen de staet en ghe-

legentheydt harer natuyre den oordeele des

doods onderworpen zijn , ick bidd' , seght my
doch , van wat ongherechtigheyt Godts tegen

haer, souden sy sich beklagen konnen? Laet

alle de kinderen en nakomelingen Adams
hervoor treden , en teghen haren Schepper

twisten en pleyten , datse door sijn eeuwige

voorsienigheyt voor hare geboorte tot een

altijdt-duyrende elende zijn toe-ge-eygent. Wat

1) dat ghedichtsel. 3) met. 3) Is 't dat.
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Alle de ver-

worjieiie be-

keuueu door

het gevoel eu

oordeel haer-

iler conscienty

dalse door 't

rechtveerdigh

oordeel Godts

ter doodt ghe-

eondea zijn.

Uytvlucht.

De verwor|<eiie

schijnen tot de

sonde van te

voren ghcordi-

necrt te zijn.

VerkliU-ingU

der selver.

sullense doch kunnen knorren en morren le-

ghen deze verdedigingh die hy doen sal voor

hem-selven , wanneer hy hen in 't teghen-

deel sal roepen tot d'erkenlenis en bemerc-

kingh van haer eygen selfs? Indiens' alle te

samen uyt een verdorven masse , klomp , en

stronck genomen zijn, so en is 't niet wonder

datse de verdoemenisse zijn onderworpen.

Laet hun dan Godt niet beschuldighen van

ongerechtiglieyt om datse door sljn eeuwigh

oordeel ter doodt ghesonden I) zijn, tot de-

welcke sy selfs haerselven
,

(hetzy 2) sy

willen of niet)
,
ghevoelen ghewiliighlick ghe-

leydt en ghevoert te worden door haer eyghen

aerdt en natuyre. Waer uyt dan klaer en

blijckelick is , hoe verkeert hare ghenegent-

heydt zy om teghen te morren door diense

d'oorsaeck der verdoemenis die sy ghedwon-

ghen worden in haer selven te bekennen

,

met opset onderdrucken , op dats' haerselven

van schuldt bevrijden mochten door het voor-

wenden van Godts eeuwigh besluyt. Maer

ofschoon ick honderdt-mael beleedt dat Godt

d'Autheur daer van zy , 't welck t'eenemael

waerachtigh is , soo en wisschense nochtans

daer mede niet terstondt uit hare misdaedt,

dewelcke in hare conscientien mgegraveert

zijnde , haer nu en dan voor oogen komt.

4. Hier teghen seggense wederom : Waren-

se niet te voren door Gods ordonnanty ghe-

predestineert tot die selvighe verdorventlieydt,

die nu als een oorsaeck van hare verdoeme-

nis voor-gewendt wordt? Wanneerse derlial-

ven door hare verdorventheyt verloren gaen,

so en dragense niet anders dan de strail'e

van die rampsaligheydt in dewelck' Adam
ghevallen is, en met hem alle sijne nakome-

linghen ghetrocken en ghesicept heeft door

Godts bestel en beschicking. Is dan Godt met

onrechlveerdigh dewijl hy sijne schepselen soo

wreedelick bespot? Om de waerheyt te seg-

gen , ick bekenn' dat alle de kinderen en na-

komelinghen Adams door den wille Godts

vervallen zijn tot dien rampsalighen staet

daer mede sy nu verstrickt en ghebonden

zijn. En dit is even dat selvighe 't welck ick

in den beginne seyde , datmen eyndelick al-

tijdt weder keeren moet tot het eenighe goet-

duncken van Godes will' , welckers oorsaeck

verborghen is in hem. Doch daer uyt en

volght niet terstondt, dat dese lasteringh Gode

ter goeder trouwen toegepast wordt. Want
wy sullen met Paulus daer op in deser voe-

ghen antwoorden: O mensche, wie zijt gy
die teghen Godt antwoordt? Sal oock het

n]aacksel tot den genen die het ghemacckt

1) ghuschickt. 2) weer.

heeft segghen : Waerom hebt ghy my alsoo

gemaeckt? Of en heelt de potbacker gheen

macht over het leem , om uyt den selven

klomp te maken het een vat ter eeren , ende

het ander ter on-eercn ? Sy sullen hier tegen in-reden.

seggen, dat Godts rechtveerdigheydt door suick

een' antwoorde niet recht verdedight en wordt,

maer dat dit alleen een ghesocht' uytvlucht

is
,

ghelljck ghemeenlick plegen te nemen die

ghene dewelcke geen rechtmatige verschoo-

ning en weten voort te brenghen. Want wat

schijnt hier anders te worden geseydt , dan

dat Godt een macht heeft die niet en kan

worden verhindert na haer goet-vinden te doen

alles wat sy wil? Doch het is hier mede Ontknoo-

gantsch anders gelegen. Want wat reden kan- f^^ AposteU

men by brengen die krachtiger zij dan dese , vandeiasterin-

daer mede wy belast worden te bedencken gh^n treüehck

wie en hoedanigh Godt zy? Want hoe soud'

hy , die de Rechter is van den gantschen aert-

bodem , eenig' ongerechtigheyt begaen kun-

nen ? Indien het plegen van gherechtigheydt

en oordeel eygentlick behoort tot Gods natuyr

en wesen, soo heeft hy natuyrlick een treek

en liefde tot de gherechtigheydt , en een haet

en afkeer teghen d'ongerechtigheydt. D'Apos-

tel en heeft dan, ghelijck of hy in sijn woor-

den achter-haelt en ghevanghen waer ghe-

weest
,

gheen heymelicke schuyl-lioecken of

uytvluchten ghesocht : maer hy heeft te ken-

nen ghegeven dat de reden , staet en ghele-

gentheydt der Goddelicker gherechtigheydt

hooglier is , dan datse na menschelicke wijs'

af gemeten , of door de geringheydt van 't

menschelicke vernuft begrepen soude kunnen

worden. De Apostel bekendt wel dat d'oor-

deelen Godts soo diep zijn , dat de verstan-

den van alle menschen door de diepte der

selver sullen verslonden worden , is 't datse

daer henen poogen door te breken. Maer hy

leert oock hoe onbetaemlick het zy de werc-

ken Godts aen 1) dese Wet t' onderwerpen

,

dat wy deselve souden bestaen te laken en te

misprijsen , soo haest als wy de reden en oor-

saeck van dien niet en kunnen uytvinden 2).

't Seggen van Salomo ('t welck nochtans van

weynige recht wort verstaen) is bekent : De i'rov. 26. lo.

Schepper aller dingen is groot , en gheefl den

sotten en overtrederen haren loon. Want hy

roept uyt van de grootheydt Gods : in wiens

macht en goedt-duncken het staet de dwaes'

en ongehoorsame te strali'en , al hoewel hy

hen niet en geweerdigt sijnen Geest te geven.

De dolligheydt der menschen is voorwaer won-

derlick en seldtsaem, dewijlsc dat gheen 't welck

onmetelick en onbegrijpelick is . begeeren af

1) []• 2) onderviudeu.



554 HET DERDE BOECK III. 23. 5. 6.

Dees' out-

kuooping wort
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(1). 389.;

Epist. 1U6.

Eu verklaert

duorceüschoo-

ue iuvoeriugh'

eeus persuons

die sprceckt.

Psalm 30. 7.

te meten met d' enge maet van haer vernuft.

d'Engelen die in haren oprechten slandt vol-

herdet hebben, worden door 1) Paulus genoemt

uylverkoren : indien hare slandtvastigheydt in

het vvel-behagen Gods gegrondt was , soo be-

wijst den afval van d .ander' Engelen dat de-

selve verlaten zijn gheweest. Waer van gheen

ander oorsaeck en kan worden by ghebracht,

dan de verwerpingh , die in Godes heymelic-

ken raedt verborgen is.

5. Wel aen , laet nu alhier eenigh Mani-

clieus of Celestinus komen , om de Goddelicke

voorsienigheydt te lasteren, dan 2) segghe

ick met Paulus dalmen van deselve voor-

sienigheyt geeu reden of oorsaeck en moet

opgeven 3) , om datse door hare grootheydt

ons verstandt en begrijp verre
|

te boven

gaet. Wat een wonder? Of wat een onghe-

rljmtheydt? Wil dan sulck een lasteraer dal

Godts macht soo inghetrocken en bekrompen

zy , datse gheen vermogen en hebb' yetwes

meer te doen, dan sijn verstandt kan vatten en

begrijpen? Ick segghe met Au^ustinus^ dat de

Heere menschen gheschapen heeft , van de-

welck' hy te voren sonder eenighen twijffel dat

wist7 datse ten verderve gaen souden : ende

dat dit alsoo gedaen en gheschiedt is, om dat

hy alsoo wilde. Doch dal hel ons niet en voeght

reden van hem af te vorderen waerom hy alsoo

ghewill heeft, dewijl wy niel machligh en zijn

dat te verstaen : dat hel oock niel en belaemt,

dat de wille Godls by ons in twijlfel en geschil

gelrocken worde, want soo dickwils als van de

wille Godls gesproken wordt, soo wort onder

dien naem beleeckenl en genoemt d'opperste

regel der rechtveerdigheyt. Waer toe dan

questy en krackeel aengerechl van Godts on-

gherechligheyt, na dien sijn gerechtigheyl hel

en klaer ghesien wordt? Wy en moeten ons

oock niet schamen de monden der godtloosen,

na 't exempel van Paulus, alsoo toe Ie sloppen

:

en soo dickwils als sy sullen bestaen leghen te

bassen , allijdl en telkens weer 4) seggen : O
elendighe menschen wie zijl ghy, dat ghy u

vermeet en onderneemt 5) Godt Ie beschuldi-

ghen?endil6) daerom onderneemt 5), om dal hy

de grootheydt van sijne wercken niel en malight

nae de botheydl uwes verslandls ? Even eens

als of sijne wercken daerom boos en verkeert

waren, om dalse voor het vleeschehcke vernuft

verborghen zijn. d'Onmetelicke grootheydt van

Godls oordeelen is u-lieden door klare bevin-

dinghen bekendt. Ghy weel dalse ghenoeml

worden eenen diepen afgrondl. Beproeft en on-

derlast nu d'enghten uwes verslandls , ofse

machtigh zijn te vatten 't gheen Godt by hem-

1) vaQ. 2) [ ]. 3) geven.

5) voorneemt. 6) [].

4) heen eu wc'er.

selven besloten heeft. Wat baet hel dan dat

ghy u selven door een sotte naspeuringh ver-

sinckl in eenen afgronl, die u versmooren sal,

gelijck de reden selve uylwijsl? Waerom en

wort ghy ten minsten niet eenigsins bedwon-
gen en afgeschrickl door dat geen 't welck soo

in hel Boeck Job als in de Boecken der Pro-

pheten van Godes onbegrijpelicke wijsheydl en

vreesselicke mogenlheyl verkondighl wort?
Is'l dat uwen gheesl raest en woedet, en laet

hel u niel verdrieten den raedt van Auguslinus

l'omhelsen : Ghy die een mensch zijl, verwacht

antwoordt van my die oock een mensch ben.

Daerom, laet ons beyde luysteren naer hem die

daer seydl ; O mensche wie zijl ghy ? Een ge-

trouwe onwelenheyt is beter dan een lichlveer-

dige wetenschap. Soeckt verdiensten
;
ghy en

sult niel anders vinden dan straffe. O Hoog-

heydt ! Petrus verloochent, de Moordenaer ghe-

looft. O Hoogheyt ! Soeckt ghy reden en oor-

saeck ? Ick sal my verschricken van wegen de

Hoogheydt, doch tol de grondt en diept' en

geraeck ick niet. Paulus heeft gerust en stil

gheslaen, om dal hy stof van verwonderingh

gevonden heeft. Hy noemt d'oordeelen Godts

on-doorsoeckelick : en zijl ghy gekomen om die

nae te speuren en open Ie doen ? Hy seght dat

sijne wegen on-doorvindelick zijn : en wilt ghy

die door-vinden? Wy en sullen oock 1) met

wijders en verders voor te gaen, toch niet vor-

deren 2) by de voorseyde lastermonden , want

hare broodl-dronckentheydt en sal nimmermeer

genoegh ghedaen kunnen worden, en de Heere

en behoeft geen andere verdedigingh dan de

ghene die hy gebruyckt heeft door sijnen

Gheest , dewelcke door den mondt van Paulus

sprack : en wy beginnen qualick te spreken,

wanneer wy ophouden met Godt te spreken.

6. De tweede tegen-werpingh heeft oock

uyl de godtloosheydl haren oorsprongh , de-

welcke nochtans soo seer niel en dient om Godt

te beschuldigen, als wel om den sondaer regel-

recht van alle schuldt te bevryden. Hoewel de

sondaer, die van Godt veroordeelt wort, eyndt-

lick niet anders dan mei des Rechters schand'

en smaelheydl en kan gerechlveerdight en vry

gesproken worden. Soo knorren dan d'onhey-

lighe longen tegen Godt aldus: Waerom soude

Godt de menschen die dmghen tol sonde loe-

reeckenen , tol hel bedrijven van dewelcke sy

door sijne Predeslinaty ghenoodsaeckl zijn?

Want wat soudense doen? Soudense worste-

len en strijden tegen 't gheen hy verordineert

en besloten heeft? Sy souden dat te vergeefs

doen , dewijl sy dal ganlschelick niet en sou-

den kunnen doen. Dien-volghens en is 't niet

Eu dour ecu

heerlicke

uytspracck van

Augustiuus.De

verbis Apost.

Serm. 20.

Ue tweede

tegen-werpiug.

Godt en moet

den meuaciieu

niettoe-retecke-

neu die sondeu

welckera noot-

sakelickheydt

hy hen op-ge-

leyt heeft door

sijne Predesli-

naty.

1) [j. 2) g,een vuortgaugh doen.
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recht noch behoorlick dalse ghestrafl worden

om die dingen, welckcrs vooinaeinsl' oorsaeck

ghelegen is in Godes Predestinaly. lek en

sal alhier niet gebruycken die verdedigingh

en anlwoort, tol dewelcke meest alle d'oude

Leeraers haren toevlucht nemen, te weten,

dat de voorwetenschap Gods niet en ver-

hindert dat de mensch voor een sondaer

ghereeckent en geacht worde : dewijl Godt

niet sijn quaedt, maer haer eygen quaedt

te voren siet en weel. Want de laslermonden

souden hier mede niet gesluyt worden , maer

veel meer aenhouden en seggen , dat Godt

nochtans het quaet 't welck hy voorsagh, hadde

kunnen beletten, indien hy hadde ghewilt. En
na dien hy dat quaedt niet en heeft belet, dat

hy oversulcks met voorbedachten raedt den

mensch tot desen eynde gheschapen heefl, op

dal hy sich op der aerden alsoo ghedragen

en aenstellen soude. Ist dat de mensch door

de voorsienigheyt Godts geschapen is tot dese

condity , op dat hy daer na soude doen alle die

dingen die hy doet , dat hem dan lol schuldt

niet en moet worden toe-gereeckent dat gheen

't welck 1) van hem niet en kan ontgaen wor-

den en hy door den wille Godts ondergaet 2) *).

Lael ons derhalven sien hoe desen knoop ghe-

voeghlick moet worden ontdaen. Eerst en voor

al moet by ons allen vast en seker zijn 't gheen

Salomo seght : De Heere heeft alles gewrocht

om sijns selfs wille : jae oock den godtloosen

tot den dagh des quaets. Siet hier , dewijl

liet bestel en de beschicking van alle dinghen

in Godts handt is , dewijl by hem is de macht

der saligheyt en des doots , soo ordineert hy 't

door sijn will' en raedl alsoo , datier onder de

nienschen sommige geboren worden die van

des moeders buyck aen ter doodt sekerlick

zijn toe-ge-eygent , opdalse door haer verderf

souden dienen tot prijs en heerlickheydt van

sijnen Naem. Is 't dat yemandt verder voor-

gheeft , dat hun door de voorsienigheydt Godts

gheen nootsakelickheyt en wordt opgelcydt,

maer datse veel meer van hem tot dese condity

gheschapen zijn , om dal hy hare toekomende

boosheydl te voren voorgesien heeft : die seght

wel yets, doch hy en seght het niet al. d'Oude

plegen wel somlijdts dees' antwoorde te ge-

bruycken , maer gelijck als met bekommeringh

en twijtrelmoedigheydl. Doch de School-leer-

aers houden haer mei die anlwoort gerust

,

even als of daer tegen niet met all' en soude

kunnen inghebracht en gheseyl worden. lek

wil geern belijden dal Godts voor-wetenschap

alleen den schepselen gheen noodsakelickheydt

1) (door den wille Godts vast gemaeckt is, ca. 2) [ ].

*) Aldus uaai' de leziug van de Straatsburger Editie.

K.

aen en brenghl, hoewel alle Gheleerde suicks

niet toe en slaen. Want daer zijn sommige

dewelcke willen dat deselve voor-wetenschap

oock zy d' oorsaeck en oorsprongh der din-

ghen. Maer my dunckt dal Valla , een
|
man

die andersins in de Schnfluyr niet seer ge-

oeii'ent en was , dit met meerder verslandl en

voorsichtigheyt doorsien en bemerckt heeft

,

dewelcke aenloonl 1) dat desen twist overlol-

ligh en te vergeefs is : dewijl het leven en de

dool meer werckingen zijn van Godes wille
,

dan van sijne voor-wetenschap. Indien Godt

alleenlick te voren sagh d'uytkomslen van der

nienschen handel , sonder die nae sijn belie-

ven en goedtduncken t' ordineereii en te be-

stellen , dan soude men niet sonder oorsaeck

vragen , of sijne voor-welenschap yels ver-

mocht lot de noodtsakelickheydt en veroorsa-

king der selver. iMaer nadien hy de toekom-

stighe dinghen om geen ander oorsaeck van

te voren siet en weet , dan om dat hy beslo-

ten heeft dat die dingen alsoo gheschieden en

uytvallen souden : soo is 't te vergheefs dal

men van de voor-welenschap Godts krackeel

en twist aenrechl , wanneer openbaer en be-

kent is dat alle dinghen veel eer gheschieden

door sijn ordonnanly en believen.

7. Sy seggen dat dit met duydelicke woor-

den niet en wordt ghelesen , dat Godt besloten

heeft dat Adam door sijn afwijckingh soude

vergaen. Even eens als of die selve Godt

,

van den welcken de Schrifluyr gheluyghl , dat

hy doet al wal hy wil , het edelste schepsel

van alle sijne schepselen tot een onseker en

twijffelachtig eynde geschapen hadde. Sy seg-

gen dat hy een vrye will' hadde om hem-

selven sulck eenen slael te verkrijghen als

hem goedl docht : maer dal Godt niet anders

verordineerl en besloten heefl , dan met hem te

handelen na sijne verdiensten. Ist datmen sulck

een ydel 2) en onnut gedichtsel voor goedt

aenneemt , wat sal dan zijn en blijven die A\-

machtigheydl Godts , waer door hy na sijnen

verborgen raedt, die geen oorsaeck en heeft

buyten hem, alle dinghen stuyrt en leydt 3) ?

Maer wederom of sy willen 4) of niet de

Predestinaly vertoont haer in de naekomelin-

gen x\dams. Want hel en is niet naluyrlicker

wijse geschiet dat alle nienschen van de sa-

ligheyt zijn afghevallen door de schuldl van

eenen Vader. Wal verhindert hun van éénen

mensch te bekennen dat geen 't welck sy ghe-

dwongen worden toe te slaen en te bekennen

van het ganlsche menschelicke geslacht? Want

waer toe soudense doch te vergheefs hier in

uytvluclit soecken? De Schrifluyr roept dal

1) betoont. 2) blaeuw. 3) beleydt. 4) we'er sy «iHen.

([). ayo.)
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alle menschen in den persoon van éénen

mensch tot d'eeuwige doodt zijn overgegeven.

En dewijl dit der natuyr niet en kan worden

toegeschreven , soo is 't klaer en blijckelick dat

dit van den wonderbaerlicken raedt Godts is

voort ghekomen. 't Is al t'ongerijmt dat die

goede voorstanders van Godts gerechtigheyt

voor een splinter of stroo verstelt slaen , en

nochtans hooge balcken overspringen. lek

vraegh' wederom , waer door het geschiedt

zy dat so veel volckeren te samen met haer'

onmondige kinderen tot d' eeuwige doodt ver-

vallen zijn , sonder eenighe remedy , soo 't niet

en is gheschiedt om dat Godt sulcks gewilt

en goedt ghevonden heeft? Hier moeten de

tonghen verstommen die andersins soo veel

snaps en seggens hebben. ï Is wel een vrees-

selick besluyt , ick bekent 't : nochtans en sal

niemandt kunnen loochenen dat Godt van te

voren eer hy den mensch schiep geweien heeft

wat eynd' en uytgangh de mensch soude ne-

men en bebben , en dat hy 't daarom te voren

gheweten heeft om dat hy 't door sijn besluyt

in sulcker voegen verordmeert hadde. Soo

yemandt alhier Godts voor-wetenschap scheldt

en beschuldight , die handelt lichtveerdigh en

onwijsselick. Want, ick bidd'u, wat reden

isser waerom de hemelsche Rechter beschul-

dight soude worden om dat hy gheweten heeft

watter in toekomende tijden stondt te geschie-

den ? Isser eenighe , 't zy rechtveerdige , 't zy

schijn oorsaeck om te klagen, die past alleen

op sijn Predestinaly en voor-verordineeringh.

't Gheen ick seggh' en moet oock niet schij-

nen ongerijmt te zijn , te weten, dat Godt niet

alleen den val van den eersten mensch , en

daer in 't verderf van sijne nakomelingen te

voren gesien , maer oock door sijn goedt-dunc-

ken geordineert en geleydt heeft. Want ge-

lijck als het tot sijne wijsheydt behoort alle din-

ghen die loekomstigh zijn van te voren te

weten , alsoo behoort het tot sijne mogent-

heydt alle dinghen door sijn hant te regeeren

en te bestuyren. Dese questy wordt oock
«iooi' door 1) Augustinus seer met kennisse van

saecken 2) (gehjck meer andere) beantwoort

en verklaert : Wy belijden seer ghesondelick
i'.nchirid, 'j gggjj ^y gggj. oprechtclick ghelooven , dat

104. seqq Godt cn dc Heere aller dingen, die alle din-

gen seer goet heeft gheschapen, en van te

voren wist datter uyt de goede dingen quade
souden voort komen , milsgader oock ver-

stondt dat het meer behoorde tot sijn alder-

machtigsle goedtheydl van het quaedt goedt

te maken, dan het (juaedt niet te laten zijn

en worden : het leven der Engelen en der

Ite

het trefifelicke

ghetuyghuis

van AugUBti

1) van. i) wetentlick.

menschen also geordineert en geleydt heeft,

dat hy daer in eerst heeft willen verloonen

wat de vrije-wiU' vermocht te doen , en daer

nae wat de weldaedt van sijn ghenaed' en

het oordeel van sijne gerechtigheydt mocht

en konde verrichten.

8. Hier nemen sy nu haren toevlucht tot

het onderscheyt 't welck daer is tusschen Go-

des wiir en sijne toelatingh , en soecken vol-

ghens dat onderscheyt te beweeren en slaende

te liouden dat de godtloose verloren gaen al-

leen door de toelatingh , maer niet door den

wille Godts. Doch waerom sullen wij seggen

dat hy sulcks toelaet anders dan om dat hy

sulcks alsoo wil ? Hoewel dit selvigh' en is

oock in hem-selven niet waerschijnlick of ge-

looflick , dat de mensch het verderf sich op

den hals ghehaelt heeft door d' enckel toela-

tingh , en niet door eenigh besluyt en schic-

kingh Godts. Even ghelijck of Godt niet en

hadde veordineert wat voor een staet en con-

dity hy wilde dat de voornaemste van sijne

schepselen hebben soude. Ick en sal derhalven

my niet ontsien eenvoudighlick met Augustinus

te belijden , dat de wille Godts is de noodsake-

lickheydt der dingen, en dat die dinghen die

hy wil nootsakelick geschieden moeten : gelijc-

kerwijs die dinghen die hy te voren ghesien

heeft waerlicks en in der daet geschieden sul-

len. Is't dat nu de Pelagianen, of de Manicheen,

of de Weder-doopers, of d'Epicureïsche vet-

mesters 1 )
(want wy hebben in dit stuck met

dese vierderley Secten te doen) om haer selven

en de godtloose te verontschuldighen, ons voor-

werpen de noodtsakelickheydt, daer mede sy

door Godes Predestinaty gedrongen en gebon-

den worden, soo en brengense niet met allen

voort dat tot de saeck dient. Want indien de

Predestinaty niet anders en is dan een schic-

kingh en bedeelingh van Godts rechtveerdig-

heydt , die wel verborgen, maer niet te min

onstraifelick is : so volght daer uyt, nadien 't

seker is datse niet onweerdigh en zijn geweest

om tot sulck een lot en deel ghepredestineert

te worden, dat het even alsoo seker zy, dat

haren ondergangh daer in sy door de Predes-

tinaty vervallen, oock seer rechtveerdigh zijn

moet. Daer benelFens, haer verderf komt alsoo

voort uyt de Predestinaty Godts, dat in hen

de stof en oorsaeck van 't selve verderf
|

gevonden wort. Want d'eerste mensch is ghe-

vallen , om dat de Heere gheoordeelt hadde

dat sulcks alsoo nut en oorbaerlick was. Waer-

om hy dat alsoo geoordeelt heeft , dat is on-

bekent. Het is nochtans gewis dat hy dat om
geen ander oorsaeck heeft gheoordeelt , dan

2. Uytvlucht,

dat de godt-
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gaen door Gods
toelatingh en

niet door siju
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Lih. 6. de

Genes. ad lite-

ram, cap. 1 5

.
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vals Adams en
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1) raest-verckens.
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om dat hy sagh dat d'eer en heerlirkheyl sijns

naems daer door met recht wierdt verklaart

en bekent ghemaeckt. Wanneer ghy hoort

melden van Godts eer, soo bedenckt dat aldaer

rechtveerdigheydt plaets heeft. Want dat lof

verdient , dat moet rechtveerdigh zijn. De
raensch valt derhalven terwijl I) de voorsie-

nigheydt Godts 't selvigh' alsoo verordineerde :

doch hy valt niettemin 2) door sijn eyghen
Geucs. 1. 31. schuldt. De Heere hadd' een weynigh te voren

verklaert, dat alle die dingen die hy ghemaeckt

hadde seer goedt waren. Van waer heeft dan

de mensch die verkeertheydt dat hy van sijnen

Godt afwijckt? Op datmen niet en soude denc-

ken dat die uyt de Scheppmg haren oor-

sprong heeft , soo hadde Godt door sijn ghe-

tuyghnis voor goet gekeurt 't gheen van hem
was voort ghekomen. Soo heeft dan de mensch

door sijn eygen boosheydt die suyvere naluyr

die hy van den Heer' ontfanghen hadde , ver-

dorven , en door sijnen val alle sijne nakome-

linghen met hem in 't verderf ghetrocken.
EeiL Godt- Daerom laet ons liever in de verdorvene na-

maninX
'"^'^'

''^Y'"
^^^ menschclicken gheslachls de klaer

oorsaeck der verdoemenis , die ons naerder en

beter is bekendt , aanschouwen en bemercken
,

dan do verborghen' en t'eenemael onbegrijpe-

lick' oorsaeck in Godts Predeslinaty onder-

soecken. 't En moet ons oock niet verdrieten

ons verstandt onder Godes on-eyndige wijs-

heydt dus verre gevangen te gheven, dat wy
bekennen , dat het in vele verborgentheden

der selver beswijckt en te kort komt. Want
het is goedt onwetende te zijn in die dinghen

die men niet en kan noch en mach weten

,

ghelijck daer en tegen de lust en begeert' om
deselve te weten , een soort' en aert is van

uytsinnigheyt.
nc.iuviiiMij.t- 9 Misschien sal yemandt hier op segghen

dat ick als noch gheen antwoordt en hebbe

by ghebracht , waer door die schandelicke

verontschuldigingh wederleyt en bedwongen
.\ntwooit. niochte worden. Wat my belanght, ick be-

kenn' dat dit selfs alsoo niet en kan ghedaen

worden , of de godtloosheyt sal altijdt grim-

men en tegen morren. Nochtans laet ick my
selven voorstaen dat ick aireede geseydt hebbe

dat ghene 't weick ghenoeghsaem is om niet

alleen allerley oorsaeck , maer oock alle deck-

sel van teghenspreken wech te nemen. De

verworpene willen in het sondighen voor on-

schuldigh gehouden worden , om datse de

noodtsakelickheydt om te .sondigen niet en kun-

nen ontgaen : bysonder dewijl hun dese noodt-

sakelickheydt door Godes ordeningh wordt

opgeleydt. Doch wy ontkennen datse met recht

1) []• 2) [].

daer door verontschuldight worden , ovcrmidts

Godts oiduniianly, van dewelcke sy klagheii

,

datse door deselve tot het verderf gheschickt

zijn , hare billickheydt en rechtveerdigheydt

heeft , die ons wel onbekent , maer nochtans

gantsch seker is. Waer uyt wy besluyten dat

al het quacdt 't welck sy lijden en dragen
,

haer aengedaen en toegesonden wordt door

het alder-rechtveerdighst' oordeel Godts. Daer

benefVens segghen wy datse verkeerdelick han-

delen
, wanneers' om den oorsprongh van hare

verdoemenisse te soecken, haer' oogen wen-
den tot de heymelicke vertrecken van Godes
raedt: en daer en teghen door de vingeren

sien I) de verdorventheydt van hare na-

tuyr, daer uyt die verdoemenis waerlicks voort

komt. Ende sy en konnen dese verdorvent-

heydt Gode niet wijten of te last legghen, om
dat hy van sijne scheppingh getuyght dat de-

selve goet zy. Want al hoewel de mensch door

Godts eeuwige voorsienigheyt geschapen is tot

die rampsaligheydt daer onder hy nu gevangen

leyt : soo heeft hy nochtans de stoffe daer van

ghenomen en gehaelt van hem-selven, en niet

van Gode. Dewijl hy door geen ander oorsaeck

alsoo verdorven en verloren is, dan om dat hy
van de suyvere sclieppinghe Godts is ontaert 2)

en af geweken tot verdorven en onreyne ver-

keertheyt.

10. De bestrijders van Godes Predestinatv *• t^'s''™-

11111 1 . o\ 1 I
werniimh. Dat

beklaaden en lasteren ö) deselve voorts met een „yt de i.ecre

derde teghen-werpingh. Want dewijl wy d'oor- van de Prede-

saeck waerom sommiehe verlost worden uvt TT^l u"'^'"'^ J dat Godt een

het alghemeene verderf, te weten , de ghene aeunemer der

die Godt tot erfgenamen sijns Koninckrijcks P"sooueii is.

aenneemt , alleen brenghen en belrecken tot

Godes wille, soo besluylense daer uyt dat by
hem zy aennemingh der persoonen : 't welck

de Schrifluyr al-omm' versaeckt. En dat der-

halven of de Schriftuyr teghen haer selven

strijdt, of dat Godt int verkiesen de verdien-

sten van een yeder aensiet. Voor eerst ant- i. Antwoort,

woord' ick, dat de Schriftuvr in eencn anderen ""' a^nue-

,
..

1 1 /-i 1 mmgh der per-
sin , als sy aenwijsen, ontkent dat Godt een soouen zy.

aennemer der persoonen is , want door liet

woordt Persoon en verstaet sy niet een mensch,

maer die dinghen die in een mensch met d'oo-

gen uyterlick ghesien worden, en gunst, beha-

geliekheydt , en weerdigheydt plegen te ver-

wecken, of hact, verachtingh en on-eer toe te

brenghen. Gelijck als daer zijn rijckdommen,

groole goederen, macht, adel, hcerschappy, af-

komst, schoonheydt en andere sodanighe meer.

Item, armoede, gebreck, geringheydt, onrey-

nigheyt , versmaetheyt en diergelijcke. Also

leeren Petrus en Paulus dat de Heere geen aen-

1) (met). 2) veraert. 3) blaroecren.
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Actor 10.34.

Kom. 2. 10.

Galat. 3. 28.

Coloss. 3. 25.

Ephcs. fi. 9.

2. Autwoort,

betooneüde dat

dae.r in gheen

strijdt en is.

Siet August.

Epist. 105.

Siet August.

libr. ad Bonif.

2. c. 7.

(p. 392.)

. Cur. 12. n.

llytvlucht.

l)e sondaevs

moeten al even

gelijck gestraft

worden: ofau-

dersins en is

Godts reclit-

veerdigheydt

niet even ghe-

lijck.

nemer der persoonen en is , om dat hy geen

onderscheydt en maeckt tusschen een Jode en

een Grieck, dat hy alleenlick om dat d'een van

een ander naty is als d'ander, den eenen ver-

werpen, en den anderen aannemen soude. Also

gebruyckt oock Jacobus deselve woorden, wan-

neer hy wil betuygen dat Godt in sijn oordeel

niet en vraegt na rijckdom. Paulus spreeckt

oock in een ander plaets alsoo van Godt, dat

hy in het oordeelen de vryheyt of dienstbaer-

heydt der menschen niet aen en siet. Dien-vol-

gens en sal hier in geen tegen-strijdigheydt 1)

wesen, so 2) wy seggen ,
dat Godt naer het

goet-duncken sijns welbehagens sonder eenighe

verdienst aen te sien, tot kinderen verkiest die

hy wil, d'ander verstootende en verwerpende.

De saeck kan evenwel aldus verklaert worden,

op dat hun te meer genoegh gedaen worde.

Sy vragen hoe 't komt dat Godt uyt twee men-

schen die ghelijcke verdiensten hebben , den

eenen in sijne verkiesingh voorby gaet, en den

anderen aenneemt? lek vrage wederom, of sy

sich laten voorstaan, dat in den genen die aen-

genomen wort, yetwes zy waer door 'therte

Godts t'sijnwaerts bewogen en geneygtwort?

Indien sy (gelijckse nootsakelick doen moeten)

bekennen dat in hem niet met al en is van

sulcks, so sal volgen dat Godt den mensch niet

aen en siet, maer uyt sijne goelheyt alleen oor-

saeck neemt om hem wel te doen. Dat Godt

dan den eenen mensch aenneemt, en den ande-

ren verwerpt, dat en komt niet voort uyt het

aensien van yets dat in den mensch is, maer

uyt sijn barmliertigheyt alleen , dewelcke die

vryheyt hebben moet dats' haer selven mach

vertoonen en bewijsen waer en wanneer sy

wil.
]
Want wy hebben oock elders gesien en

gelesen datter van den beginne niet veel edele,

of wijse, of voortretfelicke geroepen en zijn, op

dat Godt de grootsheydt des vleesches verne-

deren soude. Soo verr' is het daer af dat sijn

gunst en ghenaed' aen de persoonen soude ge-

bonden zijn.

1 1 . Daerom beschuldigen sommighe Godt

valschelick en ter quader trouwen van onge-

lijcke rechtveerdigheyt, dat hy in sijne predes-

tinaty de selvig' eenparigheyt niet en gebruyckt

en onderhoudt omtrent alle menschen. Indien

hy, seggense, alle menschen schuldigh bevindt,

soo lael hem alle menschen even ghelijck straf-

fen ; is't dal hy alle menschen bevindt onschul-

digh,» so laet hem de strengigheydt sijns oor-

deels van allen af houden. Maer sy handelen

met hem even eens als of 't hem verboden ware

barmhertig te zijn . ofte alsof hy gedwon-

gen wiert sijn oordeel gantschelick te versaken.

Weder-leg-

giugh van een'

wanneer hy barmhertigheyt oefïenen wil. Wat
ist dalse begeeren? Te weten, dal hy alle men-

schen te gelijck een en de selvige straff' op-

legge, by aldiens' alle te samen schuldig zijn.

Wy bekennen dat de schuit allen ghemeyn is,

maer wy seggen dat de barmhertigheydt Godts

aen aomniighen te hulp komt. Sy segghen

,

laet de barmhertigheydt allen te hulp komen, fu-rwien.beves-

Doch wy antwoorden, dat het recht is, dat hy ''gi't '^°°^ «i»

door het straffen van sommighe hem-selven be- vIn"^Angult^

wijse te zijn een rechtveerdigh Rechter. Dewijl uus.

sy dit niet en willen lijden, wat doense dan

anders als datse Godt soecken te berooven of

van de macht om t'ontfermen, of immers dats'

hem toelaten barmhertigheydt te pleghen met

dit bedingh en bespreek dat hy sijn gherichl en

oordeel t'eenemael wech werpe? Daerom passen

op dese saeck 1)seer schoon dese woorden 2)

van Augustinus : Nae dien de gantsche masse Epist. loe.

des menschelicken eeslachts in den eersten „
^^

f.""
"'

1 1 ,
° . 11 • ^ gratia. pas-

niensch tot de verdoemenisse vervallen is, soo sim. ue bono

is't dat die vaten, die daer uyt ter eeren ge- persev.csp.i2.

maeckt worden , vaten zijn niet van eygene

rechtveerdigheydt, maer van Godts barmher-

tigheyt. Ende dat andere ghemaeckt worden

vaten ter on-eeren, dat moet worden toe-ghe-

schreven, niet der ongherechtigheydt, maer den

oordeele Godts? &c. Dat Godt den genen die

hy verwerpt , de schuldige straffe betaelt en

vergeldt : en den ghenen die hy roept d'onver-

diende ghenade schenckt en mede deeldt : daer

in wort hy van alle beschuldigingh bevrijt door

gelijckenisse van een Schuit-heer , in wiens

macht het is , den eenen de schuldt quijt te

schelden, den anderen de schuldt af te vorde-

ren. Soo mach dan oock de Heere sijn genade

geven dien die hy wil, om dat hy barmhertigh-

is, en de selvige niet gheven aen allen, om dat

hy een rechtveerdigh Rechter is. Hy mach sijn

onverdiende ghenade betoonen midts gevende

aen 3) sommighen 't gheen sy niet en verdie-

nen, hy mach bewijsen wat alle menschen ver-

dienen , midts aen 4) sommigen sijn genade

weygerende. Want als Paulus schrijft: Dat

Godt alle menschen onder de sonde besloten R»™- H- ^^

heeft, op dat hy sich aller ontfermen soude, so

moetmen met eenen daer by voeghen, dat hy

niemandts schuldenaer en is : om dat niemandt

hem eerst heeft ghegeven, op dat hy vergel-

dinge soude moghen af vorderen van hem.

1 2. Om de Predestinaty uyt te roeyen wort

oock dit van hun seer heftigh ghedreven, te

weten : Dat alle sorgvuldigheyt en begeert om
wel te doen ter neder valt, soo de Predestinaty

p^^^ j^^^.^

staende blijft. Want wie isser, segghense, den baert sorgioos-

welcken, wanneer hy hoort dat hem door Godts '•«y'^' ^° ë^dt-
' loosheydt.

1) tegen-strijdt. 2) is't dat.

De vijfde te-

gen-werpingh.

1) propoost. 2) spreurke». 3) deu. 4) den.
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'Z. Antwoort,

ghenuiiieii Viiii

het oüfihmerck

ili'V Sclirifluvr

iri'l voorstellen

v;iii cieaeLeere.

eeuwigh en onveranderlick besluyt of hel leven

of de doüt verordineerl en toe-ge-eygenl Is, niet

tcrstondt en sal in den sin komen , datter

niet aen gelegen is hoe dat hy hem-selven

ghedraeght : dewijl Godts Predestinaty door

sijn werck en toedoen niet en kan verhindert

noch gevordert worden? Also sullen alle men-

schen haer selven wech werpen, en op een

vertwijHelde wijs' hals over kop i) haestigh

loopen daer henen sy door hare lusten ghe-
1. Aiitïvooit

(]pgyg[^ worden. En om de waerhevdt te see-
(loor toegeving

,
.

i i i i

teiiopsiohtvan gen, sy en spreken niet geheel en al buyten
soiiiinighe ver- de waerheyt. Want daar sijn sommighe swij-
woipene.

^^^ dewclckc de Leere van de Predestinaty

met dees' onsuyvere lasteringhen bekladden,

en oock onder dit decksel alle vermaninghen

en bestraffinghen bespotten en verwerpen.

Godt weet wat hy eenmael voorghenomen heeft

met ons te doen , indien hy ons de saligheydt

toegeleydt heeft, hy sal ons te sijner tijdt

daer toe brengen: is 't dat hy ons de doodt

heeft bestemt , wy souden te vergheefs daer

leghen worstelen en aen gaen. Maer als de

Schriftuyr beveelt met hoe veel meerder eer-

biedigbeydt en Godtvreesentheydt men van

sulck een groote verborgentheydt behoort te

denoken , soo onderwijst sy de Godtsalige tol

een gantsch ander ghevoelen , en wederleydt

ter deghen de schelmsche ongestuymigheydl

van soodanighe menschen. Want sy en maeckt

gheen ghewach van de Predestinaty tot desen

eynde , op dat wy souden stout en moedigh

worden , en door een schandelicke lichtveer-

digheyt bestaen d'ontoeganckelicke gheheym-
nissen 2) Godts t'ondersoecken: maer veel

meer op dat wy verootmoedight en ter neer

gheworpen zijnde , souden leeren voor sijn

oordeel te beven , en sijn barmherligheyl te

verwonderen en te prijsen. Naer dit wit en

perck sullen de geloovige sien en micken.

Doch dit vuyl en leelick gheschreeuw der

swijnen , wordt door 3) Paulus behoorlick be-

dwonghen. Sy seggen datse sorglooslick in

sonden voort gaen : om dat , indiense behoo-

ren tot het getal der Uytverkorenen, de son-

den haer eyndelicke inleydingh tot het leven

niet en sullen kunnen beletten. Maer Paulus

leerdt en vermaent dat wy tot dit eynde ver-

koren zijn, op dat wy een heyligh en on-

straiïelick leven leyden souden. Indien de hey-

ligheydl des levens is het eynde en ooghmerck

van de verkiesingh, soo moet sy ons meer

opwecken en prickelen tot een wackere be-

trachtingh van die heyligheydt, als dienen tot

een deck-mantel van on-achtsaemheydt. Want
hoe wijdt verschillen doch dese dinghen van

.i. Vim ,1'au-

thoritevt des

Apostels.

Ephes. 1. 4.

4. V.iii 't

der verkiesi

1) hooft. 2) seerefen. 3) van.

malkanderen, te weten, van goede wercken

afstandt doen , om dat de verkiesingh Ier salig-

heydt genoeghsaem is , en daerom verkoren

zijn , op dat wy in d'oelFeningh der goede

wercken neerstigh arbeyden souden ? Wech
dan met alsuicke Godts-lasteringhen deweicke

de gantsch ordre der verkiesingh verkeerde-

lick omwenden. En wat belanght datse mei
hare lasteringen verder voort gaen, wanneerse

seggen dat die ghene die van Godl verworpen
is, verloren arbeydt doen sal, is 't dat hy
door onnooselheyt en gcschicktheyt des levens

hem-selven Gode behagelick soeckt voor te

stellen: daer in wordense van een seer on-

beschaemde leughen overtuyghl. Want waer
uyt soude doch sulck een betrachtingho der

Godtsaligheydl kunnen voort komen , anders

dan uyt de verkiesingh? Want alle die uyt

der verworpenen ghetal zijn
,

gelijck alsse zijn

vaten ter on-eeren bereyt, also en houdense

niet op den toorn Godts door gheduyrige

schel m-stucken tegen haer selven te verwec-

ken
, en door klare teeckenen vast te maken

dat oordeel Godts 't welck aireede leghen haer

ghevelt en ghestreken is. Soo verr' ist daer af
|

datse te vergheefs leghen hem streven en ar-

beyden souden.

13. Voorts wordt dese Leere van andere

ter quader trouwen en onbeschaemdelick ghe-

laslert, als ofse te niet deed' alle vermaninghen

en op-weckinghen tot een Godtsaligh leven.

Om weicker saken wil Augustinus in voortijden

grooten haet en ongunst heeft uytghestaen

,

dewelck' hy afghewischt heeft in sijn Boeck

gheschreven aen Valentinus, van de bestrallingh

en ghenade, door hel lesen van welck Boeck

alle Godlvruchtigh' en leersame menschen lich-

telick gerust ghestelt sullen worden. Evenwel

sal ick daer uyt alhier eenighe weynighe ghe-

segden 1 ) by brengen , deweicke (gelijck ick

hoop') allen eerbeken en gheseggelicken ver-

standen sullen ghenoegh doen. Wy hebben

voor henen ghesien wat eenen opentlicken en

luylrufligen verkondiger van de genadige ver-

kiesingh Paulus gheweest zy : maer was hy

daerom koudt en traeg in 't vermanen en op-

wecken? Laet doch dese goede yveraers sy-

nen ernst en dapperheydt verghelijcken met

de hare , soo sal in hen ijs ghevonden wor-

den, in vergelijckingh van sijn onghelooflicke

hitt' en vyerigheydt. En om de waerheydl te

seggen, dese grondt- reden neemt alle twijffe-

lingh en svvarigheydt wech , daer mede hy

seydt, dal wy niet en zijn gheroepen tol on-

reynigheyl , maer op dal een yeder sijn val

soude besilten in eeren, &c. Daer beneiïens,

I 1) spreucken.

Keu godt-

Ü8C iii-redeTi.

(p. 393.)

De laatste te-

geii-werpingh

aen de voor-

gaende ver-

knocht.

l. Antwoort,

vergadert u\ t

de Schrinén

van Aiigiisti-

nns, die Pau-
Ins beleydt en

Christus Leere

volght, enwacr
mede hy dese

tegen -werping

wederlevt.

1 . Thess. 4. 7.

Kphes. 2. 10.
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loau. G. 44.

en 65.

lesai. fi. 9.

Lib. de bono

persev.ca|),15.

2. Antwoort

die Augiistinus

selfs invoert
,

wederleggende

de lasteraers
,

van dese Leere.

dat wy zijn sijn maecksel, gheschapen in Chris-

tus Jesus tot goede wercken , welcke Godt

voor-bereydt heett, op dat wy in deselve sou-

den wandelen. In somma, die redelick geoef-

fent en belesen zijn in Pauius, die sullen son-

der langh en veel bewijs wel verstaen hoe

bequaemlick dat hy te samen vereenight die

dingen , waarvan 1 ) dese menschen versin-

nen 2) datse 3) teghen malkanderen 4) strij-

den. Christus beveelt datmen in hem sal ge-

looven : en evenwel en is sijne verklaringh

niet valsch of strijdigh teghen sijn ghebodt

als hy seght : Niemandt en kan tot my komen
dan alleen die , dien het van mijnen Vader

ghegeven is. Laet derhalven de predicaty

des Woordts haren 5) loop hebben , op dat

de menschen daer door tot den gheloove ghe-

bracht, en door eenen gheduyrighen voort-

gangh daer in volstandelick behouden worden.

Doch datmen evenwel de kennisse der Predes-

tinaty niet en verbindere, op dat de gene die

den woorde ghehoorsamen, sich niet en ver-

hooveerdigen als of sy 't hadden van haer sel-

ven , maer m den Heer' alleen haren roem

hebben mochten. Christus en segt niet sonder

oorsaeck : Wie ooren heeft om te hooren, die

hoore. Dien-volghens als wy vermanen en pre-

dicken , soo zijn die gene die met ooren be-

gaeft zijn, geerne ghehoorsaem ; maer in die,

die gheen ooren en hebben wordt vervult

't gheen gheschreven is: Op datse hoorende,

niet en hooren. Doch, seght Auguslinus, waar-

om dese met ooren begaeft zijn, en die niet

:

Wie heeft den sin des Heeren bekent? Sal-

inen daeroni moeten loochenen 't gheen open-

baer is, om datmen niet begrijpen en kan

't geen verborgen is ? Dese woorden habb' ick

ghetrouwelick uyt Augustinus by gebracht.

Maar dewijl misschien sijne woorden meer au-

ihoriteyts en aensiens sullen hebben dan de

nujne, wel aan, laet da woorden die by hem
gelesen worden te voorschijn komen. Ofschoon,

seyt hy, sommighe, wanneer sy dit ghehoort

hebben , tot traegheydt en slaperigheyt ver-

andert worden, en van den arbeydt afkeerigh

en tot welkistighayt genegen zijnde, hare boose

begeerlickhaden na wandelen : sal men daerom

dat gheen, het welck van de voor-wetenschap

Godts geseyt is , voor valsch houden en oor-

deelen? Is 't niet also , dat die gene die Godt

te voren geweten haaft datse goet soudan zijn,

goet sullen wesan , in hoe grooten boosheyt

sy nu oock souden mogen wandelen ? Ende
dat die gene die hy te voren heeft geweten
datse quaet souden wesen, quaet sullen zijn

,

in hoe grooten goetheydt sy nu oock souden

mogen gesien worden ? Salmen dan om dus-

danige oorsaken die dinghen dia van Godes

voor-wetenschap met waerheydt worden ge-

seydt , of moeten laten liggen 1) of moeten

verswijghen , voornemelick oock wannaar-men
door 't verswygen van deselva, vervalt en

voort gaat tot andere dwalingen? 't Verswy-
ghen , saght hy , van da waarheyt heeft een

ander bescheydt en gelegentheyt, als de noot-

sakelickheyt om de waerheydt te segghen.

Het soude langh vallen t' ondersoecken alle

d'oorsaken die daer zijn om de waerheydt te

verswygen : van dawelcke nochtans deas' een

is, op dat door 't seggen der waerheyt niet

ergher en souden worden die ghana die 't niet

en verstaen, terwijl wy dieghenedie 't verstaen,

gheleardar maken willen : dewelcke , wanneer

wy yatwes van sulcks segghen , nochtans mat

gheleerder , maer met eenen oock niet ergher

ghemaeckt en worden. Maar als het met een

saeck die waerachtigh is alsoo is gelagen , dal

erger soude worden die gene die de selvige

wanneer wy daer van spraken 2) , niet en kan

begrijpen, en dat oock door het verswijgan

van da selve erger soude worden die ghene

diese bagrypan kan : wat maenen wy dat ons

in sulcken gheval ta doen staat? moetmen

niet liever de waerheyt seggen , op dat die

de waerheyt vatte , dia desalva vatten kan

,

dan de waerheydt verswijghen , soo datse niet

alleen niet en worde verstaen noch van d'een

noch van d'andar , maer dat oock de varstan-

dighste door sulck varswijgen erger worde,

door den welcken , waer 't dat hy de waer-

heyt hoord' en verstont, oock veel andere

souden mogen gheleert worden ? Enda wy en

willen niet seggen 't geen wy volghens het

getuyghnisse dar Schriftuyr wel seggen mogen.

Want wy vreesen eenighsints 3) dat die gene

die 't niet en kan vatten , door ons spreken

mochte verergert worden : en wy en vraesen

met dat die ghene die de waerheyt vatten

kan, door ons stilswygen, van de laughen

mochte worden ghevat en ghevanghen. Welck

segghen 4) hy éyndtlick met weynigher woor-

den doorloopt ö) , en oock klaerder bevestigt.

Daerom indien d'Apostelen en de Leeraers der

Kercke die de selvighè ghevolght zijn, beyde

dese dingen hebben gedaan, te weten, datse

van d' eeuwige Verkiesingh Godts godtvruch-

telick ghesproken , en oock de gheloovige

onder de disciplijn en regel eens Godtsalighen

levens behouden hebben : wat is 't dat dees'

onse nieuwe Leeraers door 't onoverwinne-

licke gewelt der waerheydt benaeuwt en ge-

vangen zijnde , sich inbeelden datse daer aen

Caii. 16.

D' oorsakeu

om de waer-

heydt te swij-

gen.

Waeroin de

Leere van de

Predestinaty

niet verswegen

,

maer slïcpre-

dinkt moet wor-

den.

Ejusdem Lib.

cap. 20.

Bewijs van

het exempel der

Apostelen en

Apostolische

mannen.

1) die. 2) versieren. 3) []. (te). 5) (cours en).

I) versaken. 2)

5\ overloopt.

eggen. 3) quansuys. 4) spreuck.
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wel en recht seggen , datmen dat glieen 't

welck van de Predestlnaty geseyt wordt , al

hoewel het waerachllgh is , nochtans den

volcke niet en moet predicken noch bekent

maken? Jae men moet hel gantschelick pre-

dicken en verkondighen : op dat die hoore die

ooren heeft om te hooren. En wie isser die

ooren heeft om te hooren, soo hy die niet en

heeft ontfangen van hem , die belooft dal hy
deselve gheven sal ? Laet ghevvisselick die

ghene die geen bequam' ooren en onlfanght,

de goede Leere verwerpen , wanneer maer

die , diese vat en verstael , neemt en drinckt,

drinckt en leeft. Want ghelijck als de Godde-

licke Religy moet ghepredicl worden , op dat

Godt nae behooren worde glie-eert en ghe-

dient : alsoo oock de Predestinaty . op dal die

die ooren heeft om te hooren . roeme van de

ghenade Godts, in Godt, niet in hem-selven.
|

'1 4. Ende nochtans (ghelijck desen heyli-

gen Man een sonderlinge begeerte gehad heeft

om de Kercke te stichten) 'matight en leydt

hy de wijs' en manier om de waerheydt te

leeren en voort te setten alsoo, dal hy voor-

sichtelick, soo veel moghelick is, d'ergernisse

wil verhoedt en voor-gekomen hebben. Want
hy vermaent dal die dingen die naer waer-

heydt 1) gheseydl worden, oock met eenen

gevoeghlick en v/el te pas kunnen worden

geseydt. Indien yemandt het ghemeyne volck

aldus wild' aenspreken : Is 'l dat ghy niet en

gelooft , dat gheschiedt daerom om dat ghy
aireede van Godt tot hel verderf verordineert

en gheschickt zijl , die en soude niet alleen

hare Iraegheydt voeden , maer oock hare boos-

hej'dt den toom los gheven. Indien oock

yemandt sprake van den toekomenden lijdt en

seyde , dat die gene die 't woordt hooren niet

en sullen ghelooven , om datse van Godt ver-

worpen zijn, die soude meer een vervloeckingh

dan een heylsame Leere voort brenghen. Soo

wil dan Augustinus niet sonder oorsaeck dal

soodanighe Predickers als onwijse Leeraers of

als ondeugend' en ongheluckighe Propheten

,

van de Kercke gheweert en wech gheruymt

sullen worden. Hy beweert wel in een andere

plaets met waerheydt datmen voor vast moet

houden, dat de mensch door de bestraiïingh

als dan ghebelerl wordt en voorlgangh doet,

wanneer hy barmhertigheydt ontfanght en ge-

holpen wordt van hem die den ghenen, die hy

wil , doel vorderen oock sonder bestraiïingh.

Doch waerom dees' aldus en die anders:

het zy verre van ons dal wy souden seggen

dat het oordeel van sulcken onderscheydt

.soude behooren tot hel leem en niet lot den

Den korten

inhondt van de

rerlitsinnifülu

1) waernchtelick.

pot-backer. Item , daer nae : Wanneer de

menschen door de bestraffingh tot den wegh

der gherechtigheydt ofte komen ofte weder

keeren , wie is de gene die de saligheyt in

hare herten werckl, anders dan hy die den

wasdom gheefl als de dienaers planten en nat

maken? den welcken wanneer hy wil saligh

maken
,

gheen vrye will' des menschen en

kan wederstaen. Het is derhalve ghewis en

seker dat de wille Godts (die in den Hemel

en op der Aerden ghedaen heeft al wat hy ^'^"'[^ '^^ ^":

wil , en die oock de toekomende dingen heelt y^„ AÜsuHti-

ghemaeckt) door de willen der menschen niet n»9 geieert is.

en kan verhindert worden te doen al wat hy

wil : dewijl hy van de willen der menschen

selfs maeckl en doel wal hy wil. Item : Wan-
neer hy de menschen lol hem leyden en

brenghen wil , bindt en treckt hy die dan met

lichamelicke banden? Neen, maer hy werckl

binnen in haer, hy houdt inwendigh hare

lierten hy beweeghl inwendigh hare herten.

Hy treckt hen in sooverre selfs 1) met haren

wille dewelok' hy in haer gemaeckl en ghe-

wrochl heeft. Doch 't geen liy lerstont daer

by voeght , en moet geensins voor-by gegaen

worden : Dewijl wy , seght hy , niet en weten

wie tol het getal der gepredestineerden be-

hoort . of niet en behoort , soo moeten wy
alsoo ghesint zijn dat wy wel wilden dat alle

menschen saligh wierden. Also sal het ge-

schieden dat wy sullen arbeyden om eenen

yegelicken die ons ontmoet en voorkomt , te

maken tot een mede-genoot des vredes. Maer

onse vrede sal alleen op de kinderen des

vredes rusten. Dien-volgens soo veel ons be-

langht, t sal ons werck zijn de heylsacm'en

straffe bestraflïngh als een medicyne te ge-

bruycken en Ie voegen aen alle menschen op

datse niet en vergaen , of andere niet en ver-

derven: En 't sal Godes werck zijn de be-

straffing profijtelick te maken den genen die

hy Ie voren gekenl en verordineert heeft.

Hei XXIIII. OapiUel.

Dat de Verkiesingh bevestiglit wordt door de roe-

pingh Godts: en dat de verworpene haer sel-

ven op den hals halen 't rechtveerdige verderf,

daer toe sy geschickt en bestemt zijn.

Maer op dal de saeck noch klaerder bliicke,
, . ^.'"'?f

.

''"'.

\ 111 ' j liesingh IS wel

SOO moeten wy nandelen soo van de verborgen.

roepinghe der IJytverkorenen. als van de ver-

blindineh en verhardinsh der aodtloosen. Van Cap. 22. sect.

1 1 1
••

1 1 I 1
10. en II.

hel eerste hebb ick aireede voor henen yetwes

gesproken, doe ick wederleyde de dwalinge

der gener die sich laten voorstaen , dat alle

1) haer tot soo verre.

40
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Maer sy wort

ten laetateu

door de krach-

tighe roepiugh

ghcopenbaert.

Welcke daer

z) dekrachtde-

ser roepingh.

Ephcs. 1. 13.

uil i;ldevs.

loan. 0. 4fi.

loan. 17. 6.

loau. 6. 44.

Lib. 2. de

gratia Christi

contra Pelag. &
Ccelest.cap. 14.

en 31.

Lib. de pric-

dest. aanct.

cap, 8.

menschen in eenen even gelijcken graedt en

staet staen , om dat de beloften Godts alge-

meyn zijn. De verkiesingh die Godt andersins

in hem-selven verborgen heeft, wort van hem

ten leste 1) niet sonder onderscheydt geopen-

baert door de roepingh, deweicke men daerom

eyghentlick noemen mach de betuygingh en

bekent-makingh der selver. Want die hy te

voren gekent heeft, de selvige heeft hy oock

te voren verordineert datse den beelde sijns

Soons souden ghelijckformigh worden: en die

hy te voren verordineert heeft , die heeft hy

oock geroepen : die hy geroepen heeft , die

heeft hy oock gherechtveerdight , op dat hy

hun namaels soude verheerlicken. Al hoewel

de Heere aireede door de verkiesingh de sijne

tot kinderen heeft aengenomen : soo sien wy
nochtans datse niet en komen tot de besitlingh

van soo een groot goedt , dan op dien tijdl

alsse gheroepen worden. Wederom sien wy
datse gheroepen zijnde , nu eenighsins ghe-

nieten de vrucht en kennisse van hare ver-

kiesingh. Daerom noemt Paulus den Geest

dien sy ontfanghen , den Geest der aenne-

minge tot kinderen, en den zeghel, en het pandt

van de toekomend' erffenis. Om dat hy, na-

melick, door sijn getuyghnis de versekertheydt

der toekomende aennemingh in hare herten

bevestigt en verzegelt. Want of schoon de

predicaty des Euangeliums voort komt uyt de

fonteyne der verkiesingh , na dien nochtans

die predicaty den verworpenen oock gemeyn

is, so en soudese by haer selven alleen gheen

bondigh en gr.ondigh bewijs zijn van de ver-

kiesingh. Godt leert derhalven sijn Uytverko-

rene krachtiglick, op dat hy haer tot den ge-

loove brenge : ghelijck wy voor henen ver-

haelt hebben uyt de woorden van Christus.

Niet dat yemandt den Vader ghesien heeft

,

dan die van Godt is : dese heeft den Vader

ghesien. Item : lek hebbe uwen naem gheo-

penbaert den menschen, die ghy my uyt de

werelt ghegheven hebt. Daer voor hy in een

ander plaets seght : Niemandt en kan tot my
komen , het en zy dat de Vader die my ge-

sonden heeft , hem treckc. Welcke plaets

door 2) Augustinus voorsichtelick en verstan-

delick wordt overwoghen, en wiens woorden

aldus luyden: Indien (gelijck de waerheyt

seght) een yegelick komt die 't geleert heeft

:

voorwaer soo wie dan niet en komt , die en

heeft het oock niet gheleert. 't En volght der-

halven niet dat die komt die de macht heeft

om te komen, 't en zy dat hv oock de will'

hebb' om te komen en daedwerckelick 3)

kome : maer een yeghelick die 't van den Va-

1) ej-ndtlirk. 2) van, 3) daddick.

der gheleert heeft , die en heeft niet alleen

de macht om te komen, maer hy komt oock.

Soo dat alhier nu is voortgangh in de macht,

ghenegentheydt in de will', en daedwerckelick-

heydt 1) int volbrenghen. In een ander plaets

spreeckt hy noch klaerder : Wat is dit dat hy

seydt: soo wie het ghehoort en gheleert heeft van

den Vader, die komt tot my: is hel niet even soo

veel als of hy seydc, daer en is niemant die het

van den Vader hoort en leert, ende niet tot my
|

en komt? Want indien een yegelick komt die

het van den Vader heeft gehoort en geleert

,

gewisselick soo wie niet en komt die en heeft'et

van den Vader niet gehoort noch gheleert.

Want hy soude komen , waer 't dat hy 't ghe-

hoort en gheleert hadde. Dese School in de-

weicke de Vader leerdt en ghehoort wort,

op datmen kome tot den Soon , is seer wijdt

verscheyden van het ghevoelen des vleesches.

Een weynigh daer nae schrijft hy aldus : Dese

ghenade die bedecktelick in de herten der

menschen gegeven wordt , en wordt van geen

hardt hert verworpen. Want sy wordt daerom

gegeven , op dat de hardigheyt des herten

eerst en voor al wech genomen soude worden.

Wanneer derhalven de Vader inwendigh ghe-

hoort wordt , soo neemt hy het steenachtigh

herte wech, en hy geeft een vleeschen hert.

Also maeckt hy kinderen der beloften en vaten

der barmhertigheydt, die hy te voren ter heer-

lickheydt bereydt heeft. Welck is dan d'oor-

saeck dat hy niet alle menschen en leert op

datse fot Christus komen , anders dan om dat

hy die alle die hy leert , door sijn barmher-

tigheydt leert : en die hy niet en leert door

sijn gericht en oordeel niet en leert? Want hy

ontfermt sich wiens hy wil, en hy verhardt

wien hy wil. Dien-volgens soo bestemt Godt

sich 2) tot kinderen die gene die hy verkoren

heeft , en hy verordineert en bestemt hem-

selven hun-lieden tot eenen Vader. Voorts

wanneer hy haer roept , soo neemt hy haer

in sijn huysghesin, en vereenight hem-selven

met haer, op datse beyde te samen een zijn

souden. En als de roepingh ghesteldt wort

naest de verkiesingh als daer op volgende

,

soo geeft de Schriftuyr in dier voegen ge-

noeghsaem te kennen, datmen in de roepingh

niet anders en heeft te soecken of te vereyschen

als d'onverdiende barmhertigheyt Godts. Want
indien men vraeght wie hy roept en op wat

wijse , syantwoort, die hy uytverkoren hadde.

En als men komt tot de verkiesingh , soo wort

aldaer aen allen zijden alleen de barmhertig-

heydt gesien. En oversulcks heeft hier waer-

licks plaets het segghen van Paulus : 't En

(p. :m.)

Ende gelijck

de verkiesingh,

also is oock de

krachtige roe-

pingh gegront

op Gods onver-

diende barm-

hertigheyt.

l) dadelickheydt. 2) hem.
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Dat de roe-

pingh onver-

dient is, be-

wijst 1. de na-

tuyr en bedee-

ling der selver.

2. De stemme

Godts selfs.

lesai. 65. 1.

gaet niet nae yemandts \v;llen of loopen
, maer

nae Godts ontfermen. En dat niet in sulcken

verstandt als liet gemeynlick genomen en ver-

staen wordt van de ghene die een deel aen 1

)

de glienaden Godts , en een deel asn 2) des

menschen willen en loopen toeschrijven. Want
sy verklaren de woorden van Paulus aldus

,

dat des menschen begeert en pooghen alleen

en op haer selven wel niet en vermoghen
,

't en zy datse door de ghenade Godts voor-

spoedigh gemaeckt worden : maer dat die noch-

tans oock haer deel en werck hebben in 't

verkryghen van de saligheydt wanneerse door

sijnen zeghen worden geholpen. lek wil deser

luyden bespottelicke uytvlucht liever met

Augustinus woorden dan met de mijne weder-

leggen. Indien d'Apostel niet anders en heeft

willen segghen dan dat het niet en is gelegen al-

leenlick in het willen en loopen des menschen
,

't en zy dat de Heere helpe met sijne barm-

hertigheyt : soo sahnen in 't tegen-deel weder-

om mogen seggen , dat het niet en is ghelegen

in de barmhertigheydt Godts alleen , 't en zy

dat het willen en loopen des menschen daer

by kome. Indien dit opentlick valsch en on-

goddelick is , soo laet ons voor gewis en seker

houden dat d'Apostel alles der barmhertig-

heydt des Heeren toeschrijft, en aen 3) ons

willen en betrachtinghen niet met allen ovengh

en laet. Met sulck een ghevoelen spreeckt die

lieylige Man. lek en acht' oock de scherpsin-

nigheyt die sy alhier invoeren , seggende , dat

Paulus dit alsoo niet en soude geseyt hebben

,

indien in ons niet en waer eenigh poogen , en

eenighe wille, niet een hayr weerdigb. Want hy

en heeft niet overleydt en ghereeckent watter in

den mensch was: maer overmidts hy sagh dat

sommige een gedeelte van de saligheyt aen 4)

der menschen kloeckheydt en neerstigheydt

toeschreven , soo heeft hy eenvoudelick en al-

leen met het eerste lidt van sijne voornoemde

reden hare dwaling wederleydt, en daer nae

de gantsche somma der saligheyt Godes barm-

hertigheydt toe-ghe-eygent. Wat doen oock

de Propheten anders dan datse de genadige

en onverdiende roepinghe Godts sonder op-

houden roemen en verkondigen

!

2. Boven dien wordt dit oock klaerlick be-

wesen door de natuyr en hel beleydt der roe-

ping , dewelcke niet alleen in de Predicaty des

Woorts , maer oock in de verlichting des Gee-

stes gelegen is. [Vraeght ghy] , aen 5) wien

Godt sijn Woort voordraegt, dat lesen en heb-

ben wv by den Propheet ; lek ben gevonden

van die , die [//a mi/] niet en vraeghden , ick

•ben gevonden van de ghene die my niet en

1) []• 2) []. []• 4) []. B) [].

sochten ; tot het voick , dat nae mijnen name
niet ghenoemt en was , hebbe ick geseydt

:

Siet [kier] ben ick. En op dat de Joden haer

selven niet en souden laten voorstaen dat sulck

een goedertierenheydt den Heydenen alleen

aengingh , soo brenght hy hen oock in ge-

dachtenis van waer hy Abraham haer-lieder

Vader aengenomen heeft , doe hy den selven

met hem willende vereenighen, te weten, uyt

het midden der afgodery, in deweick' hy met

alle de sijne versoncken was. Dewijl hy den

genen die 't niet en hebben verdient , eerst

met het licht sijns Woordts beschijnt , soo

gheeft hy daer med' een genoeghsaem klaer

en treffelick bewijs van sijn onverdiende goet-

heyt. Derhalven vertoont sich hier aireede

d'on-eyndighe goedtheydt Godts , doch niet al-

leen tot hare saligheydt : want de verworpene

hebben een swaerder oordeel te verwachten
,

om datse 't ghetuyghms van Godes liefde ver-

stooten. En het is oock sulcks dat Godt , op

dat hy sijn heerlickheyt verklaren soude , de

krachtige werkinghe sijns Geestes hun ont-

houdt. Soo IS dan dees' inwendige roepingh

(te weten , de krachtige werckinghe des Gee-

stes in 't hert) een pandt der saligheydt het

welck niet en kan liegen noch bedriegen. Hier

toe dient 't geen Joannes seght : Daer uyt be-

kennen wy dat wy sijne kinderen zijn , namelick,

uyt den Geest dien hy ons ghegeven heeft.

En op dat het vleesch niet en soude roemen
,

dat het sich , doe Godt riep en hemselven

van selfs aenboodt, ten minsten gehoorsaem-

lick omtrent sijn roepingh ghedragen heeft

,

soo betuyght hy dat wy geen ooren en heb-

ben om te hooren
,
gheen ooghen om te sien

,

anders dan die hy ghemaeckt heeft. Ende dat

hy die maeckt niet na eens yeders danckbaer-

heyt , maer na sijne verkiesingh. Waer van

ghy een treflelick exempel hebt by Lucas in

de Handelingen der Apostelen, daer de Joden

en Heydenen in 't ghemeyn de predickinghe

van Paulus en Barnabas hooren. En als sy

doe ter tijdt alle te gelijck door het selvige

woort onderwesen waren , soo wordt daer ver-

haelt en vertelt datter soo vele gheloofden

alsser ten eeuwigen leven verordineert waren.

Met wat onbeschaemtheyt souden wy kunnen

loochenen dat de roepingh is uyt genaden en

onverdient , in dewelcke tot het minste deel-

ken toe alleen de verkiesingh 't seggen en ge-

biedt heeft.

3. Hier moeten voorts twee dwalinghen

vermijdt worden : want sommighe maken den

mensch tot een mede-wercker met Godt, en

willen dat de mensch door sijn goedt-duncken

en toestemmingh de verkiesingh vast en bon-

digh
I

make. Alsoo is de wille des menschen

.•!. Ue roe-

ping Al)r.a-

hauis, des va-

ders der geloo-

vigen.

losii. 24. .3.

4. 't Getuyg-

uis van loau-

nes.

1. loun. 3. 34.

5. En het

exempel der ge-

roepenen.

Voorts tegen

d'oprechteT.ee-

re van de roe-

pingb der uyt-

verkorcnen

sondigcn.

(P
.fSfi.)
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1 . Die deu

wille (les men-

si-hen te veel

toeschrijven.

2. Die de

verkiesing han-

gen aen 't ghe-

loof, weickers

dwalingli door

veel bew ijs-re-

denen wordt

om gestooten.

Deut. .30. 14

na haer gevoelen boven Godes raedt. Even

eens als of de Schriftuyr leerde dat ons ai-

leenliok ghegeven wordt de macht om te ge-

looven en niet veel meer het daedwerkelick 1)

gheloove selfs. Andere wederom , al hoeWel

sy de ghenade des Heyligen Geestes alsoo

niet en verswacken , so willen sy nochtans

,

ick en weet niet om wat reden , dat de ver-

kiesingh soude hanghen aen de navolgende

vruchten , als ofse twijffelachtigh waer' en

oock gheen kracht en hadde , tot datse door

't geloof bevestight wort. Datse door het ghe-

loof wordt bevestight ten aensien van ons, dat

is klaer en blijckelick : wy bekennen oock

.

ghelijck voor henen te sien is , dat Godts ver-

borghen raedt dewelcke bedeckt was daer door

te voorschijn komt: so verre ghy door dat woort

bevcstighen niet anders en verstaet dan dat het

gheen t welck onbekent was, aenghewcsen en

bewesen , en ghelijck als met een zegel beze-

gelt wort. Maer het wort met onwaerheyt

geseyt , dat de verkiesmgh als dan eerst krach-

tigh en bondigh is nae dat wy het Euange-

lium omhelst en aengenomen hebben, en datse

daer uyt haer vermoghen 2) en kracht ont-

fanght. Wy moeten wel uyt de gehoorsaem-

heydt die wy aen het 3) Euangelie beloonen

de versekertheydt van onse verkiesingh tree-

ken en halen , want is 't dat wy poogen tot

d' eeuwige verordineeringh Godts door te drin-

gen, soo sal ons dien diepen afgront in svvel-

ghen. Maer wanneer ons Godt onse verkie-

singh heeft bekent gemaeckt, soo moeten wy
hooger opstygén , op dat d' oorsaeck door de

vrucht die uyt haer voortkomt, niet verduy-

stert en worde. Want wat isser doch onge-

rijmder en onbetaemlicker dan dit , te weten
,

dewijl de Schriftuyr leert dat wy van Godt

verlicht zijn
,

gelijck hy ons uytverkoren heeft,

dat onse ooghen door de klaerheydt van dit

licht alsoo souden verblindt en begoochelt wor-

den, datse souden weygeren op de verkie-

singh te letten en acht te nemen ? Ondertus-

schen bekenn' ick dat wy om van onse saligheyt

versekert te zijn , van het woordt beginnen

moeten , en dat daerom ons vertrouwen daer

mede moet te vreden zijn, dat wy Godt tot

eenen Vader aenroepen. Want sommige wil-

len verkeerdelick boven de woleken vlieghen

,

op datse van Godes raedt (dewelck' ons na-by

is in onsen mondt en in ons hert) kennis en

sekerheyt hebben mochten. Dese lichtveerdig-

heyt moet dan door de nuchterheydt en ma-

ligheyt des gheloofs alsoo bedwongen worden,

dat Godt ons van sijn verborgene genaed' een

genoeghsaem ghetuyge zy in sijn uytwendigh

1) dadelick. 2) vigenr. H) den.

woordt , behoudens nochtans dat dit kanael of

dese water-vliet , uyt dewelck' ons het water

overvloedig voort vloeyt om te drincken , de

fonteyn en spring-ader selfs niet op en stoppe

noch haer eer' en vermindere.

4. Gelijck dan die verkeerdelick handelen

,

dewelcke de kracht der verkiesingh aen het

gheloove des Euangeliums binden , door het

welck wy ghevoelen dat wy aen de verkie-

singh part en deel hebben : alsoo sullen wy de

beste ordre onderhouden , is 't dat wy in het

soecken van de versekertheyt onser verkie-

singh, vast blijven staen en rusten op die

navolghende teeckenen , dewelcke daer van

sekere ghetuyghnissen zijn. De Satan en slaet

de herten der gheloovighen met geen swaer-

der of ghevaarlicker aanvechtingh , dan wan-

neer hy deselve met twijffelingh van hare ver-

kiesingh onrustigh makende , te gelijck oock

versoeckt en quelt met een quade begeert' om
die nae te speuren buyten den rechten wegh.

Door het ondersoecken en naspeuren buyten

den wegh , vcrstae ick , wanneer het mensch-

ken pooght tot de verborghene vertrecken

der Goddelicker wijsheydt door te breken

en tot d'uyterste eeuwigheydt toe door te

dringhen , op dat het .verstaen en weten mocht

wat van hem voor Godts Richter-stoel ver-

ordineert en besloten is. Want als dan werpt

het hem-selven van boven nederwaerts in de

diepte van eenen on-eyndighen draev-poel om
verslonden te worden : als dan verwert het

sich in ontelbaer' en onontbindbare 1) stric-

ken : als dan overdeckt het hem-selven met

eenen afgrondt van blinde dicke donckerheydt.

Want het is recht en billick dat de dwaes-

heydt des menschelicken vernufls alsoo door

eenen grouwelicken val ghestraft worde , wan-

neer het op sijn eygen hant bestaet op te

klimmen tot de hooghte van Godes wijsheydt.

En dees' aenvechtingh is daerom te doodt-

licker, om dat wy by na alle te samen tot

geen andere meer gheneghen en zijn. Want 2)

er 3) wort selden yemant 4) gevonden , wiens

gemoedt niet somtijdts geslagen en wordt met

dese gedachte : Waer uyt komt u de saligheyt

,

anders dan uyt Godes verkiesingh ? Voorts

wat openbaringh hebt ghy dat ghy verkoren

zijt? Als dese gedachte by yemanden eenmael

d'overhandt genomen heeft [doei sy van tweeën

één .•] 5) of sy pijnight den armen mensch

sonder ophouden met grouwsame tormenten
,

of sy maeckt den selven t'eenemael verbaest

en verslagen. Ick en soude voorwaer met

gheen sekerder bewijs begeeren te bewijsen

en te bevestighen , hoe seer verkeerdelick soo-

Daerom wort

in dese secty en

in de vijf vol-

gende ghehan-

delt van de se-

kerheydt der

verkiesingh te-

gen de stormen

des Satans.

Devoornaera-

stebewijs-rede-

nen hier van

zijn dese:

1. De krach-

tige roepingh.

2. Christus

door het geloof

aengenomen.

3. De be-

scherminghe

van Christns

d' Uytverkore-

ne bewarende.

Maer men
moet niet door-

breecken tot de

verborghene

vertrecken van

Godes wijs-

heydt , om te

vernemen wat

Godt in sijn

vyerschaer van

ons besloten

heeft.

1) onbindclicke. 2) (sulck een). ."5) [ ]. 4) []. 5) [].
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iMaer men
moet Viiü Go-

(les roepiugh

begiuneu en

daer in eyndi-

gen.

Icsai. 25. 1.

(p. 397.)

't Wcick met

de bequanie

spreuck van

Heruardus be-

vcatight wordt.

Serm. Ii3. su-

per Cautie.

danighe mcnschen haer selven de Predeslinaly

inbeelden en afschilderen , als even met die

selfste bevindingli en ervaringh. Want het

ghemoedt en kan met gheen verderlFelicker

dwalingh verontreynigt worden , dan die geen'

IS waer door de conscienty van haer vreed'

en gerustigheyt , diese met Godt heeft, wordt

verstoeten en afgeworpen. Indien wy derhalven

voor schip-breuck vervaert zijn , soo moetmen
sich sorghvuldelick hoeden voor desa steen-

klip, aen dewelcke men sich nimmermeer en

stoot sonder verderf. En ofschoon het dispuyt

en de verhandelingh van de Predestinaty wordt

gheoordeelt te zijn als een gevaerlicke zee

:

so hebben wy nochtans tot navorschingh der

selver een veylige en stille
,

ja dat meer is

een genoeglicke vaert open , uytghesondert

alleen die, die sich van selfs in perijckel en

ghevaer soeckt te steecken. Want gelijck als

haer selven in eenen doodelicken afgrondt ver-

smooren die gene , dewelck' op datse van hare

verkiesingh versekert mochten worden , den

eeuwighen raedt Godts sonder sijn woortonder-

soecken : alsoo trecken en verkrijghen die

ghene die hare verkiesingh recht en ordent-

lick na speuren so alsse in Godts woort ver-

vattet is , daer uyt een uytnemende vrucht

der vertroosting. Laet ons dan dit houden

voor den rechten en eenighen wegh en mid-

del om van onse verkiesing kennis en seker-

heyt t'ontfanghen , te weten , dat wy van de

roepingh Godts beginnen , en dat wy oock

daer in eyndighen : dewijl Godt daer door als

door een merck en teecken ons soo veel wil

bevestighen , als men van sijnen raedt behoort

te weten. Intusschen en worden 1) de ghe-

loovige 2) hier door niet verhindert te er-

kennen 3) , dat de weldaden die sy dagelicks

uyt Godts handt ontfanghen , van die ver-

borghen aennemingh tot haer neder dalen : ghe-

lijck sy spreken by Jesaia : Ghy hebt wonder

gedaen :
|
iaiJe\ raedtslagen van verre zijn waer-

heyt
,

\ende\ vastigheydt. Doch op dat dit
|

seggen niemanden en schijne swack en kranck

te zijn : soo laet ons bedencken en overlegghen

hoe grooten klaerheyt en sekerheydt het sel-

vigh' ons aenbrenght. Van welcke saeck Ber-

nardus wel ter saecke 4) spreeckt. Want als

hy van de verworpene ghesproken heeft, soo

seydt hy daer nae : Het voornemen Godts staet,

het voornemen des vredes staet en beklijft over

.die die hem vreesen, haer quaedt toedeckende,

en haer goedt beloonende : soo dat op een won-

derbare wijse niet alleen het goedt, maer oock

het quaedt hun-lieden mede werckt ten goede.

Wie sal d'Uytverkorene Godts beschuldigen?

1) Hoewel. 2) (en worden). 3) ghevoelen.

4) ten propooste.

Het is my tot alle gerechtighcyt genoeghsaem,

dat my Godt alleen ghenadigh is, tegen den

weicken alleen ick gesondight hebbe. Al dal

'twelck hy besloten heeft my niet toe te reec-

kenen, is even als of het nooyt geweest en waer.

En een weynigh daer nae : O dit is een plaels

van waerachtighe rust, die ick met recht soudc

moghen noemen een slaep-kamer, in dewelcke

Godt niet en wort ghesien als door gramschap
ontroert, noch als door sorghvuldiglieydt belet

en vermoeyt, maer in dewelcke sijn wille be-

proeft wort goet, en wei-behagend', en vol-

maeckt te zijn. Dit ghesicht en verschrickt niet,

maer het streelt soet en sachtelick : het en ver-

weckt geen ongeruste neuswijsigheyt, maer het

stilt de selvige : het en vermoeyt oock de sin-

nen niet, maer het maeckt deselve gerust. Hier

rustmen waerlicks. De vreedsame Godt maeckt

alle dinghen vreedsaem, en sijn vreedsaem aan-

schijn aenschouwen, dat is vrede hebben.

5. Voor eerst, indien wy Godas Vaderlicke

goedertierenheyt en sijn gunsligh hart t'ons-

waert soacken te kennen, soo moetan wy ons'

ooghen wanden tot Christus, in den weicken

alleen de ziel des Vaders gherust en te vreden

is. Is't dat wy de saligheydt, het leven, en

d'onsterflickheydt des Hemelschen Koninck-

njcks soecken op te speuren, soo moeten wy
in sulckan ghaval 1) oock daer henen onsen

toevlucht nemen : dewijl hy is d'eenighe Fon-

teyn des levens en d'Ancker der saligheyt, en

d 'erfgenaam van het Rijck der Hemelen. Nu
waer toe dient de verkiesingh anders dan op

dat wy van den Hemelschen Vader tot kinde-

ren aenghenomen zijnde, door sijn gunst en ge-

nade de saligheydt en onsterflickheydl verkrij-

gen an bekomen souden? Hoe seer ghy 't soud'

moghen keeren en wenden , overlegghen en

soecken, soo sult ghy doch bevinden dat het

uyterste wit en ooghmerck der selver sich niet

verder uyt en streckt. Daerom wort geseydt

dat Godt die gene die hy tot sijne kinderen

heeft aangenomen, verkoren heeft niet in haer

selven, maer in sijnen Christus: Want hy en

konde hun niet lief hebban anders dan in dien

selven, noch met d'erffenisse sijns Rijcks eeren

en varheerlicken voor en al eer datse van

Christus mede-ghenooten ghewordan waren.

Is't nu suicks dat wy zijn uytverkoren in hem,

soo en sullen wy de versekertheyl van onse

verkiesingh niet vindan in ons selven : Jae

selfs niet in Godt den Vader, indien wy hem

alleen sonder den Soon ons selven inbeelden

en voorstellen. Soo is dan Christus de spie-

ghel in den weicken wy onse verkiesingh be-

hooren te bemercken , en oock moghen be-

Vau dese roe-

ping, als oock

van de verkie-

singh is Chris-

tus het fouda-

ment-

Matth. 3. 17.

Ephes. 1. 4.

Soo wie op

hem alleen niet

en berust, die

en kan niet ver-

sekert zijn van

sijne saligheyt.
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Rom. 8. 32.

loan. 3. 15.

loau. 5. 24.

luim. 6. 35.

mereken sonder bedrogh. Want aenghesien 1)

hy die geen is , in wiens lichaem de Vader

voorghenomen heeft in te lijven de gene die hy

van der eeuwigheydt af ghewilt heeft datse de

sijne zijn souden, soo dat hy voor sijne kinde-

ren houdt alle de gene die hy erkent onder de

lidtmaten van Christus , soo hebben wy een

ghenoeghsaem klaer en seker ghetuyghnis dat

wy in het boeck des levens geschreven zijn
,

indien wy met Christus ghemeenschap hebben.

't Is nu sulcks dal hy ons syne ghemeenschap

sekerlick gheschoncken heeft, doe hy door de

Predicaty des Euangeliums betuyghde dat hy

ons van den Vader ghegeven is, op dat hy

met alle sijne goederen ons als eyghen toebe-

hooren soude. Wy worden geseydt hem aen

te trecken, aen hem ghewasschen en met hem
vereenight te zijn, op dat wy het leven heb-

ben souden, dewijl hy het leven heeft. Dese

Leere wort soo dickwils herhaelt : De Vader

en heeft sijn eenigh-geboren Soon niet ghe-

spaert, op dat een yeghelick die in hem ghe-

looft, niet en verdérve. Ende soo wie in hem
gelooft die wordt geseydt van de doodt door-

ghegaen te zijn tot het leven. Nae desen sin

noemt hy hem-selven het Broodt des levens,

van het welcke soo wie eet , die en sal in

der eeuwigheydt niet sterven. Hy, segg' ick,

is ons een getuyge geweest , dat van den

Hemelschen Vader voor kinderen ghehouden

sullen worden alle die die hem door 't gheloove

sullen hebben aenghenomen. Is't dat wy yet-

wes meer begeeren dan onder de kinderen en

erfgenamen Godts gereeckent te worden , so

mogen wy boven Christus opklimmen. Maer
indien dit is ons uyterste perck, hoe seer uyt-

sinnigh zijn wy dan, dat wy buyten hem soec-

ken 'l gheen wy aireed' in hem verkregen

hebben, en in hem alleen gevonden kan wor-
Want hy is

(jgjj 9 j)j,er beneffens gemerckt hv is des Va-
cfU ghetrouw . • L . i r 1

ujUeggher vau °^^^ ceuwigc wijsheyt, onvcranderhckc waer-

Godes ecuwi- heyt, en onbeweeghlicke raedt, soo en hebben
genraedtonse

jjjgj jg vreescn dat dat geen 't welck hv
sahgheydt be- J .. O J

ons door sijn woordt te kennen geelt , selfs

in't mmsle soude verscheyden zijn van dien

wille des Vaders , van dewelcke wy soecken

versekert te zijn : jae hy openlDaert ons veel

meer den selven wille ghetrouwelick soodanigh

als die van den beginne gheweest is , en al-

tijdt wesen sal. De practijck en 't ghebruyck

van dese leer' moet oock in onse gebeden
plaets grijpen. Want al hoewel de versekert-

heydt dat wy verkoren zijn, ons hert en

moedt 2) gheeft om Godt aen te roepen : soo

soud' het nochtans verkeerdelick gedaen zijn,

dat wy Gode, wanneer wy onse beden voor

hem uytstorten , onse verkiesingh souden in de

I) gcmerckt. 2) couragie.

langende.

handt steecken, of onder dese conditv met hem
overeenkomen: Heere verhoort my , indien

ick uytverkoren ben. Want hy wil dat wy
met sijne beloften te vreden sullen zijn , en

dat wy daer uyt alleen, en niet uyt yets an-

ders, sullen soecken te welen of hy ons ver-

hooren sal. Dese voorsichtigheydt sal ons van

veel stricken onlwerren , is't dat wy wel en

behoorlick weten te ghebruycken 't gheen wel

en recht gheschreven is : en niet onvoorsich-

telick herwaerls en gintswaerls en trecken

't gheen na een sekere maet en wijse behoort

verstaen te worden.

6. Hier by komt noch tot verslerckingh

van ons vertrouwen, een andere vasligheydt

van onse verkiesingh , dewelcke
,

gelijck wy
geseydt hebben, met onse roepingh wordt te

samen gevoeghl. Want die Christus mei de

kennisse sijns naems verlicht en in den schoot

van sijn Kerck aenneeml, die wordt hy ghe-

seydt in sijn trouw en beschermingh t'onl-

fanghen. En alle die hy ontfanght , die wor-

den geseydt hem van den Vader bevolen en

toebelrouwl te zijn , om tot het eeuwige le-

ven bewaert te worden. Wat schort ons?

Christus roept met luyder stemmen , dal de

Vader hem in bewariiigh gegeven heeft alle

de gene die hy wil saligh maken. Indien wy
derhalven willen vernemen en weten of Godt

onse saligheyt ter herten neemt , soo laet
|

ons ondersoecken of hy ons aen Christus be-

volen heeft : den welcken hy heeft verordi-

neert en gestelt tot eenen eenigen Saligmaker

van alle de sijne. Indien 1 ) wy nu twljlïelen of

Christus ons in sijn trouw en bewaringh aen-

genomen heeft , so neemt hy die twijffelmgh

wech , wanneer hy hem-selven gewilligh en

van selfs lot een Herder aenbiedl , en daer

toe betuyghl dat wy in't ghetal van sijne

schapen zijn sullen , indien wy sijn stemme

hooren en gliehoorsaem zijn. Laet ons dan

Christus die ons goedertierlick voor-gestelt is

en te ghemoet komt, omhelsen : en hy sal

ons onder sijn kudde reeckenen , en binnen

sijnen stal besloten houden. Maer ons komt

vrees' en benaeuwtheyt aen van wegen 't geen

ons namaels mocht wedervaren. Want gelijck

Paulus leert dat alle die, die te voren verko-

ren zijn geweest, oock geroepen worden : al-

soo betoont Christus datier vele zijn gheroe-

pen, maer weynigh uytverkoren. Jae dat meer

is Paulus oock selfs ontraedt ons dese gerus-

tigheydt en versekertheyl in een andere plaets

daer hy seyl: Soo dan, die meynt te staen,

sie toe dat hy niet en valle. Item : Zijl ghy

in't volck Godts inge-entet? en verhooveer-

digt u niet , maer vreest. Want hy kan u

1) Nu is't dat.

Eeu aadere

vastigheyt on-

ser verkie-

siugb, name-

lijk, de be-

schermingh

onses Herders

Christus.

[oaii. 6.37, 39.

en 17. 12.

(1,. 398.)

Hoe ons sulcks

bekent wordt.'

1. Tegen-wer-

ping, genomen
van den toeko-

nieudcQ staet.

Rum. 8. 30.

Matth. 22. U.

l.Cor. 10. 12.

Rom. 11. 20.
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2. Tfghea-

wfriiiiigh, van

ilu vülhcrdiiit;.

Oatbiüiliugh

vaii d'ccrste te-

gen-wcrijiugh.

loau.6.37,40.

Ontbiudiugh

vau de tweede.

Matth. 15. 13.

Philip. 1. 6.

wederom afbouwen , om andere daar in Ie

enten. Eyndelick wy worden door d'erva-

ringh sclfs genoegh gheleerl, dal de roepingli

en het geloof niet veel om 't lijf en hebben,

't en zy dat de volherdingh daer by kome

,

deweicke niet en wordt gliegeven aen allen

geroepenen. Maer Christus heeft ons van dese

vrees' en sorghvuldigheyt bevrijdt. Want dese

beloften sien ghewisselick op den toekomen-

den tijdt: Al wat my de Vader gheeft sal

tot my komen: ende die tot my komt, en sal

ick geensins uytwerpen. Item : Dit is de wille

des Vaders die my ghesonden heeft, dat ick

van alle die die hy my gegeven heeft , niet

eenen en verliese : maer dat ick die opwecke

ten uytersten daghe. Item : Mijne schapen

hooren mijne stemme, ende ick kenne deselve,

ende sy volghen my. Ende ick geve haer het

eeuwighe leven : ende sy en sullen niet ver-

loren gaen in der eeuwigheydt, ende niemandt

en sal deselve uyt mijne handt rucken. Mijn

Vader diese my gegeven heeft , is meerder

dan alle, ende niemandt en kanse rucken uyt

de handt mijns Vaders. Wanneer hy oock

seyt : Alle plante, die mijn >Hemelsche Vader

niet geplant en heeft, sal uytgeroeyt worden

:

so geeft hy in't tegen-deel te verstaen , dat

die gene die in Godt gewortelt zijn, nimmer-

meer van de sahgheydt en kunnen uytgeroeyt

worden. Waer med' het segghen van Joannes

over een stemt': Indiens' uyt ons geweest

waren, soo en soudense van ons niet uytge-

gaen zijn. Hier uyt ontstaet oock dien voor-

trefïelicken roem van Paulus tegen het leven

en de doodt , teghen de teghenwoordighe en

toekomende dinghen : weicken roem alleen op

de gave der volherding gegrondt is. Het is

oock buyten twijfel dat hy dit segghen 'l)op

alle d'uytverkorene toe 2) past en toevoeght.

In een ander plaets seght deselve Paulus : Dat

hy die in u een goedt werck begonnen heeft,

[clat] voleyndighen sal tot op den dagh van

Jesus Christus. Ghelijck oock David, doe sijn

gheloof begon -te wanckelen , hem-selven op

dit steunsel heeft neder geset : Hel werck

uwer handen en suil ghy met verlaten. Dit is

oock ontwijffelick , dal Christus, als hy voor

all' Uytverkorene bidt , voor hen even dat

selve bidt 't welck hy badt voor Petrus , te

weten , dat haer geloof nimmermeer op en

houde. Waer uyt wy besluylen , dalse zijn

buyten 't gevaer der afvvijckingh , nae dien

de Sone Godls biddende dats' in het ghe-

loof volslandigh blijven mochten , met sijn

.gebedt niet en is verslooten geweest. Wal heeft

Christus gewilt dat wy hier uyt souden leeren,

1) spreuck, i)
[ ].

anders dan dat wy moeten vertrouwen dal wy
eeuwighlick saligli zijn sullen, dewijl wy cen-

mael sijn eygendom geworden zijn.

7. Maer het ghebeurt dagelicks , dal die

gene die Christus schenen toe te behooren, we-

derom van hem afvvijcken en afvallen. Jae ter

selver plaetsen, daer hy bctuyght dat uyt die

gene die hem van den Vader gegeven waren

niemandt en is verloren, soo sondert hy noch-

tans daer van uyt den sone des verderfs. Dit

is wel waer, maer het is oock even soo seker

en waerachtig, dat de sodanige Christus nooyt

en hebben aengekleefl met suick een vertrou-

wen des herten als daer is dat vertrouwen, met

het welck' ick segge dat de versekerlheydt van

onse verkiesingh wort bevestight. Sy zijn uyt

ODS uytgegaen , seght Joannes, maer sy en wa-

ren uyt ons niet : want indien sy uyt ons ge-

weest waren, soo souden sy met ons ghebleven

zijn. Ick en loochen 1) oock niet datse gelijcke

teeckenen der roeping hebben met d Uytver-

korene : maer ick en slae hen in't minste niet

toe die sekere vastigheyt der verkiesingh die

ick de gheloovighe gebiede te nemen uyt hel

woordl des Euangeliums. Daerom en moeien

ons sodanighe exempelen geensins ontroeren

noch soo beweghen dat wy ons selven niet ge-

ruslelick en souden neder leggen op des Heeren

belofte, daer med' hy verklaart dal hem van

den Vader ghegeven zijn alle die ghene die hem
met een waerachtigh geloof aennemen : en dal

niemant van die , die hem tol een Herder en

Bewaerder hebben, en sal verloren gaen. Van
Judas sal lerstondt gesproken worden. Paulus

en ontraedt den Christenen niet simpelick de

gherusligheyt, maer hy ontraedt 'haer die on-

achtsaem en ongebondene gerustigheydl des

vleesches, deweicke groolsheyl, vermetenheyt,

en versmadingh van andere met haer sleept

,

d'ootmoedigheydl en vreese Godts uyl'Dluscht,

en d'ontfangene genade door vergelinge be-

graeft. Want hy spreeckt tol de Heydenen

,

den weicken hy onderwijst, datse den Joden

niet hooveerdelick en onbeleefdelick en moeten

op 't lijf vallen om dat de Joden verworpen,

en sy in hare plaets ghestell waren. Hy ver-

eyscht oock vreese, doch niet sulck eene, waer

door sy verslagen en wanckelbaer souden wor-

den, maer sulck eene die ons lot ootmoedighe

verwonderingh van de genade Godts onderwijst,

mitsgaders liet vertrouwen op hem niet en ver-

mindert, gelijck elders is gheseydt. Doet hier

noch by dat hy niet een yeder van hun in't

bysonder, maer int gemeyn de seclen selven

aen spreeckt. Want dewijl de Kerck in twee

partijen ghedeylt was, en de nijdl en jaloers-

1) versaeck'.
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heyt, twist en oii-eenlgheyt veroorsaeckte, soo

vermaent Paulus den Heydenen, dewijl sy wa-

ren gestelt en aengenomen in de plaets van het

bysonder' en heyligli volck, datse daer uyt oor-

saeck behoorden te nemen tot vrees' en matig-

heydt. Ende daer waren onder hun veel op-

gheblasene, welckers ydele vcrwaentheydt al-

soo diende wederleyt te worden. Voorts, wy
hebben elders gesien en geleert dat onse hoop

uytgestreckt wordt tot den toekomenden tijdt,

oock verder als de doodt, en dalter geen dingh

en zy 't welck leghen de natuyr van de hoop'

meer strijdt, als te twijlFelen wat van ons na-

maels worden sal.

UytieggiDgh g j)jg spreuck van Christus datier vele ge-
vau de Bpreiick '

•
t , i

••
.

jiaith. 22. u. roepen, maer weynigh uytverkoren zijn, wort

vde gheruepea jn jjer yoegon seer (|ualick verstaen en geno-
eu weynig uyt- p j twijiïel meer overblij-

(p. 399.) ven, is t dal wy
|
vast houden t glieen uyt net

boven-ghestelde behoort klaer en blijckelick te

zijn, te weten, dalter Iweederley slach is van roe-

Daer is twee- pingh. Want daer is een alghemeyne roepingh

,

duriey lüeping.
^^.^^^ ^^^^^ Q^j^ ^^^^ d'uyterücke predicaly

sijns Woorts alle menschen te gelijck tot hem

roept, oock degene den welcken hy de roe-

pingh tot een reuck des doodts en tot een ma-

tery en oorsaeck van hare des te swaerder ver-

doemenis, voorsteldt. En daer is oock een by-

sondere roepingh, waer door hy ghemeenlick

alleen de geloovighe gheweerdigt te roepen

:

wanneer hy door d'invvendlghe verlichlingh van

sijnen Gheest te weegh brengt dat het gepre-

dickle woorl in hare herten vast beklijft: noch-

tans maeckt hy de selvighe somtijdts oock

deelachtigh den ghenen , die hy alleen voor

een tijdt verlicht : en daer nae van wegen de

verdienst haerder ondanckbaerheydt verlaet,

en met meerder blinlhevt slaet. Nu dewijl de

Heere sach dat het Euangelium wijt en breedt

verkondight, van velen veracht, en by wey-

nighen in behoorlick' achtingh ghehouden

Matib. 22. 2. wierdt: soo beschrijft hy ons Godt , onder

den persoon van eenen Koningh , deweick'

een heerlicke maeltijt loerichtende , sijn roe-

pers en noodighers al-omm' uytsendt, om

eenen grooten hoop volcks te roepen en te

noodigen, en nochtans van seer weynighe

verkrijghen kan datse ter maeltijdl komen:

door dien een yeder voor hem-selven belet-

selen tot sijner verontschuldiging voorwendt.

So dat hy, dewijl de genoodighde weyger-

den te komen , eyndelick genootsaeckt en ge-

drongen wort te roepen en te noodigen eenen

yegelicken die hem op de stralen en wegh-

scheydingen voorkomen. Een yeder kan wel

sien dat de gelijckenis 1 ) dus verre verstaen moet

worden van d'uyterlicke roepingh. üaer nae be-

I )
parabel.

schrijft hy ons, dat God handelt als een goede

Waerdt dewelcke rondtsom de tafelen gaet

om sijne gasten vriendelick l' ontfangen. En
ingevair hy yemandt vindt die met gheen

bruylofts-kleedt verciert en is, dal hy niet en

sal gedoogen dat de lieflickheydt van sijne y

maeltijdl , door sijn vuyligheden onteert soude

worden. Dit lidt bekenn' ick dat verstaen moet

worden van die ghene die door de belijdenisse

des gheloofs in de Kerck intreden : doch met *

Christus heylighmaking niet en zijn aengedaen.

Sulck' ont-eerders , en ghelijck als vuyle kanc-

kers van sijn Kerck' , en sal Godt niet eeu-

wighlick verdraghen :' maer uylwerpen
,
gelijck

haer onreynigheydt verdient. Soo zijnder dan

weynig' uytverkoren uyt het groot ghetal der

ghener die gheroepen zijn , doch met met die

roepingh uyt dewelcke wy segghen dat de

gheloovighe moeten oordeelen van hare ver-

kiesingh. Want d'eerste roepingh is oock den

godtloosen ghemeyn , maer dese tweede

brenght mei sich den Geest der weder-ge-

boorl, deweick is het pandt en den zegel van Epiies. i. I3,

het toekomend' erfdeel , daer med' onse her-

ten tol den dagh des Heeren verzegelt wor-

den. Om met een woordt Ie seggen , dewijl

de hypocriten also wel van geloof en God-

saligheyt roemen als de ware Dienaers Godts
,

soo verklaert Christus dats' eyndelick afge-

worpen sullen worden uyt den stoel die sy

ter quader trouwen besitten. Gelijck gheseydt i'aaim is. J.

wordt in den Psalm : Heere , wie sal in uwen

Tabernakel woonen? Die onstrafTelick is van

handen, en reyn van herten. Item'elders: Dal is Psai™ 24. 6.

het gheslachte der ghener die na hem vraghen

,

die u aenghesicht soecken. En also vermaent

de Geest de gheloovighe tot verdraeghsaem-

heydt, datse niet qualick en nemen dalter

Ismaëliten met haer in de Kercke vermenghl

worden : nademael datse ten ketsten van haer

mom-aensicht berooft zijnde , met oneeren uyl-

geworpen sullen worden.

9. Dit is oock de reden waerom Christus, Uytieggingh

ghelijck onlanghs aenghchaell 1) is. Judas
iol.i7J','sj2.

uytsondert , als hy sevdt , dat niemant en is daer en is nie-

verloren, dan alleen ' de soon des verderfs. ;;;;"^j;^';^™

Hel is wel een on-eygenllicke wijse van spre- verderffenis.

ken , maer sy en is nochtans niet duysler.

Want Judas wierdt onder de schapen van

Christus niet ghereeckenl , om dat hy waer-

licks een schaep was, maer om dat hy de

plaets van een schaep hieldt. Dal voorts de

Heere betuyght dal Judas van hem met d'an-

der' Apostelen verkoren was , dat is alleen te

verstaen van de bedieningh des Apostelschaps.

Ick hebb'er, seght hy, Iwaelve verkoren , en loao. 6. 70.

een van hen is een Duy vel : te weten , hy

1) verhaelt.
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hadd' hem verkoren lot het ampl eens Apos-
tels. Maer als hy spreeckl van de verkiesingh

lot saligheyt, soo weert hy hem vcrr' af van

het getal der Uytverkorenen : lek en segghe

niet van u allen : ick weet weicke ick uyt-

verkoren hebbc. Indien yeuiandt het woordt

verkiesingh m dese plaelsen in éénen sin neemt

en verslaet , die sal hem-selven jammerlick

verwerren : mdien hy in den sin onderscheydt

maeckt , so en isser niet klaerders. Soo doet

dan Gregorius seer qualick en verderÜick

,

wanneer hy leerdl , dat wy van onse roepingh

alleen seker zijn , en onseker van onse ver-

kiesing , en daerom eenen yegelicken tot vree-

sen en beven vermaent: gliebruyckende lot

dien eynd' oock dese reden : Want , seghl hy,

ofschoon wy welen hoedanige wy zijn op

desen dagh, soo en welen wy nochtans niet

hoedanige wy zijn sullen in den toekomenden

lijdt. Maer hy geeft in die plaets ghenoegh Ie

kennen , hoe hy sich aen desen steen ghestoo-

ten heeft. Want dewijl hy de verkiesingh hingh

en afbracht van de verdiensten der wercken,

soo hadd' hy stof en oorsaeck genoegh om de

herten der menschen ter neder Ie slaen : maer

hy en konde deselve niet verstercken of vast

selten , overmits hy die van hem-selven niet

over en bracht tot het vertrouwen op de goedt-

heydt Godts. Hier uyt hebben nu de geloovige

eeniger malen een smaeck van 't geen ick in

den beginne ghestelt hebbe, te weten, dat de

Predeslinaty , alsse wel bedacht en overleyt

wordt, niet een verscheuringh des geloofs, maer

veel eer een seer goede versterckmgh van dien

mede brenghl. Ick en loochen' evenwel niet

dat de Geest sijn spraeck somtijts past en

voegt na 't kleyne begrijp onses verstandls.

Gelijck wanneer hy seght: Sy en sullen in de

vergaderinge mijnes volcks niet zijn , ende in

het schrift van het huys Israëls niet geschre-

ven worden. Gelijck of Godl in het boeck des

levens begon te schrijven de ghene die hy
reeckent in 't getal van de sijne : daer wy
nochtans weten, oock door 't getuygenisse van

Christus , dat de namen van Godes kinderen

in 't boeck des levens geschreven zijn van den

aenbeginne. Maer doof die woorden wordt

alleenlick beleeckent de verslootinge der gener

die onder d Uytverkorene de voornaemst sche-

nen te zijn. Gelijck geseyt wort in den Psalm :

Laetse uytgedelght worden uyt het boeck des

levens : en met de rechlveerdige niet aenge-

schreven worden.

10. Voorwaer dieghene die uylverkoren zijn,

en worden niet terstondt van 's moeders lijf aen

,

noch oock alle te samen op een en den self-

den lijdt lot de schaep-stal van Christus door

de roepinghe versamelt , maer ghelijck het

Gode belieft hen sijn ghenaed' uyt te deelen.

Eer sy lot dien oppersten Herder vergadert

worden, soo dwalense verslrooyt in de ghe-

meyne woestijn , sy en
|
verschillen oock niet

met allen van d' andere menschen , uylgeno-

men alleen datse door de bysondere barmher-

tigheydt Godts bewaert worden , dalse niet en

vallen in het uylersle des doodts. Indien ghy
derhalven uw' ooghen slaet op hen , so suil

ghy Adams aerdt en geslacht gewaer worden
,

't welck rieckl en smaeckt nae de gemeyne
verdürventheyt der ganlscher natuyr. Datse

tot een uylerst' en vertwijlfelde godtloosheydt

toe niet en worden gedreven , dat en geschiedt

niet door eenige goedlheydt die hen is aen-

geboren : maer om dat Godes ooge waeckt

,

en sijn hant uylgeslreckt is over hare salig-

heyt. Want die daer droomen dat in de her-

ten der uytverkorenen van hare geboort' aen

eenigh zaedt dèr verkiesingh, ick en weel niet

wat, is ingheplant, door weickers kracht sy

gheduyrighlick lot de Godtvruchtigheyt en

vreese Godts souden genegen zijn, die en

hebben daer van geen ghetuyghnis der Schrif-

tuyr, en worden selfs door d'ervaringh be-

straft en wederleyt. Sy brengen eenige wey-
nig' exempelen Ie voorschijn, om daer mede te

bewijsen dat de uytverkorene, selfs oock voor

hare verlichting , van de Religy niet en zijn

vreemt geweest : dat Paulus doe hy noch een

Phariseer was, onstrafïelick geleefl heeft: dat

Cornelius door sijn aelnioesen en gebeden Gode
aengenaem zy geweest : en so der eenige dier-

ghelijcke meer zijn. Het exempel van Paulus

geven 1) wy hun toe: in Cornelius seggen wy
dals' een mis-slagh begaen. Want het is open-

baer dat hy te dier lijdt aireede verlicht en

weder-geboren was, so dat hem niet anders en

onlbrack dan een klare openbaringh des Euan-

geliums. Maer wat sullen sy doch eyndelick

met die seer weynig' exempelen verkrijgen en

ons afpersen? Dat alle d Uytverkorene met den

Gheest der Godlsdiensligheyt altijdt begaeft

zijn? Sy en sullen voorwaer niet meer uyt-

rechten, dan of yemant de oprechligheyt van

Arislides, Socrates, Xenocrales, Scipio, Curius,

Camillus en van andere bcwesen hebbende

,

daer uyt besloot dal alle die, die in de blintheyl

der afgodery gelaten en verlaten worden, hey-

ligheyt en eerbaerheyl geoelTenl en betracht

hebben. Jae dat meer is de Schnftuyr weder-

spreeckt hun openbaerlick meer dan in een

plaets. Want de staet en gelegenlheydt van

die van Ephesen voor hare weder-geboorl, die

door 2) Paulus besphreven wort, en vertoont

niet een greyn van dit zaedt. Ende u, segt hy,

in tiees* en de

iiavolxciidescc-

ly gliehandelt

van Ju wecr-

dishcyilt der-

rot'piiigli.

(1). 400.)
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\) staen. 2) run.
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KpUes. 5. 8.

WuJer-leg-

giü;^h van een

uytvlueht.

3. Aiitwüort,

dcjoi' ujt-ghe-

druckte ghe-

tuygnissen des

Apostels.

l.Cor. 6.9,

Verklai'ingli

en bevestiging

van de derde

antwüort.

\heeft hy mede leveinli(/h ffeiiiaeckt] daer ghy

doodt waert door de misdaden ende de sonden,

in welcke ghy eertijls gewandelt hebt , na

de eeuwe deser werelt, na den Oversten der

macht des luchts, des geests die nu werckt

in de kinderen der ongehoorsaemheyt. Onder

dewelcke oock wy alle eertijdls verkeert heb-

ben in de begeerlickheden onses vleeschs

,

doende den wille des vleeschs ende der ge-

dachten : en wy waren van nature kinderen

des toorns
,

gelijck oock de andere. Item

:

Gedenckt dat ghy voortijden geen hoop' en

haddet , en sonder Godt waert in de werelt.

Item : Ghy waert eertijts duysternisse , maer

nu zijt ghy licht in den Heere : wandelt als

kinderen des lichts. Maer sy sullen dese ghe-

tuyghnissen misschien willen verstaen hebben

van de onwetenheyt des waren Godts , met

dewelcke, gelijck sy bekennen, d'uytverko-

rene bevanghen zijn eerse geroepen worden.

Hoewel dees' uytvlueht niet anders en soude

zijn dan een onbeschaemde verdraeyingh

,

want d'Apostel besluyt daer uyt, datse nu

niet meer en moeten liegen of stelen : wat

sullen sy nochtans antwoorden op d'andere

plaetsen? Gelijck daer is de plaetse tot die

van Corinthen , alwaer hy betuyght hebbende

dat noch hoereerders , noch afgoden-dienaers

,

noch overspeelders , noch onkuysche , noch

roovers , noch dieven , noch gierigaerts het

Koninckrijck der Hemelen be-erven sullen

,

vervolgens daer by voegt , dat die van Corinthen

eerse Christus kenden , met deselve schelm-

stucken zijn bevangen geweest : maer datse

nu door sijn bloet gereynight , en door den

Geest verlost zijn. Item een ander plaets tot

den Romeynen: Gelijck ghy uwe leden ge-

slelt hebt \om] dienstbaer [te zijn] der on-

reynigheyt , en der ongerechtigheyt tot onge-

rechtigheyt, also stelt nu uwe kleden [om]

dienstbaer [te zijn] der gerechtigheyt. Wat
vrucht dan hadt ghy doe van die dingen daer

over ghy u nu schaemt? &c.

11. lek bidd' u , wat voor een zaedt der

verkiesingh sproot daer doe ter tijdt m dese

,

die door haer gantsch leven menighslns ver-

ontreynight zijnde : ghelijck als door een ver-

twijffelde boosheydt wentelden in het schan-

delickst' en grouwelickste schel mstuck van

allen? Hadde d'Apostel willen spreken nae 't

ghevoelen van dese luyden , soo moest hy

aenghetoont 1) hebben, hoe grootelicks datse 2)

aen Godes goetgunstigheydt en weldadigheydt

schuldenaers waren -3) deweick' haer hadde
bewaert datse tot soo groote vuyligheden niet

en waren vervallen. Also hadd' oock Petrus

1) betoont. 2) (gehouden waren). 3) [ ].

de sijne moeten vermanen tot danckbaerheyt

van wegen het geduyrige zaedt van hare ver-

kiesingh. Maer hy vermaent haer daer en

tegen , dat het hun moet genoegh zijn , datse

den voorgaenden tijdt haers levens den wille

der Heydenen gedaen hebben. Wat sullen wy
segghen wanneer wy komen tot exempelen'?

Wat voor een zaedt of spruyte der gherech-

tigheydt was' er in de Hoere Rahab,,eérse

gheloofde? Item, in Manasse, doe J«rusalem

geverwet, en by na versmoort wiert in het

bloedt der Propheten? Item, in den 3Ioorde-

naer , deweick' eyndtlick m sijn' laetsten adem-

tocht , op sijn boetveerdigheydt en beleringh

gedacht heeft? Wech dan met dees' argu-

menten en pedenen , die d' al te neuswijse

menschen haer selven sonder Schnftuyr licht-

veerdelick verdichten. Doch laet by ons blij-

ven 't geen de Schriftuyr seydt : Dat wy alle

te ghelijck als verloren schapen hebben ge-

dwaelt , en dat een yeder tot sijn eygen wegh
is af geweken , dat is tol het verderf. Die de

Heere voorgenome heeft uyt desen draey-poel

des verderfs t'eeniger tijdt te verlossen , die

stelt hy uyt tot dat haren bequamen tijdt ge-

komen is : en ondertusschen bewaert hy haer

alleenlick datse niet en vallen in onvergeve-

licke lastering.

'12. Gelijck Godt door de kracht van sijne

roepingh volbrengt de saligheyt sijner Uytver-

korenen , tot deweick hy haer door sijneg. eeu-

wighen raedt heeft verordineert : alsoo heeft hy

sijn oordeelen teghen de verworpene waer door

hy sijn voornemen 't welck hy omtrent 1) haer

opgheval 21) heeft , uytvoert en voltreckt. Die

hy derhalven ter oiT-eeren en tot het verderf

des doodts gheschapen heeft , om instrumenten

te zijn van sijnen toorn en exempelen van sijne

strengigheydt : die berooft hy somwijlen van de

macht en gelegentheyt om sijn Woort tehooren :

somwijlen wederom maeckthy haer door de ver-

kondiginge sijns Woorts blinder en onverstandi-

ger, op datse tot haer bestemt eynde komen en

geraken mochten. AJ hoewel van het eerste lidt

ontallick' exempelen 'zijn, laet ons nochtans al-

leen een exempel uyt allen uytkippen , 't welck

boven andere klaer en merckelick is. Daer zijn

omtrent vier du3'sendt jaren voor de komste van

Christus verloopen
,
geduyrende dewelcke Godt

het licht van sijne salighmakende Leer' allen
|

Heydenen heeft verborghen. Indien yemandt

antwoort, dat hy hun sulcken grooten weldaet

niet en heeft mede ghedeelt om dat hy haer

onweerdigh oordeelde : soo seggh' ick daer op

dat oock hare nakomelingen niet een hayr

weerdiglier waren. Waer van, beneffens d'er-

1) van. 2) ghenomen.

lus. 2. 1.

3.KeK..'U. 16.

Lut-as as. 41.

Het tweede

deel des Cajjit-

tels, in 't welck

gebandelt wort

van de verwor-

pene.

Sommighen
van desen be-

rooft Godt van

de gheleghent-

heydt om sijn

Woort te lioo-

ren.

(p. 401.)
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varingh , Maleachi een genoeghsame gctuygh'

is , deweick' liaer onglieloovigheydl die met

grove lasteringen vermenght was , bestraft , en

evenwel verkondiglit dat hacr een Verlosser

sal toekomen. Waerom wort die dan meer den

Nakomelingen dan den Ouderen gegeven? Hy
sonde sich te vergeefs pynigen die hier van

soude willen soecken een hooglier oorsaeck als

daer is de verborghen en on-doorgrondelicke

raedt Godts. Wy en hebben oock niet te vree-

sen dal eenigh Discipel van Porphyrius onghe-

straft Godts rechtveerdigheyt sal lasteren, of-

schoon wy tot verdedigingh der selver niet met

all' en antwoorden. Want als wy betuyghen

dalter niet een verloren gaet of hy heeft sulks

verdient, en dat het door Godts onverdiende

weldadigheyt geschiedt dat sominighe verlost

worden, soo is'er ten vollen genoegh betuyght

en gèseydt tot verklaringh van Godts eer , soo

dat hy ons' uytvluchten of verschooninghen

niet van noode en heeft. Soo maeckt dan die

Opperste Rechter eenen wegh tot uytvoeringh

van sijn eeuwigh voornemen en besluyt, wan-

neer hy die , die hy eenmael verworpen heeft

,

van de gemeenschaps sijns lichts berooft en

in hare blindtheydt verlaet. Van het tweede

lidt hebben wy bewijsen in de dagelicksche

bevindingh , en veel exempelen in de Schrif-

tuyr. Een en het selvige Woordt wort voor

hondert menschen gepredickt , Iwintigh der

selver nemen dat aen met een veerdighe ge-

hoorsaemheydt des gheloofs : belangende de

rest, of sy houden 't van geender weerden,

of sy bespotten 't , of verwerpen 't , of ver-

vloecken 't. Indien yemant antwoordt , dat *dese

verscheydenheydt voort koftit uyt hare boos-

heyt en verkeertheyt , so en sal doch door

sulcken antwoort de saeck noch niet beslecht

noch afgedaen worden : want het gemoedt der

ghener die 't Woordt aennemen , soude met

deselve boosheydt ingenomen en beset zijn

,

indien Godt door sijne goedtheyt dat selvige

niet en verbeterde. En daerom sullen wy altijt

verwert en ongereddet blijven , 't en zy dat

ons dit seggen van Paulus te hulp kome : Wie
onderscheydt u ? waer med' hy te kennen

gheeft dat sommighe boven d 'andere verhaven

worden , niet door haer' eyghen deught , maer

door de genade Godts alleen.

13. Welck' is dan de reden dat hy aen
1

)

sommigen sijn genade schenckt en d'andere

voorby gaet? Van d'eerste gheeft Lucas dese

reden , te weten , om datse tot het leven ver-

ordineert zijn. Wat kunnen wy dan anders

ghevoelen van d'andere dan datse voorby ge-

gaan worden , om datse zijn vaten des toorns

1) den.

ter on-eeren bereyt. Lael het derhalven ons niet

verdrieten met Auguslinus te spreken : Godt

scgt hy , soude den wille der boosen wel kun-

nen bekeeren ten goede , want hy is Almachtig.

Hy soude voorwaer dat wel kunnen doen.

Waerom en doet hy't dan niet? Om dat hy

niet en heeft ghewilt. Waerom hy niet en heeft

ghewilt, dat staet by hem, en is hem bekent.

Want wy en moeten niet wijser zijn dan 't

betaemt. En dit is veel meer glieraden en beter

dan een uytvlucht met Chrysostomus te soec-

ken, en te seggen : dat Godt treckt den genen

die gewilligh is en sijn handt uytsteeckt om
hulp te bekomen, opdat alsoo 't onderscheydt

tusschen d'een en d'ander mocht schijnen ghe-

legen te zijn niet in het oordeel Godts , maer

alleen in den will' en het goet-duncken der

menschen. Het is voorwaer so verre daer af

dat het toegaen tot Godt , in des menschen

eygene vrymacht I) soude zijn ghelegen , dal

oock den Godtsaligen en Godtvreesenden noch

een bysonder' ingevinghe des Geestes noodig

zy. Lydia de Purper-verkoopster vreesde Godt,

en evenwel moest haer hert nog 2) geopent wor-

den, op datse de leere van Paulus opmercken

en daer in voorlgangh doen mochle. Dit en is

van die Vrouw alleen niet ghesproken, maer
op dat wy souden weten dat eens yeghelicks

vordering in de Religy en Godtsdienstigheyl

,

een verborgen werck zy van den Heyligen

Geest, Dit en kan immers in gheen verschil

of twijlTel getrocken worden, dat de Heere

sijn Woort vele toesendt, welckers verblindl-

heydt hy noch meer wil verswaert hebben.

Want waer toe gebiedt hy so veel 3) be-

velen te brengen tot Pharao? Gebiedt hy

dat om dat hy hoopte dat Pharao door

het telkens weder 4) aendienen van deselve

bootschap, versacht soude worden? Jae hy
heeft selfs, eer hy begon, d'uylkomst en

het eynde geweten en voorseydt. Gaet henen

(seyd' hy tot Moses) en verkondight hem mij-

nen wille : en ick sal sijn herle verharden op

dat hy niet en gehoorsame. Alsoo oock als hy

Ezechiel verweckt om te propheteeren , soo

waerschouwt hy hem van te voren dat hy hem
sendt tot een wederspannigh en harlneckigh

volck : op dat hy niet verschrickt en worde

,

wanneer hy siet dat hy den dooven predickt.

Alsoo voorseydt hy aen Jeremia , dal 'sijn

Leere zijn sal tot een vyer , om het volck als

stoppelen te verleeren en Ie verderven. Maer

de prophely van Jesaia dringt noch stercker 5)

aen. Wanl hy wordt aldus van den Heere uyt-

gesonden : Gaet henen , ende segt tot desen

volcke : Hoorende hoort , maer en verstael niet,

Actor. 13. 48.

I.ib. II. de

Gcucs. ad litt.

eap. 10.

lIoiuil.de cuu-

veis. Pauli.

I. Bevesti-

jiiii^li van de

tegea gestelde

exempelen der

uytverkoreuen.

2. Van het

bequaemexeui'

jjel van Pharau.

E.Kod. 4. 21.

Ezech. 2. 3.

en 12. 2.

lerem.
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Matth. 13.11.

(p. 402.)

Vrage. Waer-

om God de ver-

worpcue ver-

bliudt?

1. Autwoort.

2. Autwoort,

tot dewelcke

lick luüct ko-

mea.

Kom. 9. 17.

ende siende siet, maer en merckt niet. Maeckt

het harte deses voicks vet , ende maeckt hare

ooren swaer , ende sluyt hare oogen , op dat

het niet en sie met sijne oogen, noch met

sijne ooren en hoore , noch met sijn herte en

verstae , noch sich bekeere , ende hy het ghe-

nese. Siet hy spreeckt haer aen , maer op datse

noch doover worden : hy ontsteeckt een hcht

,

maer op datse noch bhnder worden gemaeckt

:

hy brenght sijn Leere voort , maer op datse

daer door noch onverstandiger worden : hy

ghebruyckt een medicyne , maer op datse niet

en worden ghenesen. Ende Joannes dese pro-

phety by ghebracht hebbende , betuyght daer

op dat de Joden de Leere van Christus niet

en konden ghelooven , om dat desen vloeck

Godts by Jesaia op haer lagh. Dit en kan oock

niet teghen ghesproken worden , dat Godt den

genen , die hy niet en wil verhcht hebben , sijn

Leere voorsteldt in geUjckenissen
1 ) en duystere

redenen bedeckt en ingewickelt 2): soo datse daer

uyt gheen ander voordeel en trecken , dan dats'

in een meerdere bottigheydt over-gelevert wor-

den. Want Christus ghetuyght dat hy de ge-

hjckenissen , in dewelck' hy tot de scharen ge-

sproken hadde, daerom sijnen Apostelen in't

bysonder en alleen uytleydt , om dat hun ghe-

geven was de verborgentheden van het Ko-

ninckrijcke der Hemelen te verstaen , maer den

ghemeynen volcke niet alsoo. Maer sult ghy

segghen , wat wil de Heere, wanneer hy die-

ghene onderwijst , door 3) dewelck' hy niet en

wil verstaen zijn? Bemerckt en overleght van

waer het gebreck en de sluytinghe 4) voort

komt , en ghy en sult niet meer of verder vra-

gen. Want wat voor een duysterheydt datter

oock soude moghen zijn in het Woort , so isser

nochtans altijdt lichts genoegh
|
om de con-

scienty der godtloosen t'overtuyghen van hare

schuldt.

1 4. Als nu is noch overigh dat wy op-

mercken waerom de Heere dit doet 't welck

wy sien dat hy doet. Indien yemandt ant-

woordt, dat hy dit alsoo doet om dat de men-

schen sulcks hebben verdient door hare godt-

loosheyt , boosheyt en ondanckbaerheydt , soo

sal wel die antwoorde recht en waerachtigh

zijn : maer dewijl als noch in sulcken antwoordt

niet en blijckt d'oorsaeck van dese verschey-

denheydt , waerom 5) sommige tot gehoor-

saemheyt geboghen en ghebracht zijnde ,
d'an-

dere verstookt en verhardt blijven , so salmen

om die oorsaeck nae te speuren en t'ontdec-

ken , nootsakelick moeten komen tot het ghene
't welck Paulus uyt Moses heeft aengheteec-

kent : te weten , dat de Heere haer van den

1) parabelen. 2) ingewouden.

4) Bchortiugh. 5) (de).

3) die leerdt, van.

beginne verweckt heeft om sijnen Naem be-

kendt te maken in de gantsche werell. Dat

derhalven de verworpene 't Woort Godts 't

welck hen geopenbaert is , niet ghehoorsaem

en zijn , daer van wort de schuit wel te recht

geleydt op de boosheyt en verkeertheyt hares

herten, als maer met eenen daer by gevoegt

wort , datse daerom tot dese verkeertheyt over-

ghegeven 1) zijn , van wegen datse door Godts

rechtveerdigh , maer oock on-doorsoeckelick

oordeel opgeweckt zijn om door hare verdoe-

menis sijn eere te verklaren. Desghelljcks wan-

neer van de sonen van Eli vertelt wort, datse

niet en luysterden na de heylsame vermaningh

hares Vaders , om dat de Heere haer wilde

doeden : soo en wordt daer mede niet gheloo-

chent dat die halstarrigheydt voort gekomen is

van haer eygene boosheydt : maer daer wordt

oock te ghelijck aenghewesen d'oorsaeck waer-

om sy in hare halstarrigheydt verlaten zijn ge-

weest, na dien de Heere hare herte hadde

kunnen versachten : te weten , om dat sijn on-

veranderlick besluyt haer t'eenemael tot het

verderf verordineert en bestemt hadde. Hier

toe dient ook 't geen Joannes seght : Hoewel

hy soo vele teeckenen voor haer gedaen hadde,

\noc]itans\ en geloofden sy in hem niet : op

dat het woordt van Jesaia des Propheten ver-

vult wierde , dat hy gesproken heeft , Heere
,

wie heeft onse predickinghe gelooft ? Want al

is't dat hy de hertneckige niet en verontschul-

digt , so vergenoeght hy sich evenwel met dese

reden , te weten , dat de genade Godts den

iTienschen niet en smaeckt , tot dat de Hey-

lige Geest haer de smaeck geeft en toebrengt.

Als oock Christus de voorseggingh van Jesaia

aenhaelt 2) : Sy sullen alle van Godt geleert

zijn, 80 en heeft hy niet anders voor, dan te

betoonen dat de Joden zijn verworpen en

vreemt van de Kerck om datse niet leersaem

en zijn : en hy en brenght hier van geen an-

der oorsaeck veort , dan dese, dat namelick,

de belofte Godts hen-luyden niet aen en gaet.

Dit wort bevestight met dese woorden van

Paulus , dat Christus , die den Joden is ee.a

erghernis en den Griecken een dwaesheyt, den

geroepenen zy de kracht en wijsheydt Godts.

Want als hy geseyt hadde watter gemeynlick

gebeurt soo dickwils als het Euangelium ge-

predickt wordt , te weten , dat het 3) som-

migen verbittert , en van sommigen veracht

wort , so seght hy dat het by den geroepenen

alleen in weerde wordt gehouden. Hy hadde

deselve wel een weynigh te voren geloovige

genoemt , doch hy en heeft de genade Godts
,

dewelcke voor 't gheloove gaet, niet willen

Bevestigiiigii,

vau een klare

uytspracck en

ghetuyghnis

uyt de SuLrif-

tuyr.

l.Sam. 2. 25.

Uyt d'Euau-

lischc getuygh-

loau. 12. 38.

Uyt de woor-

den vau Paulus.

1. Cor. 1.23.

1) begeven. 2) by brenght. 3) (den).
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TeEchcn-wer-

pinghe dor ver-

worpenen.

Teghen-wer-

pingea teghen

dese Leere van

de rcchtveerdi-

ge verwerpin-

ge der verwor-

penen.

D'eerste nyt

Eïcch. 34. II.

Matth. LS. 23.

verkorten noch weygeren de graedt en placts

die haer toekomt, en heeft, oversuicks dit

tweede tot verbeteringh van sijn eerste seg-

ghen daer by gevoeglit , op dat die ghene die

het Euangehum omhelst hadden , den lof van

haer gheloove aen 1 ) Godes roepingh souden

toeschrijven. Gelijck hy oock een weynigh daer

na leert datse van Godt verkoren zijn. Wan-
neer de godtloose dit hooren , so klagen sy dat

Godt door een ongeregelde macht sijn elendige

schepselen misbruyckt tot een spel van syne

wreetheyt. Maer wy, dewelcke weten dat alle

menschen soo menighsms voor Godls Rechter-

stoel schuldigh zijn , datse over 2) duysent

schulden ondervraeght 3) en aengesproken

zijnde , selfs op niet een van dien en souden

kunnen antwoorden , bekennen dat de verwor-

pene niet met all' en lijden anders dan 't gheen

rpet het alder-rechtveerdighst' oordeel Godts

over een komt. Dat wy d'oorsaeck van sulc-

ken oordeel niet klaerlick en begrijpen , daer

in moeten wy lijtsamigh zijn , en niet weyge-

ren onwetende te wesen in sommige dingen,

daer de wijsheydt Godts haer selven in hare

hoogheyt verhooght 4) en verheft.

15. Maer dewijl eenighe weynige Schrif-

tuyr-plaetsen plegen voor geworpen te worden
,

in dewelcke Godt schijnt t'ontkennen dat het

door sijn ordonnanty geschiet dat de boose

verloren gaen , anders dan ten aensien dats'

op sijn roepen en vermanen niet passende,

haer selven den doodt gewilligh op den hals

halen : so laet ons deselve kortelick verklaren

en bewijsen datse niet en strijden teghen het

boven-gestelde gevoelen. De plaets van Eze-

chiel wordt by ghebracht , daer hy seydt : Dat

Godt den doodt des sondaers niet en begheert

,

maer veel meer dat hy sich bekeer' en leve.

Indien men dit tot het gantsche menschelicke

gheslacht wil uytstrecken , welck' is dan d'oor-

saeck dat hy vele menschen tot bekeeringh niet

en verweckt , welckers herten nochtans buygh-

samer en beweeghlicker zijn tot gehoorsaem-

heyt, dan de herten der gener die op sijn

daghelicksche roepinghen en noodigmghen meer

en meer verhardt worden? Christus betuyght

dat de predicaty des Euangeliums en de mira-

kelen by de Nineviten en Sodomiten meer

vruchts voort ghebracht souden hebben , dan

by den Joden. Indien derhalven Godt wil dat

alle menschen saligh worden , hoe komt het

dat hy den elendighen , die veerdigher souden

zijn om sijn ghenade t'ontfanghen, de deure

der boetveerdigheyt niet open en doet? Hier

uyt sien wy dat de voorseyde plaets met gewelt

verdraeyt wort, als men de wille Godts , daer

1) []• van. 3) rneght. 4) opbenrt.

(p. 403.)

van de Propheet spreeckt, stelt tegen sijnen

eeuwigen raedt, door den welcken hy d'Uyt-

verkorene van de verworpene heeft onder-

schevden. Indien men nu vraeat naderechte Dc piaets des

• 1 1 i^ 1 1 'i 11 r I I
I roj)hc(cn

meynmgh des Propnelen ,
hy wil alleenlick den wort verkiacrt.

genen die haer bekeeren , hope gheven van

verghevingh. En dit is den korten inhoudt van

dien , datmen voor gewis en seker houden

moet, dat Godt bereydt is te vergeven, soo

haest als den sondaer bekeert sal zijn. So en

wil hy dan des sondaers doodt niet , voor so

veel als hy sijne bekeeringh wil. 't Is nu

sulcks dat d'ervaringh leert, dat hy alsoo

wil de bekeeringh der gener die hy tot hem
roept , dat hy nochtans niet en racckt de her-

ten van alle de ghcroepene. En evenwel en

moetmen daerom niet seggen dat hy bedrieg-

lick handelt. Want al hoewel het uytwendigh

Woort 1) dien die 't hooren en niet en ghe-

hoorsamen slechts berooven komt van alle ver-

ontschuldiginghe 2) *) , soo wordt het nochtans

met recht en waerheydt ghehouden voor een

getuyghnis van Godls genade , door het welck'

hy de menschen met hem-selven versoent.

Laet ons dan het voornemen en den sin des

Propheten wel verstaen en onthouden , dat
|

Godt in den doodt des sondaers geen behagen

en heeft : op dat de Godtvruchtige vertrou-

wen souden dat voor hen verghevinghe der

sonden by Godt bereyt is , soo haest alsse 3)

boetveerdig 4) en met 5) leedtwesen geraeckt

sullen zijn : en op dat ter contrarien de godt-

loose souden vernemen en gevoelen dat hare

misdaedt verdubbelt wordt , om datse sich niet

en gedragen weerdighück soo een groote goe-

dertierenheyt en bereyde goetwilligheydt Godts.

De boetveerdigheydt sal dan wel altijdt de

barmhertigheydt Godts haer te gemoet sien

komen : doch aen 6) wien de boetveerdigheydt

en bekeeringh gegeven wort , dat wordt soo

door 7) alle de Propheten , als door 7) d'Apo-

stelen en evenso door 7) Ezechiel self klaer-

lick geleert.

1 6. Ten tweeden wordt ons voor ghewor-
1 1 n 1 I 1 1 1 1 tejen-werpi

pen de plaetse van Paulus daer riy leert , dat u^t Panius.

Godt wil dat alle menschen saligh worden : l. Tim. 2. 4

welcke plaets hoewelse wat verschilt van de

voor-ghemelde plaets des Propheten , so heeft

se nochtans yetwes met deselve gemeyn. lek Antwoort.

antwoorde , dat voor eerst uyt het vervolgh

der woorden klaer en blijckelick wordt , hoe

hy wil. Want Paulus knoopt dese twee din-

ghen aen malkanderen , te weten , dat hy wil

datse saligh worden , en tot kennisse der waer-

heyt komen. Indiense willen dat door Godes

De
tegen -

tweede

ping

1) (alleenlick onschuldigh raaeckt). 2) [ ]. 3) (met).

4) boetveerdigheydt. 6) [ ]. 6) [ ]. 7) by. 7) by.

*) Tantum inexcnsabile.'» reddat. I^.
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Apostel:

eeuwigen raedt dit vast besloten zy, dat alle

menschen de Leere der saligheyt ontfangen

:

waerom spreeckt dan Moses d Israëliten aldus

7- aen : Waer is erghens een volck soo heerlick
,

lot het welck Godt soo seer naerdert , als liy

wel doet tot u-lieden. Hoe is het 1) gheko-

men dat Godt veel volckeren berooft heeft van

't licht des Euangeliums , 't welck van andere

ghenoten en gebruyckt wierdt? Welck is de

oorsaeck dat de suy vere kennisse van de Leere

der sa]ighe3'dt nooyt tot sommighe volckeren

en is ghekomen , en dat andere naeuwlicks

eenige duystere beginselen daer van glie-

Deii sin des gmaeckt hebben? Hier uyl salmen nu lichtelick

kunnen vernemen waer Paulus henen wil. Hy
hadde Tiraotheus bevolen openbaerlick in de

Gemeynte te bidden voor Koninghen en Ove-

righeden. En dewijl het wat ongerijmt scheen

te zijn , datmen ghebeden tot Godt uytstorten

soude voor een aert en slach van menschen

,

daer van gheen hoop' en scheen te zijn (want

sy en waren niet alleen alle te samen vreemt

van het Lichaem van Christus , maer sy spaa-

den oock alle te samen hare krachten in om
sijn rijck t'onderdrucken) soo seght hy terstont

daer op , dat suicke gebeden Gode behaghe-

lick zijn , deweicke wil dat alle menschen saligh

worden. Waer med' hy voorwaer niet anders

en wil segghen , dan dat Godt geen ordre of

geslacht van menschen van den wegh der

saligheyt lieeft uylgesloten : maer dat hy veel

meer sijn barmherligheyt alsoo uytgegoten

heeft, dat hy niet en wil datter eenigh ghe-

slacht zy sonder daer aen part en deel te

hebben. D'andere woorden 2) en verklaren

niet wat de Heere door sijn verborghen oor-

deel van alle menschen heeft verordineert

:

maer sy verkondigen dat de verghevinge der

sonden bereydt is voor alle sondaren , die maer
De derde, hacr selven bekeeren om die te soecken. W^ant
° "'

Ten '® '^ datse hardelick daer op dringen dat hy

geseydt wort sich aller menschen te willen

ontfermen , so sal ick daer en tegen antwoor-

den en segghen 't geen in een andere plaets

geschreven is : Dat onse Godt is in den Hemel

,

en aldaer doet alles wat hy wil. So sal dan

dit woort aldus uytgeleyt moeten worden dat

het overeenstemme 3) met het andere woordt , 't

Eïod. 33. 19. welck Moses seydt ; Ick sal genadigh zijn, dien

ick sal genadig zijn , ende ick sal my ontfermen

diens ick my ontfermen sal. Hy die bysondere

persoenen uytkipt en uytleest aen den welcken

hy sijne barmherligheyt bewijsen sal, die en

deelt deselve barmherligheyt niet aen alle men-
schen en elcken van dien. Maer dewijl het

klaer en blijckelick is , dat Paulus aldaer niet

aller nienscl

uuifermen.

Psalm 116. 3.

1 (by). 2) spreucken. 3) aecordeere.

en spreeckt van een yeder mensch in 't by-

sonder, maer van de stalen en geslachten der

menschen , so en is 't niet noodigh langher

hier van te disputeeren. Hoewel, men moet

met eenen bemercken dat d'Apostel getuygt

niet wat Godt altijdt , en al-omm' en in allen

doet : maer dat het in sijne vryheydt staet

,

den Koningen en Magistraten eyndtlick de

hemelsche Leere mede te deelen , al hoewel

sy tegen deselve volgens hare verblintheydt

woeden en rasen. Sy schijnen ons engher te

benauwen ]) , met het teghenwerpen 2) van

dese plaetse van Petrus : Dal Godt niet en

wil dat daer yemandt verloren gae, maer dat

hy die alle wil onlfanghen lol bekeeringh.

Maer d'ontbindingh van desen knoop komt
ons terslondt voor in hel tweede lidt van desen

tekst 3) : want door dese wille Godts om tot

bekeering t' ontfangen, en kan geen andere

wil verstaen worden , dan de gene die al-omm'

in de Schnftuyr geleert wort. Voorwaer de

bekeeringh staet in Godes handt. Men mach

derhalven hem vraghen : Of hy alle menschen

wil bekeeren : nae dien hy belooft dal hy som-

mighen weynighen een vleeschen hert gbeven

sal , aen de 4) anderen haer sleenachligh hert

latende, 't Is wel waer 5) , indien hy niet be-

reyt en waer tonlfanghen de gene die hem
om 6) sijne barmherligheydt aenroepen 7)

,

dat 8) vervallen en Ie niet gaen soude dese

uytspraeck 9) : Keert weder tot my, so sal

ick weder tot u-lieden keeren. Maer ick segghe

datter niet een en is van alle de menschen

die tot Godt komt , 't en zy dal Godt hem
voorkome. Indien oock de bekeeringh stont in

des menschen goet-duncken, soo en soude

Paulus niet seggen : Of Godt hen t' eenigher

tljdt bekeeringhe gave. Ja indien deselve Godt

die door sijn stemm' en woort alle menschen

tot bekeeringh vermaent , door de verborghene

bewegingh sijns Geestes d'Uytverkorene tot

bekeeringh niet en bracht, so en soude Jeremia

niet seggen : Heere bekeert my en ick sal be-

keert worden : want doe ghy my bekeert hebt

,

doe hebb' ick boete gedaen.

1 7. Maer, suil ghy seggen , indien 't also

is, so salder weynig vastigheyts zijn in de

beloften des Euangeliums , deweicke wanneerse

van Godes wille gheluygen , verklaren dat hy
wil dat geen 't welck leghen sijn onverbreke-

lick besluyt strijdt. Maer ick segghe neen daer

toe. Want al hoewel de beloften der salig-

heyt algemeyn zijn , soo en strijdense noch-

tans niet tegen de Predestinaty der verwor-

penen
,
ghelijck wy bevinden sullen , soo wy

De vierde te-

gen - werpingh

uyt2.Petr.3.9.

Zachar. 1. 3.

2. Tim. 2.25.

lerem. 31. 18.

De vijfde te-

gen-werpingh

,

daer schijnt

tweederley wil-

le te zijn in

Godt.

Antwoort.

1) stercker te drucken. 2) voorwerpen. 3) sprenck.

4 ) den. B) sulcks. 6) [ ] . 7) versoecken,

8) (dese spreuck). 9) [].
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maer ons' oogen slaen op de kracht en ver-

vullingh der selver. Wy weten dat de beloften

ons als dan eerst krachtigh eu bevorderlick zijn
,

wanneer wy die door 't gheloof aennemen:

en dat daer en togen wanneer 't geloof ver-

ydelt IS , de belofte met eenen oock is te niet

gemaeckt. Indien dit is den aerdt en de natuyr

der selver, soo laet ons nu sien of dese twee

dinghen teglien malkanderen strijden, te we-

ten, dat Godt geseydt wort van eeuwigheyt

af geordineert te hebben wien hy met sijn

liefd' omhelsen , en teghen wien hy sijnen toorn

oetl'enen wil : en dat hy alleen sonder onder-

scheydt de saligheydt verkondight en voorstelt,

lek segge voorwaer datse seer wel over een

komen. Want als hy in sulcker voegen sijne

beloften doet , soo en wil hy niet anders aen-

duyden 1), dan dat sijne barmhertigheydt

(p. 404.) open staet en bereydt is voor
|

alle de ghene

,

die maer deselve begeeren en versoecken. 't

Weick gheen ander' en doen dan alleen die,

die hy verlicht. En hy verlicht die, die hy

ter saligheyt verordineert en geschickt heeft.

Aen 2) desen , segg' ick , staet de waerheyt

der beloften seker en onbeweeghlick , soo dat-

men met en kan seggen datter eenigen strijdt

zy tusschen Godts eeuwighe verkiesingh, en

het woordt en ghetuyghnis sijner 'ghenade

,

het weIck hy den gheloovigen voordraeght.
1. u.vtviucht.

]\|agp vvaerom spreeckt hv tot allen in 't ehe-
De sulightn'dt ^ -^

. ^.
wort alle raea- meyn ? Hy doet sulcks, op dat de consclentien

schen voor-ge- der Godtvruchtighcn te vreedsaenilicker sou-

"Antwooit. '^^" rusten, wanneer sy verstaen dat Godt

gheen onderscheyt en maeckt tusschen de son-

daren , soose maer geloof hebben : en op dat

de godtloose niet en souden klagen datse gee-

nen toevlucht en hebben . waer henen sy van

de dienstbaerheyt der sonde haren wijck nemen

mochten , dewijl sy den toevlucht die haer

voor-gedraghen wordt , door haer ondanck-

baerheydt verwerpen. Hier uyt volght dan ,

nae dien hun beyden de barmhertigheydt Godts

door het Euangelium wort aengheboden : dat

het gheloove , dat is , dat de verlichtingh Godts

het onderscheydt maeckt tusschen de geloo-

vigh' en de godtloose : soo dat de geloovige

de kracht en nuttigheydt des Euangeliums

vernemen , en dat de godtloose daer uyt gheen

vrucht en bekomen. De verlichtingh heeft oock

selfs Godts eeuwighe verkiesmgh tot eenen
2. Uytviucht. reghel. De klacht van Christus die sy voort-

Matth. 23.37. brenghen. Jerusalem , Jerusalem , hoe dickwils

hebb' ick uwe kinderen willen vergaderen , en
.Autwooit. gliy en hebt niet gewilt : en doet haer oock

gheen voordeel. Ick bekenn' dat Christus niet

alleen en spreeckt in den persoon eens men-

1) beduiden. 2) Den

schen , maer oock dat hy hun-lieden verwijt

datse tot allen tijden sijn ghenade verworpen

hebben. Maer die wille Godts van dewelck'

alhier gliesproken wordt, moet verklaert en

omschreven worden. Want het is genoeg be-

kent hoe neerstiglick Godt gearbeydt heeft om
dat volck aen sijn hant te houden , en met

hoe grooten halstarrigheydt sy van het eerst

tot het laetste toe , tot hare losse begeerlick-

heden genegen en overgelevert zijnde, hare

vergadering verstooten hebben : doch daer uyt

en volght niet dat Godts raet door de boos-

heyt der inenschen is te niet ghemaeckt. Hier •^- Uytvlucht.

op seggen sy, dat gheen dingh min over een

komt met de nature Godts, dan dat in hem
tweederley wille zijn soudc. Dit geve ick hun i- Autwoort.

toe , so verre sy sulcks bequamelick verkla-

ren en uytieggen. Maer waerom en bemerc-

kense so veel getuygenissen niet , in dewelcke

Godt menschelicke aendoeninghen 1) en bewe-

gingen aendoende , beneden sijne Majesteyt en ^^^^- ^^- ^

Hoogheydt afdaelt 2)? Hy seght dat hy met uyt-

ghestreckten armen het wederspannige volck

geroepen heeft : Dat hy vroegh en laet heeft

ghearbeydt om dat selve weder tot hem te

brengen. Indien sy alle dese dinghen op Godt

toepassen , en de figuyr of gehjckenis in de

windt slaen willen , so sullender veel onnoo-

dighe twisten ontstaen , dewelcke door dees'

eenigh' antwoorde ter neder gheleydt en be-

slecht worden, te weten, dat hiermede yets

het 3) aheen 4) menschelick is , Gode wort 2. Antwoort.

L u IJ'. » J- la 't 1. Boeck
toegeschreven. Hoewel d antwoort die van ons cap.is.sect.s

in een ander plaets by gebracht is, is ten enin'ts.bocuk

vollen genoeghsaem , te weten : Ofschoon ^"P- ^"^ **'^'-

Godes wille, soo veel ons besef en gevoel

belanght , menigherley is , dat hy nochtans

niet dit en dat en wil in sich selven , maer

na sijne menigerley wijsheyt (gelijck Paulus ^P''"- ^- ^''•

die noemt) onse sinnen ontsteken verschrickt 5)

maeckt , tot dat ons ghegheven sal woiden te

bekennen dat hy op een wonderbare wijse

wil dal gheen 't weIck nu tegen sijnen wille

schijnt te strijden. Sy behelpen haer oock met ^ uvtviucht

spotternijen en lasteringen , dewijl , seggense
,

Godt is de Vader van allen , soo is 't onrecht

dat hy yemanden verwerpt anders dan dien die

door sijn schuldt dese straffe voor henen heeft

verdient ghehadt. Even eens als of Godts mildt- i- Antwoort.

dadigheydt sich tot de swijnen en honden toe

niet uyt en streckte. Is 't dat wy spreken van 2. Antwoort.

't menschelicke gheslacht , laet hen ons ant-

woorden , waerom Godt hem-selven aen eenen

volcke verbonden heeft, om des selvighen voicks

Vader te zijn: waerom hy oock daer uyt een

kleyn ghetal als een bloem gepluckt en uytgekipt

1) affecten.

6) verstelt.

2) afsteygert. 3) dat. i) ('t welck).
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3. Antwoort.

Matth. 5. 45.

M.itth. 25. 34.

De seste te-

geii-werpiugh.

Antwoort.

De sevende

tegen -werping.

Antwoort.

Rom. 9. 24.

De achtste te-

gen-we.-pingh.

Rom. 11. 32.

Antwoort

Eenseer kort,

waerachtigh

,

bondigh, iiey-

ligh beslnyt.

Rom. 9. 20.

l)e Pncdest.

& grat. cap. 2.

Op dat wy
on-overwinne-

lick onder het

kruys in onse

roepingh sou-

den volherdeu

heeft. Doch dese lasteraers worden door hare

boose begeert om te lasteren verhindert te sien
,

dat Godt sijn sonn' alsoo laet op gaen over de

goed' en quade, dat nochtans d'erfïenis wech

geleydt zy voor weynighen , tot den welcken

naemaels sal worden geseydt: Komt ghy ge-

zegende mijns Vaders, be-erft dal Koninckrijck
,

&c. Sy werpen oock voor, dat Godt niet een

van sijne schepselen en haet. Ofschoon ick

haer dit toestae , soo blijft nochtans behouden

en ongequetst 't gheen ick leere , te weten
,

dat Godt de verworpene haet, en dat met seer

goedt recht om datse van sijnen Gheest ont-

bloot, niet anders en kunnen voort brenghen

dan stof en oorsaeck van hare vervloeckingh.

Sy seggen voorts datter geen onderscheydt en

is tusschen Jode en Heyden , en dat over-

sulcks de ghenade Godts allen menschen son-

der onderscheydt voor-gesteldt wordt : Dit stae

ick oock toe, so verre sy maer toestaen, dat

Godt (ghelijck het door 1) Paulus verklaert

wordt) soo wel uyt de Joden als uyt de Hey-

denen hem-selven een volck roept en vergadert

na sijn wel-behaghen , in sulcker voeghen dat

hy aen niemanden en ^zy verbonden. Op dese

wijse wordt oock wederleydt 't geen sy voort

brengen uyt een andere plaets : Dat Godt alle

menschen onder de sonde besloten heeft, op

dat hy allen barrahertigh wesen soude. Want

dit wordt also van den Apostel geseydt , om
dat Godt wil dat de saligheyt van alle de gene

die saligh worden, sijner barmhertigheydt sal

worden toe-geschreven : hoewel dese weldaedt

allen menschen niet gemeen en is. Voorts in-

dien der 2) al ten weder-zijden over en we-

der 3) veel redenen sullen voort gebracht zijn,

so laet eynd'lick dit zijn het eynd' en slot van

alles , dat wy met Paulus voor so een groote

diepte verbaest staen : en indien de broot-dronc-

kene tongen blijven teghen knorren , dat wy
ons niet en schamen met Paulus uyt te roe-

pen: O mensche, wie zijt ghy die tegen Godt

antwoordt? Want Augustinus beweert met waer-

heyt dat die verkeerdelick doen die de recht-

veerdigheydt Godts af meten naer 4) de maet

en regel van de rechtveerdigheyt der menschen.

Het XXr. Capittel

Van de laetste Weder-opstandingh.

hoewel Christus , de Sonne der gerech-A "?
j~\_ tigheyt , de doodt overwonnen hebben-

de, door het Euangelium geschenen en ons het

leven in het licht ghebracht heeft, ghelijck Pau-

soo nioëten wy lus ghetuyght, van weghen 't welck wy oock

gheseyt worden door het geloof doorgegaen verwachten de

te ziin van den doodt tot het leven, en nu saüge hope en

•>

, ,. de toekomst
niet meer te wesen gasten en vreemdehngen

,

der heeriick-

maer burghers der Heylighen en huys-ghenoo- •'«y* 'i'^s groo-

ten Godts, die ons met sijnen eenig-geboren
2"Tini i lo.

Soon selfs heeft doen sitten in de Hemelsche loan. 5. 24.

plaetsen , so dat ons 1 tot de vo'komene ee- Ei''i«s-2-^''.'^'

I
.

' Cu 405 )

lucksaligheyt niet met all' en ontbreeckt: Even-

wel op dat het ons niet swaer en vall' als

noch onder eenen harden strijdt en oorlogh ghe-

oeffent te worden
,

gelijck of wy geen vrucht

met all' en sagen van d'overwinningh die door

Christus verkregen is, soo moeten wy weten

en onthouden, 't geen elders van de natuyr

en aerdt der hope geleert wordt. Want de- ^'>''^- 8-24,25

wijl wy hopen die dingen die niet gesien en

worden, en dat het geloof, gelijck elders ge- H^br. 11. 1.

seydt wort , een bewijs is der dingen diemen

niet en siet : soo is 't dat wy uytwonen van

den Heere , soo langh als wy in desen kerc- 2. Cor, b. g

ker des vleesches inwonen en inghesloten zijn.

Daerom seght de selvige Paulus elders : Dat Coioss. 3. 3.

wy gestorven zijn , en dat ons leven met

Christus verborgen is in Godt : en als hy, die

ons leven is , sal verschenen zijn , dat wy oock

als dan met hem sullen verschijnen in heer-

lickheyt. Dit is dan onse staet en gelegent- '"''*• 2- '^

heydt , dat wy matighlick , en rechtveerde-

lick, en Godtsalighlick in dese werelt levende
,

verwachten de salighe hoop' en de toekomst

der heerlickheydt des grooten Godts , en onses

Salighmakers Jesus Christus. Hier is ons een

sonderlmghe lijdlsaemheyt noodigh, op dat wy
door vermoeytheyt niet te rugg' en loopen , of iijdtsaemheyt.

onse schilt-wacht post verlaten. Dien-volghens

al dat , 't welck tot noch toe van onse salig-

heyt verklaert en voorgestelt is, vereyscht

van ons , dat wy onse herten tot den Hemel
opheffen , op dat wy Christus , den welcken

wy niet en hebben gesien , moghen liefheb-

ben , en in hem gheloovende , ons selven ver-

heughen met een onuytsprekelicke en heerlicke

blijdtschap , tot dat wy het eynd' onses ge-

loofs verkrijgen, gelijck Petrus vermaent. Dit '• ï'^'"'- '• ^

is de reden waerom Paulus seght dat het ge- Coioss. 1. 5.

loof en de liefde der Godtvruchtighen sien op

de hope die in de Hemelen wech gheleydt is.

Wanneer wy aldus ons' ooghen op Christus

slaen en aen den Hemel kleven , wanneer ons'

oogen door geen van dees' aerdtsche dinghen

worden opgehouden of verhindert ons te voe-

ren en op te brengen tot de beloofde geluck-

saligheyt, als dan wort waerlicks vervult 't

geen Christus seydt , te weten , dat ons' hert

daer is , daer onsen schat is. Hier uyt komt Matth. 6. 21.

het dat het gheloof soo seltsaem 1) is in de

Endc dat vcr-

ciert met een

nytDemende

2) alsaer. 3) (over). 4) met. 1) selden.
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Sunder ons

te laten vcvhin-

dereTi door ou-

se ti-iienheyt.

Noch door der

godtloosen be-

spottingen.

Noch door

geweldige ver-

soeckingen.

De volkonie-

ne gelncksalig-

heydt, die den

Philosupheu

oubekent is ge-

weest, wort den

uytverkorenen

Godts in de

laetste weder-

opstandingh

voor-gestelt.

Philip. 3.

12, 13.

Waer henen

wy onse herten

moeten verhef-

fen.

werelt , overmits geen ding swaerder en valt

voor onse traegheydt , dan door ontallicke be-

letselen op te klimmen 1) en voort te gaen

tot den pnjs der Heiiielsche roepingh. Tot

den seer grooten hoop der swarigheden , daer

mede wy als 2) overvallen worden, komen
noch de bespottinghen der onheyligher men-

schen , door dewelck' ons' eenvoudigheydt be-

streden wort : om dat wy d'aenlockende ver-

makelickheden der tegenvvoordiger goederen

ghewilligh versakende , de gelucksaligheydt die

ons verborgen is , als een schaduwe die voor

ons henen wech vliedt, schijnen nae te jagen.

En om met een woort te segghen , wy wor-

den van boven en van beneden , van voren

en van achteren door geweldige versoeckin-

gen belaegt 3) , om dewelcke te verdragen

onse gemoederen veel te swack zijn souden

,

indiens' uyt d'aerdtsche dinghen gereddet en

los gemaeckt zijnde , niet en waren gehecht aen

het Hemelsche leven , het welck nae den schijn

noch verre van ons is. Daerom is hy 4) eerst

grondelick in het Euangelie ghevordert, dewelc-

ke gewennet is aen 5) de voortduyrende be-

denckingh der gelucksalige weder-opstandingh.

2. De Philosophen hebben eerlijdts van

het opperste goedt des menschen seer neer-

stelick gedisputeert en oock onder malkande-

ren gestreden : evenwel en heeft niemandt van

hun, behalven alleen Plato, bekent dat des

menschen hooghste goedt bestaet in sijne ver-

eenigingh met Godt. Maer selfs hy en heeft

oock selfs door gheen duysteren voorsmaeck 6)

de gestalt en gelegentheyt van dese vereeni-

gingh 7) kunnen vernemen. Hel welck niet en is

te verwonderen , dewijl hy niet met all' en

hadde geleert van den heyligen bant der sel-

ver. Wat ons belangt wy hebben oock in dees'

aertsche pelgrimagy kennis van dees' eenig'

en volmaeckte gelucksaligheyt ; doch alsoo

,

dat onse herten tot het verlanghen na deselve

daghelicks meer en meer ontstoken worden

,

tol dat ons de volle genietingh van dien ver-

sadighe. Daerom hebb' ick geseydt dat de

vrucht van Christus weldaden alleen ontfan-

gen wordt door 8) de gene die hare herten

lot de weder-opslandinghc verhellen. Gelijck

Paulus dit wit en perck den gelooviglien voor-

teeckent 9), naer 10) hel welck hy seght self

te streven , en alle dingen te vergeten , tot dal

hy dat bekomen en ghegrepen heeft. Waer
henen wy oock des te vlytigher behooren te

spoeden
, op dat wy, so dese werelt onse her-

ten besil en alhier besich houdt, niet en dra-

gen de straffe van onse traegheyt en loom-

k
1) atcyghercn. 2) by nae. 3) belegert. 4) heeft die.

B) tot. 6) door een kleyne smaeck. 7) (niet). 8) van.

9) afteeckent. 10) tot.

heydt 1). Daerom teeckenl hy elders de ghe-

loovige met dit merck , dat haren ommegangh

in de Hemelen zy, van waer sy oock haren

Salighmaker verwachten. En op dat hare her-

ten in desen loop niet en souden verflaeuwen
,

soo geeft hen de selvigh' Apostel alle crea-

turen en schepselen tol hare mede-gesellen.

Want dewijl al-omm' algnjsselicke vervallm-

ghen en onschickelickheden gesien worden

,

soo seght hy dat alles wal in Hemel en op

Aerden is arbeydt en pijnight om vernieuwt

te worden. Gemerckt Adam door sijnen val

de gantsch ordre van de natuyr verdorven en

verstrooyt heeft , soo valt aen al dese crea-

turen 2) hare dienstbaerheyt , onder dewelcke

sy door de sonde des menschen gebracht en

geslelt zijn , moeyelick en lastigh : niet als

ofse met eenigh besef 3) begaeft waren , maer

om datse dien oprechten en volmaeckten slaet

van den weicken sy vervallen zijn , natuyr-

licker wijse soecken en begheeren. Paulus

schrijft derhalven den schepselen toe een such-

ten en een smerte des barens, op dat wy,

die met d'eerste vruchten des Geestes begif-

tigt 4) zijn, ons schan)en souden in onse ver-

dorventheydt te verrotten, en ten minsten de

doode creaturen niet na te volgen, die de

straffe dragen van eens anders sonde. En op

dal hy ons Ie scherper prickelen soude, so

noemt hy de laetste komst van Christus onse

verlossingh. 't Is wel waer, dal alle de dee-

len van onse weder-opstandingh aireede ver-

vult en volbracht zijn : maer nae dien Chris-

tus eenmael voor de sonde geoffert zijnde

,

wederom sonder sonde t'onser saligheydt ge-

sien sal worden , soo moet dese verlossingh

lot op die lijt toe dal wy de volle vrucht van

dien ghenieten , ons staende houden door hoe-

danige swarigheden wy oock souden mogen
gedruckt worden.

3. De gcwichtigheyt van dit sluck self sal

onse neerstigheydt scherpelick opwecken. Pau-

lus en beweert niet sonder oorsaeck , dat het

gantsch Euangelium ydel, onnut en bedrieg-

lick is, indien de doode niet weder op en

staen : want onse slaet en gelegentheyt soud'

in sulcken gheval 5) erbarmelicker zijn dan

de slaet en gelegenheydt van d'andere men-

schen , overmidts wy voor veler menschen

hael en versmaetheydt open legghen, en l'aller

uyren in perijckel en ghevaer zijn
,
jae dat

meer is , wy zijn als schapen ter slachlingh

geordineert en geschickt. En dien-volgens sou-

de d'aulhorileyt en gheloofweerdigheyt des
|

Euangeliums vervallen, niet alleen in eenene-

kei 6) deel, maer oock in haren gantschen

1) lanterfantery. 2) den schepselen. 3) gevoelen.

4) beachoneken. B) kas. ft) eenigh.

41

En dat des

te meer om dat

alle crejituren

eeniger maten

en na hare wij-

se na soo groo-

ten goedt echij-

II en te verlan-

Voonieiiielirk

moet de vvaer-

heyt en nootsa-

kclickheyt van

dese Leer' ons

upret-bteu ; de-

wijl, so de doo-

de niet op en

slaen,het gant-

sehe Euangc-

linm bedricge-

lick en ydel is.

l.Cor. 15. 14.

(p. 40R.)
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E.i nadien

ikcs' Opstan-

ilingh swaer is

nm"!;li.-looft)e

(Ii;u ons twee

liitlp-iniddelen

tin'-tjeLiii'nt.

1. De selijc-

kcnisse van

Christus.

2. Dl! macht

Godts.

2. Cor. 4. 10.

Het eerste be-

wijs des eer-

steu hulp-mid-

dels is onse on-

afscheydelicke

vei'eeüigiDge

met Christus

die van den

doodeo opge-

weckt is. Het
Hooft is opge-

staen : Ergo

,

de Leden sullen

opstaen.

;.Cor. 1.11 ;i.

inhoudt , in het weick' ons' aenneminge tot kin-

deren en de vrucht onser saligheydt begrepen

IS. Laet ons derhalven in dit stuck 't weIck

het alder-ghewichtighst' is , alsoo aendachtigh

en besich zijn dat wy door geen langduyrig-

heyt vermoeyt en worden. Daerom heb ick

oock tot op dese plaets uytgestelt 'tgeen daer

van korteiick stont te verhandelen , op dat de

Lesers Christus den Autheur en Werck-meester

der volmaeckte saligheyt , aengenomen heb-

bende , souden loeren hooger opklimmen , en

met eenen weten dat hy met een Hemelsch'

onslerflickheydt en heerlickheydt bekleedt is

,

op dat het gheheele lichaem den hoofde ge-

lijckformigh ghemaeckt werde. Gelijck oock de

Heylighe Geest in sijn persoon ons een exem-
pel der weder-opstandingh nu en dan voorstelt,

't Is een saeck swaer om te gelooven , dat

de lichamen nae datse door de verrottingh sul-

len verteert zijn
, eyndelick t' harer tijdt we-

der opstaen sullen. Daerom al hoewel veel

Philosophen beweert hebben dat de zielen on-

sterflick zijn , so is nochtans de weder-op-

standinge des vleesches van weynige toege-

staen en aengenomen geweest. En al is 't datse

daer in voor haer selven gheen verontschul-

digingh en vinden, evenwel worden wy daer

door geleert , dat dese weder-opstanding een

saeck is swaerder dan dat die 't verstant en

gevoelen des menschen gevangen nemen en tot

haer trecken soude. De Schrifluyr verleent ons

twee hulp-middelen , op dat het geloof so een

groot beletsel overwinnen en te boven komen
mochte. 't Eén is in de ghelijckenisse van

Christus, het ander is in d'Almachtigheydt

Godts. Wanneer dan van de weder-opstan-

dingh gesproken en ghehandelt wordt, soo

laet ons gedencken aen 't beeldt van Christus
,

dewelck' in de natuyr die hy van ons aen-

genomen hadde , den loop van dit sterii'elick

leven alsoo vol-loopen heeft , dat hy nu on-

slerflickheydt verkregen hebbende , ons een

pandt van de toekomend' opstandingh gewor-
den is. Want in de rampsalighedon daer mede
wy omset worden , draghen wy sljne doo-

dingh in ons vleesch , op dat sijn leven in ons

soude worden gheopenbaert. Ende het en is

niet geoorlooft hem van ons af te scheyden

,

't en is oock selfs niet mogelick 't en zy dan

datmen hem verscheure. Daerom disputeert

Paulus aldus: Is 't dat de doode niet weder
op en staen , soo en is oock Christus niet

weder opghestaen : te weten , om dat hy dit

neemt en houdt voor een bekende grondt-

reden die seker en vast gaet , dat Christus

niet voor hem-selven alleen en in 't bysonder
den doodt onderworpen is geweest , of over

de doot door sijn weder-opstandingh ghetrium-

pheert heeft , maer dat in hem als in het hooft

aengevangen is dat gheen 't welck vervult moet

worden in alle de leden , nae eens yegelicks

graedt en ordre. Want dat wy hem in alle

deelen even gelijck souden worden , dat en

ware selfs niet recht noch billick. In den Psalm

wordt geseydt : Ghy sult niet toelaten dat uwe
Heylighe de verdervinghe sie. Al hoewel ons

een seker ghedeelt van dit vertrouwen toe-

komt nae de maet die ons ghegeven is, soo

is nochtans de volle vrucht daer van alleen

verschenen en ghebleken in Christus, dewelcke

vry van alle verrottingh, sijn lichaem gaef en

gheheel heeft weder ghekregen. Nu op dat ons

de gemeenschap der gelucksalige opstandingh

die wy met Christus hebben niet onseker en

zy, op dat wy oock met dit pant mochten te

vreden zijn, soo betuyght Paulus uytdrucke-

lick dat hy daerom in de Hemelen sit, enten

jongsten dage komen sal als een Rechter, op

dat hy ons nederigh en veracht lichaem sijnen

heerlicken lichame soude ghelijckformigh ma-

ken. Hy leert oock elders , dat Godt sijnen Soon

van der doodt niet en heeft opgeweckt om alleen

een eenig bewijs te betoonen van sijne mogent-

heydt : maer op dat hy deselve krachtighe

werckinghe sijns Geests aen ons sijne geloovi-

ghe kinderen uytvoeren soude: welcken Geest

die in ons woont , hy daerom het leven noemt

,

om dat hy ons gegeven is ten eynd' hy dat

geen 't welck sterflick in ons is , levendigh

make, Ick vervatte korteiick met weynighe

woorden die dinghen dewelck' overvloedigher

souden kunnen worden verhandelt , en oock

verdienen met cierlicker redenen opgepronckt

te worden : en evenwel vertrouw' ick dat de

Godtvruchtighe Lesers in weynighe woorden

soo veel stofs sullen vinden als tot stichtingh

haers geloofs ghenoeghsaem is. Christus is der-

halven opgestaen op dat hy ons soude hebben

tot mede-gesellen des toekomenden levens. Hy
is van den Vader opgheweckt , ten afensien dat

hy was het Hooft der Kercke , van dewelck'

hy hem-selven in.gheenderley wijse laet afruc-

ken. Hy is opgheweckt door de kracht des

Gheestes , die ons oock mede-ghedeelt is om
het ampt van levendighmaken aen ons te be-

dienen. Om met een woort te seggen , hy is

opgheweckt op dat hy soude wesen d'opstan-

ding en het leven. Ende gelijck wy geseydt

hebben dat ons in desen spieghel een leven-

digh beelt der weder-opstandingh vertoont

wort , laet hy ons also oock zijn een vaste

gront en steun tot ondersteuningh 1) en op-

houdingh van onse herten. Laet ons door het

langhe uytstel 2) en vertoeven niet moeyelick

Het tweede

bewijs is : De

lichamen der

uytverkoreuen

moeten den

heerlicken lic-

hamc hares

Hoofts gelijck-

formigh wor-

den. Dat selvi-

ge is in den He-

mel opgevoert:

sosuUeudan de

lichamen dev

uytverkorenen

opstaen, en ha-

re zielen weder

aenghenomen

hebbende, met

Christus re-

geeren in de

Hemelen.

Philip. 3. 21.

Col. .3. 4.

1) ondersellingh. 2) vcrtreok.
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Het derde be-

wijs: i)e Oj)-

staudiuge van

Christus die

düor verschey-

dcne wijseabe-

tuygtis,maeckt

ous seker vau

onsetoekomeu-

de opstan-

dingh.

En al iioe-

wel de godt-

loosesommigli'

omstandighe-

deu van dien

bespotten, so is

nochtans daer

in te sieu de

wouderbaerlic-

ke voorsienig-

heydt Godts
,

deweleke door

so veel' en ver-

scheyden' ghe-

tuygeu de ver-

vnlliugh onser

saligheydt, in

spijt van de

poorten der

hellen , heeft

verzegelt.

(p. 407.)

of verdrietig worden : want het en komt ons

niet toe de stonden der tijden nae ons eyghen

goedt-duncken af te meten , niaer met lijdt-

saemheyt te berusten, tot dat Godt nae sijn ghe-

legenheydt en gevallen , sijn Rijck weder op-

recht. Hier toe dient dese vermaninge van

Paulus : Christus d'eerstelingh is opghestaen:

daer na die Christus toekomen sullen opslaen

een yeghelijck in sijn ordre. Voorts op dat-

men aen d'opstandinge van Christus, in de-

welck onser aller opstandingh ghegrondt is

,

gheensins twijöelen of daer van eenigh ghe-

schil maken soude , soo sien wy door hoe veel

en verscheyden wijsen hy ons deselve betuyght

en bevestight beeft. De neuswijse menschen

sullen de History en ghescluedenis die van

d'Euangelisten beschreven en verhaelt wort

,

bespotten en uytlacchen als een komediespel

van kinderen 1). Want wat voor een kracht

en weerde sal doch die bootschap hebben , de-

welcke van de verschrickte Vrouwkens ghe-

bracht , en daer nae van de Discipelen , die

van verslagentheyt by na doodt waren , be-

vestigt wort? Waerom en heeft Christus de

treflelicke Banieren en Teeckenen van sijn over-

winning niet liever in 't midden van de marckt

en den tempel opghestoken? Waerom en ver-

schijnt hy niet schrick inboesemend 2) voor het

aenschijn van Pilatus ? Waerom en bewijst hy

den Pnesteren en allen den inwoonders van

Jerusalem niet dat hy wederom levendigh was

geworden? Hy verkiest oock sulcke ghetuygen

die d'onheylige menschen naeuwlicks voor be-

quaem en geloofweerdigh achten sullen. lek

antwoorde, hoewel in de aenvangheS) de swack-

heydt van de bootschap verachtelick geweest

zy, soo is nochtans dit gantsche stuck door de

wonderbare voorsienigheydt Godts geregeert en

geleydt , in sulcker voeghen dat die ghene die
|

korts te voren door vreese by nae doodt wa-

ren geweest, eensdeels door liefde tot Christus

en door yver tot de Godtvreesentheydt, ander-

deels oock door haer ongheloovigheydt naer

het graf getrocken wierden : niet alleen op

datse de saeck sell's met haer eyghen ooghen

sien en alsoo daer van ghetuygen souden , maer

oock op dats' uyt d'Engelen souden hooren

dat selfste t weick sy sagen. Hoe sullen wy
kunnen Iwljffelen aen de geloofweerdigheydt

en 't gheluyghnis van die gene , dewelck sich

lieten voorstaen dat de bootschap en het 4)

seggen der vrouwen een label was , tot datse

de waerheyt van de saeck door eygen sien en

bevinding vernomen hadden. Üat het gantsche

yolck , midtsgaders oock de Stadt-houder self,

na datse meer als ten vollen waren overtuyght

1) kinderlick balement-spel. 2) verschrickeliek.

3) in die beginselen. 4} het rapport en.

geweest, so van het aenschouwen van Chris-

tus als van d'andere teeckenen sijner weder-

opslandingh berooft wierden . dat en is geen

wonder. Het graf wort verzegelt, de wachters *''"'•• 27.

staen op de schildt-wacht om 't graf te be-

waren , het lichaem en wort ten derden daghe

niet ghevonden. De soldaten met geldt omge- MatH'-28

kocht zijnde, strooijen een gerucht uyt 1) dat

het van de Discipelen was wech gestolen.

Even eens als of de Discipelen macht en ge-

legentheydt hadden om een schare voicks by

een te brenghen , of datse wapenen in voor-

raedt en by de handt hadden , of oock dats'

ervaren en geoeiïent waren om sulck een feyt

te beslaen. Indien de soldaten gheen ghenoegh-

same moedt en hadden om haer te verdrij-

ven , en hebbense deselve niet vervolght, op

datse door des voicks bystandt geholpen zijn-

de, sommighe der selver achterhalen en van-

ghen mochten ? Soo heeft dan Pilatus de we-

der-opstandinghe van Christus met sijnen ringh

waerlicks verzegelt : en de wachters die aen het

graf besteldt en gesteldt waren , zijn stilswi^-

gend' of liegende geworden verkondigers der

selver. Ondertusschen heeft de stemme der

Engelen ghekloncken : Hy is opgestaen , hy ^''""^ ^*

en is hier niet. De Hemelsche glantz en klaer-

heyt betoont openbaerlick , datse geen men-

schen , maer Enghelen zijn. Daer nae heeft

Christus selfs den twijlfel , sooder noch eenig'

in hun overigh was, wech genomen. De Dis-

cipelen hebben hem meer als eenmael gesien
,

en oock sijn voeten en handen getast , en haer

ongeloovigheydt heeft grootelicks gedient tot

versterckingh van ons gheloove. Hy heeft on- ^

der hun-lieden ghesproken van de verborghent-

heden des Rijcks Godts , ende ten laetsten is
'

hy voor haer oogen opghevaren ten Hemel.

Hy en heeft oock hem-selven niet alleen den

elf Apostelen vertoont , maer hy is oock op ^

eene tijdt gliesien van meer dan vijf honderdt

Broeders. Daer beneffens heeft hy door de sen-

dinghe des Heylighen Geestes een seker proel-

stuck en bewijs vertoont, niet alleen van sijn

leven, maer oock van sijn opperste machten

heerschappy : ghelijck hy voorseydt hadde

:

Het is u-lieden goet dat ick henen gae ,
want 1

andersins en sal de Heylige Geest niet komen.

Paulus en is oock op den wegh niet ter neder

geslagen door eens dooden kracht, maer hy

heeft ghemerckt 2) dat die, teghen den weic-

ken hv strecdt , het aldergrootste vermoghen

hadde. Hy is aen 3) Stephanus verschenen tot '

een ander eynd', op dat hy door de verse-

kertheydt des levens de vreese des doodts

overwinnen soude. Aen soo vele 4) en soo

Luras 24. 38.

I) []. 2) ver: 3) [ ]. 4) Soo vceL
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Het eerste be-

wijs van liet

tweede hulp-

middel. Godt is

Almachtig; soo

kan hy dan de

dooden opwcc-

ken.

Philip. 3. 21.

Het tweede

bewijs. De or-

dre der nature

leert ons dat.

Het derde be-

wijs, liet ghe-

loof van alle

Godtvruchtige

voor en nae

(ie koniste van

Christus

i^beeft der Al-

inachtigheyt

Godes desen

lof.

Icsa. 26. 19.

Psalm 68. 21.

onlwijlïelicke getuyghnissen geen geloove te

gheven , sou 1 ) niet alleen een teecken van on-

gheloovigheydt wesen 2) , maar oock van een

boos' en uytsinnige hartneckigheyt.

4. Dat wijders (ghelijck gheseydt is) om
van de weder-opslanding versekert te zijn , onse

sinnen moeten ghericht 3) en ghestiert worden

tot het bemercken van d'oneyndige macht

Godts, dat leert ons Paulus met weynighe
woorden: Die ons' vernedert lichaem, seght

hy , veranderen sal , op dat het selve ghelijck-

formigh worde sijnen heerlicken lichame , na

de werckinghe waer door hy oock alle din-

ghen hem-selven kan onderwerpen. Daeroni

en isser geen ding min betaemlick dat datmen
alhier naspeurt en ondersoeckt wat op ghewone
natuyriicke wijse al dan niet gheschieden kan 4),

daer ons een onbegrijpelick wonderwerck voor-

ghesteldt wordt , 't welck door sijne grootheydt

all' onse sinnen verslindt. Paulus heeft even-

wel een argument en bewijs voort ghebracht

uyt de natuyr, en daer mede bestraft d'on-

verstandigheyt der gener die de weder-opstan-

dingh loochenen 5). Ghy dwaes, seght hy,

het gene ghy zaeyt en wort niet levendigh

,

't en zy dat het ghestorven zy , &c. Hij seght

datmen int gezaeyde siet een gedaente der

weder-opstandingh , om dat het kooren voort

komt uyt de verrottingh. En voorwaer de saeck

en soude so swaer niet zijn om te gelooven

,

waer 't dat wy na behooren aendachtigh wa-
ren int bemercken van de wonderwercken,

dewelcke door -alle de deelen en lagen 6) der

wereld haer selven voor ons' ooghen voor-

doen. Laet ons voorts gedencken dat niemandt

van de toekomende weder-opstandingh waer-

licks en sal overtuyght en versekert zijn , dan

die , dewelcke in 7) verwondering wech ghe-

ruckt zijnde, aen 8) Godts mogentheyt haer

eere geeft. Jesaia door dit vertrouwen moedigh

zijnde roept uyt : Uwe doode sullen leven
,

[ooe^] mijn doodt lichaem , sy sullen opstaen :

waeckt op , ende juycht
,
ghy die in den stof

woont. Als nu de saken vertwijffelt stonden

en buyten hope waren , so verheft hy hem-

selven tot Godt den Autheur des levens , in

wiens hant d'uytgangen des doots zijn
, ge-

lijck in den Psalm geseyt wort. Job die meer

een doot lichaem geleeck dan een mensch

,

heeft oock ghesteunt en sich verlaten op de

mogentheyt Godts , en niet getwijffelt
,
gelijck

als 9) of hy gaef en ghesont geweest waer,

om 10) sich-selven tot dien dagh te verheffen :

lek weet, mijn Verlosser leeft; ende hy sal

de laetste over het stof opstaen : (te weten

,

1) dnt eu is. 2) [ ]. 3) gestreckt. 4) bemerckt en
ndertast wat natuyrliekcr wijse sonde kunnen ghesehicden.

5) versaken. 6) wijeken. 7) tot. 8) [ ]. 9) []. 10) [].

om sijn kracht aldaer te verloonen en uyt te

voeren). Ende als sy nae mijne huydt dit door-

knaeght sullen hebben; sal ick uyt mijn

vleesch Godt aenschouwen : Den weicken ick

voor my aenschouwen sal, ende mijne ooghen

sien sullen, ende niet een vreemde. Want al

is't dat sommige dese plaetsen wat scherpsin-

nighlicker verdraeyen, als of die van de weder-

opstandmg niet uyt-geleydt en moesten wor-

den, so bevesligen deselve nochtans 'tgeen sy

begeeren uyt te roeijen : want de heylige

Mannen trecken alleen vertroostingh in hare

onghelukken 1) uyt de gelijckenisse der we-
der-opstandingh. Het welck beter bekent en

verslaen wort uyt het geen by den Propheet

Ezechiel wordt gelesen , want doe de Joden

de beloft van hare weder- komst uyt de ge-

vangenis van Babylonien verstieten, ende daer

tegen seyden dat het even soo ongelooflick

was dat haer den wegh geopent soude wor-

den , als dat de dooden uyt het graf souden

voort komen, soo wort den Propheet in een

gesicht,voor ooghen gesleldl en ghetoont een

veldt vol dorre beenderen, dewelcke van Godt

dit bevel ontfanghen datse wederom vleesch

en zenuwen aennemen sullen. Al hoewel hy

onder dat voorbeeldt "het voick verweckt en

opheft tot de hope van hare weder-keeringh,

soo neemt hy nochtans de stof en oorsaeck

van die hoop', uyt de
|
weder-opstandingh:

gelijck de selvigh' ons is het voornaemste

voorbeelt 2) van alle de verlossinghen die de

gheloovighe vernemen en gevoelen in dese we-

relt. Alsoo oock , als Christus geleert hadde

dat de stemme des Euangeliums levendigh-

makende was, en de Joden suicks niet en

wilden aennemen, soo voeght hy terstondt daer

by dese woorden : En wilt u daer over niet

verwonderen, want d'uyre komt in dewelck'

alle deghene die in de graven zijn, de stemme

des Soons Godts hooren, en te voorschijn ko-

men sullen. Laet ons derhalven, volgens 't

exempel van Paulus, met een bly en wacker

gemoedt aireed' in't midden van den strijt

triumpheeren, om dat hy, die ons het toeko-

mende leven belooft heeft, machtigh is te be-

waren 't gheen wy by hem hebben : en laet

ons alsoo roemen dat ons de kroone der ge-

rechtigheydt wech geleydt is , die de recht-

veerdighe Rechter ons gheven sal. Alsoo sal

't gheschieden dat alle de swarigheden die wy
lijden, ons een bewijs sullen wesen van het

toekomende leven. Want het betaemt- Godes

natuyr, en 't is recht by hem den godtloosen

die ons verdrucken, verdruckinghe te vergel-

den , maer ons die t'onrecht verdruckt wor-

Het vierde be-

wijs. God heeft

desekrachtighe

ghenade door

een sienlick

teecken be-

tuysht. Ezech.

37.' 8.

(p. 408.)

Christus

heeft deselve

voor-geslelt.

Paulus heeft

daer op gesien,

en heeft ons

geleert van ge-

lijckeii te doen.

2. Tim. 4. 8.

2. Thess. 1. 6.

]) qnaden. 2) exemplaer.
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Uy tv lucht.

den , rust te glieven , als Christus sal gheo-

penbaert worden niet de Enghelensijner macht,

in vlammighen vyere. Doch men moet weten

en vast houden 't gheen d'Apostel na weynige

woorden daer by voegt , dat hy sal komen
om vereert te worden in sijn' Heyhghen, en

wonderbaer te worden in allen den geloovi-

gen , door dien het Euangelium by hen is

gelooft geweest.

5. En al hoewel de verstanden der men-

schen in dese betrachtingh der weder-opstan-

dingh sonder ophouden behoorden besich ghe-

houden te worden : soo hebbense nochtans

,

gelijck ofse met voor-bedachten raet alle ge-

dachtenisse der selver wilden uylroeijen , de

doodt genoemt het eynd' aller dingen, en de

vernietigingh des menschen. Want Salomo

spreeckt voorseker van de ghemeen' en ghe-

woonlick' opiny en meyning der menschen
,

wanneer hy segt : Dat een levendigen hont

is beter dan een doode leeuw. En in een an-

der plaets : Wie merckt dat de adem van de

kinderen der menschen opvaert nae boven

,

ende de adem der beesten nederwaerls vaert

in de aerde? Dit beestelick onverstant heeft

tot allen tijden seer gevvoedt, ja soo dat het

selfs tot in de Kerck is door ghebroken

:

want de Sadduceen hebben opentlick durven

belijden datter gheen weder-opstandingh en

was, jae dat de zielen sterflick waren. Maer

op dat dese plomp' onwetenheydt niemanden

en soude verontschuldighen, soo hebben d'on-

geloovighe door het ingeven der nature selfs,

altijdt een beeldt en conterfeytsel der weder-

opstandingh voor haer' oogen gehadt. Want
waer toe diende de heylig' en onverbrekelicke

manier en ghewoonte van begraven , anders

dan op datse soude zijn een pandt des nieu-

wens levens? Hier tegen en machmen niet

seggen , dat dese gewoont' uyt misverstandt

her-gekomen en ontstaen zy, want de begra-

venis is by de heylighe Vaders altijdt in

eeren gehouden geweest , en Godt heeft ge-

wilt dat deselve wijse by de Heydenen soude

blyven, op dat dese sienlicke ghestalt en ghe-

daente der opstanding , hare traegheyt wac-

ker maken soude. En al hoewel dese cere-

mony by hen hare vrucht niet en heeft be-

komen , so isse nochtans nuttigh I) voor ons,

so 2) dat wy voorsichtelick op het eynddoel let-

ten 3) : want dit dient grootelicks tot weder-

leggingh en bestraffingh van haer ongheloo-

vigheydt, c'ats' alle te samen door die uyter-

licke ceremony beleden hebben 't geen niemant

onder hun en gheloefde. De Satan en heeft niet

alleen de sinnen der menschen ongevoelick ge-

profytig. 2) ia't. 3) het eyude bemercken.

liusteii.

Uaur uyl-

vluclil

maeckt , op datse de gedachtenisse der opstan-

dingh te gelijck met de lichamen begraven sou-

den : niaer hy heeft oock sijn best gedaen om
dit stuck der Leere door verscheyden ghedichl-

selen te verderven , op dat het eyndllick soude
t'onder gaen. lek late staen dat hy aireede ten

tijden van Paulus d'Opstandingh heeft begonnen
te bestrijden : maer een weynigh daer na zijn

de Chiliasten ghevolght , dewelcke het Rijck van
Christus binnen den tijdt van duysendt jaren

bepaelt en bekrompen hebben. Doch haer ghe-

dichtsel is kinderlicker dan dat het behoeft of

weerdigh is weder-Ieydt te worden. d'Openba- Aijuc 20. 4.

ringh van Joannes, uyt dewelcke sy sonder Iwijf-

fel hare dwalingh met een coleur en schijn van

waerheydt hebben willen overtrecken
, en doet

oock niet tot haer voordeel : dewijl in het getal 1. .Vutwuuit.

van duysendt jaren aldaer gemeldt , niet en

wordt ghesproken van d'eeuwighe gelucksa-

ligheydt der Kercke , maer alleen van de ver-

scheyden beroerten die de Kerck als noch op

der aerden strijdende te verwachten hadde.

Voorts de gheheele Schriftuyr roept datter 2. Aut«uurt.

gheen eynd' en sal wesen , noch van de ge-

lucksaligheydt der Uytverkorenen , noch van

de straffe der verworpenen. Daer beneffens s- Autwuurt.

moet het geloof belangende die dingen die

voor ons gesicht verborgen zijn , en het be-

grijp onses verstandts verr' overtreffen, uyt

de sekere getuyghnissen van Godls Woort
getrocken en verkreghen, of andersins gheheel

en al wech geworpen worden. Die den kin- *• Auinuort.

deren Godts alleen duysent jaren bestemmen
tot de genietingh en besittingh van d'erffenisse

des toekomenden levens , die en bemercken

met met wat een groote versmaetheydt sy

Christus en sijn Koninckrijck brandt-mercken.

Want is't datse niet en sullen bekleedt wor-

den met onsterlTelickheydt , soo en is oock

Christus self , nae wiens heerlickheyt sy sullen

worden verandert , tot een onsterli'elicke heer-

lickheyt niet opgenomen. Indien hare gheluck-

saligheydt een eynde nemen en hebben sal

,

soo is Christus Koninckrijck , op wiens vastig-

heyt de selvig' hare ghelucksallgheydt gegrondt

IS, tijdtlick en vergancklick. In somma: ofsy 5. Autwuurt.

zijn in alle Goddelicke saken teenemael on-

ervaren , of sy poogen door een slinckse en

verkeerde quaedlwilligheydt de gantsche ghe-

nade Godts en de kracht van Christus om verre

te werpen , welcker vervuil ingh daer in alleen

gheleghen is , dat de sonde uytgewischt en de

doot verslonden zijnde , 't eeuwighe leven vol-

komelick weder opgerecht worde. De blinde * Ue voor-

sclvcn kunnen oock slen , hoe dwaes daer zy
*'*"'^"^^^^f"'

d'inbeeldingh der gliener dewelcke besorght

zijn, dat Gode te groote wreetheyt wort toe-

geschreven , wanneer men ghevoelt en seydt



582 HET DERDE BOECK III. 35. 6.

1. Uytvlucht.

Aütwoort,

3. Uytvhicht.

Aütwoort.

(p. -109.)

5. Sommi-

ghe neu8wiJ3e,

dewelcke droo-

meu dat de ge-

heele mensch

door de doodt

vergaet, en dat

de zielea met

Je lichameQ

teu langhen

laetsteu sullen

o|ibtaeu.

Dcse wor-

den wederleydt

door verschey-

dcn getuygnis-

sen der Schrif-

tnyr, dewelcke

leeren dat de

zielen nae de

dat de verworpene tot eeuwighe straffen en

pijnen bestemt en over-gegeven worden. De
Heere sa! quansuys onrecht doen , indien hy
van sijn Koninckrijck berooft die ghene die

door ondanckbaerheyt haer selven sijns Ko-

ninckrijcks onweerdigh gemaeckt hebben. Maer

hare sonden , seggense , zijn lijdtlick. lek

beken 't , maer Godes Majesteyt midtsgaders

oock sijne gherechtigheyt , die sy door hare

sonden geschonden hebben , zijn eeuwigh en

on-eyndigh. Soo is het 1) dan oock recht

dat de gedachtenis van haer ongerechtigheydt

nimmermeer en vergae. Maer aldus sal de

stralïe , segghense
,
swaerder zijn dan de mis-

daedt. Dit is een onverdraghelicke lasteringh,

dat de Majesteyt Godts soo kieyn
|

geacht

wort, en datmen de versmaetheydt hem aen-

gedaen , niet hooger en grooter en weer-

deert dan eene ziel. Doch laet ons dees' on-

geschickte rabbelaers verlaten , op dat wy niet

en schijnen (heel anders als wy voor henen

gheseydt hebben) 't oordeelen dat hare suffe-

rijen weder-legginge weerdigh zijn.

6. Behalven de voorgaende rasernijen zijn-

der noch twee van de verkeerdelick neusvvyse

menseben ingevoert. Sommige hebben sich la-

ten voorstaen , als of de gheheele mensch ver-

gaen waer, dat de zielen met de lichamen

weder opstaen sullen. Andere wederom , de-

welcke bekennen dat de zielen onsterlTelick zijn,

hebben gemeynt dat de selvighe met nieuwe
lichamen aengetoghen sullen worden : waer
mede sy rondt uyt de weder-opstandinge des

vleesches ontkennen en versaken. Wat d'eerste

raserny belanght, dewijl ick daer van yetwes
aengheroert hebb' in de Scheppinge des men-
schen , so sal 't my nu ter tijt genoegh zijn

den Lesers wederom te vermanen , wat een

beestachtigh misverstandt het zy, dats' uyt de

Ziel die nae 't beeldt Godts geschapen is, eenen

verdwijnenden adem of windt maken, waer
door het lichaem in dit verganckelicke leven

alleen sijn kracht en groey ontfanght , datse

den Tempel des Heylighen Geestes vernietigen,

dats' eyndtlick dat deel onses selfs , in het

welck de Godtheydt aldermeest haer glantz 2)
gheeft , en voortreffelicke teeckenen der on-

sterflickheyt in-gegraveert zijn, van dese gave

der onsterflickheydt berooven : soo dat de con-

dity des lichaems beter en uytnemender zy

,

dan der ziele. Gantsch anders leert ons de

Schriftuyr, dewelck' het lichaem by een hutt'

vergelijckt , en daer benetïens ghetuyght dat

wij daer uyt verhuysen als wy sterven : want
sy weerdeert en oordeelt ons nae dat deel dat

ons van d'onredelicke dieren onderscheydet.

1) LJ- 2) schijn.

Alsüo seght Petrus doe sijn doodt nakende

was, dat de tijdt was ghekomen, in dewelck'

hy sijnen tabernakel aflegghen soude. Nae dat

oock Paulus sprekende van de gheloovige, ghe-

seydt heeft, dat wy een gheboiiw en woon-
stede 1) in de Hemelen hebben, soo haest

als ons' aerdtsche huys sal gebroken zijn: soo

voeght hy terstondt daer by dat wy als vreem-

delinghen uytwoonen van den Heere soo langh

als wy in 't lichaem blijven , en dat wy in 't

af wesen en ontbeeren onses lichaems begee-

ren by Godt teghenwoordigh te zijn. Indien

de zielen niet levendig h en blijven nae de

doodt van hare lichamen , seght ons dan wat

het voor een dingh zij , 't welck van hel li-

chaem af ghescheyden zijnde , de tegenwoor-

digheyt Godts geniet? Maer d'Apostel beneemt

ons alle twijlfelingh , wanneer hy leerdt dat wy
versamelt worden tot de geesten der rechtveer-

digen. Door weicke woorden hy verstaet, dat

wy komen in 't gheselschap van de heylige

Vaders , dewelck' oock ghestorven zijnde met

ons den selven Godt dienen , soo dat wy niet

en kunnen Ledematen van Christus zijn , 't en

zy dat wy met hen vereenight worden. In-

dien oock de zielen van hare lichamen ont-

bonden zijnde , haer wesen niet en behielden
,

en tot de gelucksalige lieerlickheydt niet be-

quaem en waren , so en soude Christus tot

den Moordenaer niet gcseydt hebben : Heden

sult ghy met my in
' Paradijs zijn. Laet ons

op soo klare glietuyghnissen ons selven verla-

tende , niet twijHelen om 2) onse zielen , wan-

neer wy sterven , na 't exempel van Christus,

Gode te bevelen : of na 't exempel van Stepha-

nus , aen Christus in bewaringh over te leve-

ren, dewelcke niet te vergeefs ghenoemt wordt

de Herder en Opsiender 3) der selver. Voorts

wal belanght haren staet in desen tusschen-

tijdl 4) die daer is tusschen het afsterven van

hare lichamen en den jonghslen dagh, sulcks

curieuselick t'ondersoecken en is niet behoor-

lick noch oock oorbaei'lick. Vele quellen haer

selven seer met te disputeeren, wat plaets de

zielen besilten, en öfs' aireede des Hemels lieer-

lickheydt ghenieten of met. Doch hel is dwaes-

heydt en lichtveerdigheyt van onbekende din-

gen hooger en verder orldersoeck te doen dan

ons Godt belieft te laten weten. Als de Schrif-

tuyr geseydl heeft dat Christus by haer teghen-

woordigh is, en dat hy de selvigh' opneemt

in 't Paradijs op datse ghetroost souden wor-

den, en dat de zielen van de verworpene sulcke

tormenten lijden alsse verdient hebben, so laet

het de Schriftuyr daer by blijven. Wat voor

een Leeraer of Meester sal ons nu openbaren

doot der licha-

men Icvendigh

blijven, en tot

de gelucksalige

gheesten en tot

Christus sclve

versamelt wor-

den.

2. Petr. 1. 14.

2. Cor. 5. 1.

Hebr. 13. 13.

Lucas 23. 43.

ibid. 46.

1 Petr. 2. 25.

Weicke daer

zy de staet en

plaatse der zie-

len van de doot

at" tot den jong-

sten dagh tóe.

1) timmeringh en woonplaets. 2) [ ]. 3) Toesiender.

4) middel-tijd t.
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't geen Godt verborghen heeft? De dispuyt en

handel omtrent 1) de plaets is immers soo onge-

schickt en lichtveerdigh; want wy weten dat de

ziel een ander afmelingh heeft als het lichaem.

De schoot Abrahams wordt geseydt te zijn de

gelucksalige vergader-plaets van de Heylighe

Geesten, ende dat is ons ghenoegh dat wy uyt

dit vreemdelinghschap ontfangen worden door I
)

den ghemeynschappeücken 2) Vader der ge-

loovigen, op dat hy ons de vrucht sijns ghe-

loofs soude mede deelen. Ondertusschen dewijl

de Schriftuyr ai-omm' ghebiedt te staen op de

verwachtingh van Christus toekomst, en daer

beneiïens de Kroon der heerlickheydt tot op

dien tijt toe uytstelt, soo laet ons te vreden zijn

met dese palen en eynden ons van Godt gestelt

en voor-geschreven, te weten, dat de zielen der

Godtsaligen den arbeydt van desen strijdt vol-

bracht en af ghedaen hebbende, tot de salighe

rust-plaets komen, alwaer sy met een gelucki-

ghe blijdtschap de ghenietingh van de beloofde

heerlickheyt verwachten: en dat alsoo alle din-

gen in opschortingh worden ghehouden tot dat

Christus de Verlosser verschijnt. En wat de

verworpene belangt, het is buyten twijlTel dat

die geen ander lot en deel en hebben dan die

Judas den Duyvelen toeleght, te weten, datse

met ketenen gebonden ghehouden worden tot

datse worden getrocken en ghesleept tot de

straffe daer toe sy verordineert en bestemt zijn.

7. Even also wanschapen is oock de dwa-

lingh der gliener dewelck' haer selven inbeel-

den dat de zielen niet wederom en sullen ont-

fangen die lichamen met dewelcke sy nu be-

kleedt zijn, maer datse met nieuwe en andere

lichamen begaeft sullen worden. De reden die

de JManicheen tot bewijs voort brachten, was

van seer kleynder waerde, te weten, dat het

gheensins betaemlick zy dat het vleesch 'twelck

onreyn is, weder opstaen soude. Even eens als

of de zielen gheen onreynigheydt en hadden :

die sy nochtans van de hope des eeuwighen

levens niet uyt en sloten. Het was derhalven

even soo veel als of sy gheseydt hadden, dat

dat gheen 't welck door de smette der sonde

besoedelt is, van Godt niet en kan ghereynight

worden. Want dees' hare suffery , dat het

vleesch van natuyren onreyn zy, om dat het

van den Duyvel is gheschapen, die gae ick nu

voorby : en betoon' alleenlick dat al dat, 'twelck

nu in ons den Hemel onweerdigh is, de weder-

opstandingh niet en verhindert. Voor eerst

,

dewijl Paulus den geloovigen beveelt dats' haer

selven sullen reynigen van alle besmettinghe

des vleesches en des gheestes, soo volght daer

üyt dat oordeel 't welck hy in een ander plaets

verkon
|
dight, te welen, op dat een yegelick

ontfanghe na dat hy in sijn lichaem gedaen

heeft 'tzy goedt of (]uaed[. Waer med over een

komt : op dat het leven van Jesus Christus in

onsen sterflicken vleesclie gheopenbaert worde.

Daerom bidt hy soo wel voor de lichamen als

voor de zielen en geesten, dat Godt deselve be-

waer' onstrali'elick tot op den dagh van Jesus

Christus. En dat en is geen wonder. Want het

soude seer ongerijmt zijn dat de lichamen de-

welcke Godt hem-selven tol Tempelen toe-ge-

heylight heeft, in verrotlingh souden vervallen

sonder hope van weder op te staen. Is't niet

alsoo dat de lichamen der gheloovigen oock zijn

Ledematen van Christus? Is't niet sulcks dat

Godt beveelt dat hem alle de deelen derselver

loe-geheylighl sullen worden? Wil hy niet dat

sijn Naem door de tonghen worde groot ghe-

maeckt , datmen suyvere handen tot hem op-

heff' en hem offerhanden toebrenge ? Wat voor

een uytsinnigheydt is het dan dal een sterflick

mensch dat deel des menschen, het welck de

Hemelsche Rechter geweerdight heeft soo uyt-

nemend 1) en Ireffelick te vereeren, tot stof

maken soude sonder eenighe hoop' van weder-

oprechtingh? Desghelijcks wanneer Paulus ons

vermaent dat wy den Heere sullen eeren soo

wel in ons lichaem, als in onse ziel, om datse

beyde Godes zijn : so en lijdt hy gewisselick

niet, dat dat geen, 'l welck hy Goeie toe-eygent

als een heylighe saeck, tot een eeuwighe ver-

rotlingh verwesen soude worden. Daer en is

oock gheen saeck die in de Schriftuvr klaerder

beschreven en uytghedruckt worl, als de we-
der-opstanding van dat vleesch 't welck wy nu

draghen. Dit verderflicke, seght Paulus, moet

onverderflickheydl aendoen , en dit sterflicke

moet onsterflickheydt aendoen. Indien Godt

nieuwe lichamen maeckte, waer soude dan de

veranderingh van dees' hoedanigheden (sterf-

lick en verderflick) zijn en gesien worden? In-

dien hy gheseydt hadde dal wy moeten ver-

nieuwt worden, soo soude de Iwijfielachtige

wijsc van spreken misschien oorsaeck gegeven

hebben tol dese dwalingh: maer nu dewijl hy

dese lichamen, daer mede wy bekleet en om-
daen zijn, mei den vinger aenwijsl, en hun 2)

onverderflickheydl belooft en toeseght, soo loo-

chent 3) hy opentlick ghenoegh dalter nieuwe

lichamen worden gemaeckt. Jae hy en konde

(seght Terlullianus) niet duydelicker spreken,

al hadd' hy sijn huydt met de handen ghevat

en ghehouden. Sy en sullen oock door geen-

derley uylvlucht kunnen ontvlieden de kracht

van het argument 't welck Paulus gebruyckt

in een andere plaets, alwaer hy seggende dal

().. 410.)

2. Cor. 5. 10.

2. Het luvea

van Christus

8rtl in hem wor-

den geupcn-

bacrt.

2. Cor. i. 10.

l.Thess. 5.23.

Ü. Sy zijn le-

den van Chris-

1. Cor. 3. 11.

1. Cor. 6. 15.

l.Timoth.2.8.

4. Sy eeren

den Heere.

1. Cor. C. 20.

5. Sy sullen

onverdcrffe-

lickheyt en on-

sterffeliclt-

heydt aendoen,

1. Cor. 15.53.

Libr. de Ke-

surrect. carnis.

c. 51.

6. Sy sullen

voor den Kerh-

ter-stoel van

Christus ge-

stelt worden.

Kom. 14. 11.

1) van. 2) (^hemeyn 1) excellent. 2) [ ]. 3) versaeckt.
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7. Sy suUeu

wordeu opglie-

weckt uyt het

stof lier aerden.

Dan. 12. 2.

8. De we-

der- oprechting

door Christus

behoort tot de

lichamen.

9. Dees' op-

staudingh der

lichamen is

van d'Epicu-

reen bespot ge-

Avordeu.

10. Sy wort

van Christus

lietayght.

loan. 5. 28.

U. Sy sul-

len den licha-

me van Chris-

tus gelijck zijn

het weli:k op-

ghestacn is iu

der waerheydt,

euiudieuChris-

liis een auder

lichaem out-

faugen hadde

,

Süo soude ouse

saligheydt te

niet gaeu.

loan. 3. 19.

Christus de Rechter der werelt wesen sal, tot

bewijs van dien voort brenght het geluyghnis

van Jesaia: lek leve seght de Heere : voor my
sal alle knie buyghen; want hy verkondight

daer mede klaerlick dat die gene, tot dewelck'

hy spreeckt, ghedwongen sullen worden reec-

kenschap te geven van haer leven, 't Welck

niet wel en soude voeghen of sluyten, indien

datter andere nieuwe lichamen voor den Recli-

ter-stoel wierden ghedaeght en ghesteldt. De
woorden van Daniël zijn oock klaer : Ende vele

van die, die in het stof der aerden slapen, sul-

len ontwaken, dese ten eeuwigen leven, ende

gene tot versmaedtheden
,
[ende] tot eeuwige

afgrijsinghe. Dewij! hy uyt de vier elemen-

ten geen nieuwe stof voort en brenght daer

uyt de menschen mochten worden gliemaeckt,

maer de doode lichamen uyt het graf roept

en voort haelt. Ende dit wijst oock de klare

reden. Want indien de doodt die uyt des men-

schen val haren oorsprongh heeft, een bijkoms-

tigh 1) dingh is, soo behoort oock de weder-op-

rechtingh , die Christus lieeft mede ghebracht,

tot dat selvighe lichaem 't welck begonnen is

slerflick te zijn. En om de waerheyt te seggen,

men kan daer uyt, dal die van Athene lacchen

als Paulus d'opstandingh beweert en verkon-

digt , hchtelick af nemen hoedanigh sijne Pre-

dicaty zy geweest : en dit gelach heeft ghewis-

selick groote kracht om ons gheloove te beves-

tighen. Dese uytspraeck 2) van Christus is oock

aenmerkens weerdigh : En vreest u niet voor

de gene die het lichaem dooden , ende de ziele

niet en kunnen dooden: Maer vreest veel meer

hem, die beyde ziele en hchaeni kan verder-

ven in de helle. Want daer en soude gheen

oorsaek zijn om t^ vreesen , indien 't lichaem

't welck wy nu draghen , der helscher straffe

niet en waer onderworpen. Even soo klaer

is oock d'andere uytspraeck 2) van Christus

daer hy aldus seght: De uyre komt, in welcke

alle die in de graven zijn sijne stemme sullen

hooren. Ende sullen uytgaen , die het goede

ghedaen hebben tot de opstandinge des le-

vens: ende die het quade ghedaen hebben,

tot de opstandinghe der verdoemenisse. Sui-

len wy seggen dat de zielen in de graven rus-

ten , op dats' aldaer Christus stemm' hooren

mochten ? En niet veel meer dat de lichamen

op sijn bevel en gebodt sullen weder keeren tot

die jeught en kracht dewelke sy verloren had-

den? Daer benefl'ens, is 't dat wy met nieuwe

lichamen sullen begaeft worden , waer sal dan

de ghelijckformigheydt des Hoofts en der Lede-

maten zijn en blijven? Christus is opgestaen :

maer hoe? Hem-selven een nieuw lichaem nia-

1) toevalligh. 2) spreuck.

kende? Ja
,

gelijck hy voorseyt hadde , Bre-

ket desen Tempel , ende in drie daghen sal

ick den selven oprechten. Hy beeft het ster-

flicke lichaem 't welck hy eerst ghedragen

hadde, wederom ontfangen. Want het vernie-

ghen van dat lichaem 't welck tol een ofter-

hande dér versoeningh was op-geoRert, en 't

verkrijgen van een ander nieuw lichaem en

soud' ons niet veel voordeels gedaen hebben.

Men moet oock die gemeynschap, die d'Apos-

tel verkondight , wel waernemen , te weten
,

dat wy weder opstaen sullen , om dat Chris-

tus weder opghestaen is. Want daer en is

gheen dingh mm ghelooflick, dan dat ons

vleesch , daer in wy de doodingh van Chris-

tus omdragen , van de weder-opstandinge van

Christus soude berooft worden. Het welck

voorwaer door een treffelick proef-stuck en

bewijs openbaer is gheworden, dewijl vele

lichamen der Heyligen uyt de graven uytge-

gaen zijn doe Christus op stondt. Want men
kan niet loochenen d) dat dit zy gheweesl

een voorspel , of veel eer een Godts-penning

of pant van de laetste weder-opstandingh die

wy verwachten : soodanigh als aireede voor he-

nen in Henoch en Elia vertoont was: dewelcke

door 2) Tertullianus. ghenoemt worden per-

soonen op de rolle der eeuwigheydt staende

:

om datse met lichaem en ziel van 't verderf

verlost zijnde, in Godts bewaringh ontfan-

gen zijn.

8. Ick schame my dat ik so veel woorden

ghebruyck' en verslijt' in soo een klare saeck

:

doch den Lesers sal believen dese moeyelick-

heyl met my geruslelick te verduwen en te

verdraghen , op dat de verkeerd' en vermelene

hoofden geen sluyp-gat open en vinden om
d'eenvoudige te bedriegen. De ijle 3) geesten

tegen dewelck ick als nu disputeer', brengen

het ghedichtsel harer hersenen te voorschijn

,

segghende dat in de weder-opstandingh nieuwe

lichamen geschapen sullen worden. Welck is

de reden die haer dringht en beweeghl al-

soo te gevoelen,
|
anders dan om dat dit haer

onghelooflick dunckt te zijn , dat een doodt

lichaam 't welck door sulck een langhduyrighe

verroltingh verteert is , tot sijnen vorighen

staet soude kunnen weder komen? Soo is dan

d'ongheloovigheydt alleen hun lieden een baer-

moeder van dit ghevoelen. Hier leghen ver-

maent ons de G heest Godts al-omm' in de

Schriftuyr dat wy de weder-opstandingh onses

vleesches gelooven en verwachten sullen. Al-

soo betuyght Paulus dat de Doop ons een

zegel is van de toekomend' opstandinghe : des-

gelijcks worden wy oock door 't Heylige Nacht-

1. Co

12, 23.

12. Dees' on-

se lichamen, en

niet eenighe

uienwe sullen

opstaen,gelijck

het Lichaem

van Christus

aen den Kruy-

ce gestorven
,

oock de licha-

men van eeuige

Heylige.

13. Uc Sa-

crameuteu die

wy met onse

lichamen heb-

ben ontfangen,

zijn ons teecke-

nen der opstan-

dingh, 't welck

sy niet en sou-

den wesen in-

dieu ouse licha-

men selfs uiet

op eu stonden.

(p. 411.)

1) versaken. 2) van. 3) vliegende.
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17. De ge-

loovighe ouder

de Wet zijn van

d' opstandingh

harer lichanieu

ouderwcseu

dooreen uyter-

lickccereinonv,

iiiael verweckt om deselve weder-opstanding

vastlick te geloovea : als \vy de tceckenen der

geestelicker genade met den mondt ontfangen.

En om de waerheydt lo seggen , de gantsclie

vermaninge van Paulus daer med' hy ons ver-

maent dat wy onse ledematen sullen gebruyc-

ken tot wapenen der gerechtiglieyt , en soude

niet met allen om 't lijf hebben , indien daer

by niet en quam 't geen hy daer nae seght

:

Die Christus van den dooden opgeweckt heeft

,

die sal oock uwe sterflicke lichamen leven-

digh maken. Want wat soud'et helpen de voe-

ten, handen, ooghen en tongen te voegen en

te schicken ter gehoorsaemheyt Godls , indien-

se de vrucht en het loon van sulcken gehoor-

saemheyt niet deelachligh en waren? 't Welck

Paulus met sijn woorden opentlick bevestlght

:

Het lichaem en is niet voor de hoererye , maer

voor den Heere , en de Heere voor het lichaem.

Ende Godt heeft oock den Heere opgeweckt

,

ende sal ons opwecken door sijne kracht. De

woorden die daer nae volgen zijn noch klaer-

der, te weten, dat onse lichamen tempelen

des Heyligen Gheestes en ledematen van Chris-

tus zijn. Ondertusschen sien wy dat hy de

wederopstanding voeght en stelt by de kuys-

heyt en heyligheydt : gelijck hy een weynigh

daer nae den prijs der verlossingh tot de licha-

men uytstreckt. Nu , het en soude met de reden

niet over een komen , dat het lichaem van Paulus,

in het welck hy de teekenen van Christus ghe-

draghen , en Christus seer heerlicrk verklaert

en groot ghemaeckt heeft, met de kroon niet

beloont, maer daer van berooft soude worden.

Hier uyt ontstaet ook desen roem : Wy ver-

wachten uyt de Hemelen den Verlosser , die

onse verachte lichamen sijnen verklaerden

lichame sal gelijckformigh maken. Indien oock

dit waerachtigh is , dat wy door veel verdruc-

kinghen moeten in gaen in 't Koninckrijcke

Godts, soo en isser gheen reden die lyden

kan, dat onse lichamen van den mgangh tot

dat selve gheweert en af gehouden souden

worden , dewelcke Godt onder 't kruisvaendel

oeffent en met den lof en prijs der overwin-

ningh vereert. Daarom en heeft niemandt

onder de Heylige dit stuck in twljITel ge-

trocken , maer sy hebben sekerlick ghehoopt

datse souden worden mede-gesellen van Chris-

tus , dewelck' alle de verdruckingen daer mede

wy beproeft worden op sijn eygen persoon

overset en hem-selven aentreckt , om te be-

wijsen dats' ons tot het leven dienen. Jae Godt

heeft oock de heylighe Vaders onder de Wet
in dit gheloove door een uyterlicke ceromony

gheoeffent. Want waer toe diende de wijse

der begravingh
,

ghelijck voor henen ghesien

is, anders dan op datse souden weten dat den

lichamen die daer begraven waren , een nieuw

leven bereydt was? Hier toe hebben oock ghe-

dient de specerijen en het balsemen , mits-

gaders d'andere teeckenen der onsterllickheydt,

door dewelcke de duysterheyt van de Leer'

onder de Wet
,
geholpen en verlicht wiert

,

even gelijck als door de slacht-olFeren. Dese ge-

woont' en is oock uyt superstity niet voort

ghekomen : want wy sien dat de Geest Godts

also neerstig is in 't verhael van de begraef-

nissen , als hy is in 't verhael van de voor-

naemste verborgentheden des geloofs. En Chris-

tus prijst ons de begraefnissen aen als een son-

derlinge plicht
,

ghewisselick om gheen ander

oorsaeck , dan om dat deselve de oogen van

het aenschouwen des grafs, 'tweick alles ver-

derft en verteert , aflreckt en tot het schouw-

spel der vernieuwingh verheft en opvoert. Daer

beaefïens bewijst de seer neerstighe betrach-

tingh van dese ceremony, dewelck' inde Vaders

gepresen wort
,
genoegsaem datse daer in ghe-

hadt hebben een sonderlingh hulp-middel tot

verstercking van haer geloove. Want Abraham

en soude sijns huysvrouwen begravingh soo

sorghvuldelick niet bestelt en verricht hebben
,

indien hy sijn ooghen op de Religy nieten hadde

geslagen , en op het geestelicke en hemelsch

profijt daer uyt ontslaende , te weten , op dat

hy sijns huysvrouwen doodt lichaem met de

livereijen en teeckenen der weder-opstanding

vercierende , sijn en sijns huysgesins gheloof

verstercken soude. Van dit stuck wordt noch

een klaerder bewijs ghesien in 't exempel

Jacobs , dewelck', op dat hy sijnen Nakome-

Unghen soude betuyghen , dat de hoop' en ver-

wachtingh van 't beloofde landt door de doodt

selfs uyt sijn gemoedt niet»en was geweec-

ken , bevolen heeft dat men sijne ghebeenten

daer henen brenghen en voeren soude. lek

bidd' u , indien hy met een nieuw lichaem hadde

moeten bekleedt worden , soude dit ghebodt

van sijn stof ('t welck soude worden vernie-

tight) in 't landt Canaan over te brenghen

,

niet een belacchelick gebod geweest zijn'? In-

dien derhalven de Schriftuyr eenighe geloof-

weerdigheydt by ons heeft , soo en kan men

gheen klaerder of sekerder bewijs van eenigh

leer-stuck begeeren. De kinderen weten ge-

noegsaem dat dit selvige door de klanck van

de woorden weder op-staen en opwecke/i be-

duydt wort. Want wy en sullen nimmermeer

seggen dat een dingh 't welck eerst en nieu-

welinghs gheschapen wordt , weder op staet

:

Christus seggen en soud' oock met waerheyt

niet bestaen kunnen: Van alle dat, 't welck

my de Vader ghegeven heeft, en sal niet met

allen verloren gaen , maer ick sal dat opwec-

ken ten uytersten daghe. Hier toe dient oock

ghelijck uyt de

exempeleu vau

Abraliaui eu

lacob als oock

uyt het scggeH

van Christus

kan vernomen

worden.

Matth. aC. 10,

12.

Gcnes.

ly.

Genes. 47. 30.

18. D'auti.ri-

teytder Schrift,

'twoort 011-

staeu, item,

slapen, bevesti-

gben de vorige

bewijs-rcdenen.
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Van de wijse

deropstauJing.

De lichamen

sullen een an-

dere hoedanig-

heydt hebben :

niaer niet een

andere sub-

stanty.

Dat is, de

lichamea sul-

len onverderf-

lickheyt aen-

doen, blijvende,

uoehtans in

haer geheel: en

sullen worden

ojiglieweckt

door de kracht

des Ahuoghen-

dcu Godts.

lesai. 26. 31.

Maer die ten

daghe der op-

standiogh le-

veudig op aer-

den bevonden

worden sullen

worden veran-

dert in een

oogheablick

des tijds.

l.Cor. 15.51.

't woordt slapen het welck alleen den lichamen

toekomt en eyghen is. Daerom hebben de

Gnecken de begraefplaetsen ghenoemt Koime-

teria, dat is, slaepplaelsen. Nu moet ick oock

van de wijse der weder-opslandingh een wey
nigh aen roeren. Ick seggh' een vveynigh aen

roeren : om dal Paulus dit een verborgent-

heydt noemt , en ons also daer door tot sober-

heyt en matigheydt vermaent , en de vryheydt

beneemt om daer van stoutelick en scherp-

sinniglick te philosopheeren. Voor eerst moet-

men vast houden H glieea wy gheseydl heb-

ben
, dat wy sullen weder opstaan in 't selvige

vleesch 't welck wy nu dragen , soo veel aen-

gaet sijne substanty : maer dat het een ander'

hoedanigheyt hebben sal. Ais by voorbeelt 1),

al hoewel dat selfsle vleesch van Christus, het

welck tot een olferhande was opgheollert

,

weder opgheweckt is, soo was het nochtans

met andere gaven verciert, gelijck of het een

gantsch ander vleesch waer gheweest. 't Welck
Paulus met seer ghemeensame voorbeelden 2)
verklaert. Want ghelijck hel vleesch der men-
schen en het vleesch der beesten in substanty

malkanderen gelijck zijn , maer ongelijck in de

hoedanigheyt : gelijck alle de Sterren van eener-

ley matery en
|
stoiïe zijn, maer verscheyden

klaerheyt hebben : alsoo leert oock d'Apostel

,

hoewel wy deselve substanty des lichaems sul-

len behouden, datter nochtans een verande-

ringh sal wesen : soo dat ons lichaem een veel

heerlicker staet en condity hebben sal. Al is

't dal wy derhalven sullen worden opgev/eckt,

soo en sal evenwel het verderflicke niet ver-

gaen noch verdwijnen : maer het sal de ver-

derfïenis afleggen , en d'onverderilickheydl aen

doen. En dewijl £odt alle d'elementen in sijn

handt en macht 3) heeft nae sijn will' en be-

lieven, soo en sal hem glieen swarigheydt

belellen sijn gesach en heerschappy uyt te

voeren over d'aerd', en de wateren, en het

vyer, op dat hy haer doe weder gheven 't gheen
van hun schijnt verleert en vernietight te zijn.

Het welck Jesaia oock ghetuyght, al hoewel
niet sonder een figuyr of on-eyghentlicke wijse

van spreken : Siet, de Heere sal uyl sijne plaelse

uyl gaen , om de ongerechtigheyl der inwoon-

deren der aerde , over haer te besoecken

,

ende de aerde sal haer bloedt onldecken

,

ende en sal hare doodt-gheslagene niet lan-

gher bedeckl houden. Onderlusschen moetmen
lelten op 't onderscheydl 'Iwelk daer is tus-

schen de ghene die van over langh gestorven
zijn

, en die ghene die op dien dagh in 't

leven sullen bevonden worden. Wy en sullen
^

gelijck Paulus ghetuyght, wel niet alle ont!

1) exempel. 2) exempelen. 3) gheweldt.

slapen , maer wy sullen alle verandert wor-

den : dal is, het en sal niet noodigh zijn dalier

eenlghe verlenghing 1) des lijdis kome tusschen

de doodt en hel begin des tweeden levens : want
de klanck en 't gheluyt der Basuyne sal in een

punct des tijdis en in een oogenblick door-drin-

gen om de doode tol onverderflickheydl op Ie

wecken , en de levendighe door een schielicke

veranderingh te vernieuwen en over te sellen

tol deselve heerlicklieyt. Also vertroost hy in

een ander plaets de gheloovighe die sterven

moeten, hier mede, dal die gene die alsdan

in 't leven zijn, den ghenen die gestorven zijn
,

niet en sullen voorgaen , maer dat veel eer die

gene die in Christus ontslapen zijn, eerst op-

slaen sullen. Is 'l dal yemant hier leghen voort

brenghl dal d'Apostel ghetuyght dal allen men-

schen gliesteldt is eenmael te sterven , daer op

hebben wy dees' anlwoorde gereedt : te welen
,

soo wanneer de staet en condity van de na-

tuyr verandert wordt , dat sulcks is een aert

en soorte des doodts, en gevoeghlick een doodt

genoemt wort: Dien-volgens komen dese twee

met malkanderen wel over een, dat alle men-

schen door de doodt sullen vernieuwt worden

als sy het sterflicke lichaem afleggen sullen:

en dat nochtans ziel en lichaem niet en sullen

behoeven gescheyden Ie worden in die geen'

in dewelcke die haestige verandering geschie-

den sal.

9. Maer hier ontstaet noch een swaerder

questy, te welen , door wat recht de weder-

opslandmgh , dewijls' is een bysondere wel-

daedt van Christus, oock den godlloosen en

van Godl-vervloeckten gemeen zy. Wy weten

dat alle menschen in Adam den doodt zijn

onderworpen geworden : Christus de weder-

opstanding en het leven is gekomen: maer

IS hy gekomen op dal hy t gantsche mensche-

licke geslacht sonder onderscheydl en uytson-

deringhS) van yemant, levendigh maken soude?

Wal isser so wanschickelick en onbelaemlick

als dit , dat de godlloose menschen in hare

verslockte blindlheyl verkrijgen souden dat

geen 't welk Godes Godtvruchlighe Dienaers

bekomen door het geloof alleen? Nochtans

blijft dit vast en seker datter een opstandingh

ter verdoemenis , en wederom dat ter 3) een

opstandinghe tot het leven wesen sal , en dat

Christus sal komen om de schapen van de

boeken te scheyden en af te sonderen. Ick

anlwoorde, dat ons dit niet en moet schijnen

soo vreemt en seltsaem te zijn , dewijl ons

diergelijcken saeck in de dagelicksche bevin-

dingh voort komt. Wy weten dat wy alle te

samen van de erffenis des gantschen werelts

l.Thess. 4 15.

Vrage: Of de

godtloose sul-

len opstaeu, de-

wijl d'opstan-

dingh is een

bysondere wel-

daedt van

Christus,

loau. 11. 25.

Matth. 35.33.

1) verlengh. 2) uytnemingh. 3) [].
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zijn berooft geweest in Adam : en dal wy met

even soo goedt recht van hel ghemeene voedl-

sel , als van het eten van den boom des le-

vens , mogen gevveerl en af ghehouden wor-

den. Van waer komt het dan dat Godt niet

alleen sijn Sonne doet opgaen over de goed'

en quade menschen , maer dat oock sijn on-

weerdeerlicke mildtdadigheyt , soo veel de

nooddruft deses teghenwoordighen levens be-

langht, sonder ophouden met eenen ruymen

overvloedt tot haer voortvloeyt? Hier uyt ver-

staan wy ghewisselick , dat die goederen die

Christus midtsgaders sijne ledematen alleen

eyghen zijn , oock tot de godtloose worden

uytghebreydt : niet op dat deselve souden zijn

hare wettighe besittmgh , maer op datse dies

te min onschuldigh souden ghemaeckt wor-

den. Alsoo bevinden de godtloose dickwils

Godts weldadigheydt 't haerwaerts , niet door

geringe weldaden , maer door alsulcke de-

welcke alle de zegeningken der Godlvruch-

tighen somwijlen de oogh' uytsteken, doch

evenwel hun-lieden tot meerder verdoemenisse

gedijen. Indien yemant hier teghen brenght,

dat d' opslandingh niet bequaemlick en wordt

vergheleken met d'aertsche en verganckelicke

weldaden : so antwoord' ick hier op oock , dat

de godtloose so haest alsse van Godt de fon-

teyn des levens zijn vervreemt geworden, het

verderf des Duyvels hebben verdient, om daer

door t' eenemael vernielt te worden : maer

datter nochtans door den wonderbaerlicken

raedt Godts desen lusschen stant I) gevonden

is , datse buiten het leven souden leven in

de doodt. Even so weynigh ongerijmt moet

oock dit schijnen , dat d'opstandingh den godt-

loosen ghebeurt en weder-vaert , op datse

daerdoor teghen haren wil 2) mochten worden

getrocken tot den Rechter-stoel van Christus

,

den weicken sy nu als een Meester en Leeraer

,

weygheren te hooren en ghehoorsaem te zijn.

Want het soud' een lichte stralT' wesen door

de tijdtlicke doodt wech ghenomen en verteert

te worden , waer 't datse niet , om van weghen

hare hertneckigheydt te worden gestraft, en

wierden gestelt voor den Rechter, wiens wraeck

sy sonder maet en eynde tegen haer selven

3- geterght en verweckt hebben. Wijders, al hoe-

wel wy moeten vast houden 't geen ick nu
Actor. 24. 15, geseyt hebb' , midtsgaders oock t gheen Paulns

^"'
vervat in sijn wei-bekende bekentenis die hy

dede voor den Stadthouder Felix , te weten
,

dat hy verwachtede de weder-opstanding beyde

der rechtveerdighen en onrechtveerdighen: soo

wordt nochtans de Weder-opstandingh te samen

met de Hemelsche glory dickwils in de Schrif-

Wacrom de

Opstaiuliiigh

den Uytvcrko-

renen alleen

ïoorgestelt is.

1) iniddel-stant.

danck.

door middel van dien teghen haren

tuyr den kinderen Godts alleen voor-ghesteldl:

want Christus en is eygentlick niet gekomen

tot des vverelts verderf, maar om salig te

maken. Daerom wordt oock in d'Artijckelen

des Geloofs van het gelucksalige leven alleen

gemeldet.

10. En dewijl de prophety en voorsegging

van het verslinden des doodts door overwin-

ningh , als dan eerst vervult sal worden , so laet

ons altijdl gedencken aen de vrucht en het eyn-

de der opstandingh, namelick, aen d'eeuwighe

gelucksaligheydt : van welckers voortrelTelijck-

heyd 1) en uytnementheydt, ofschoon alles ge-

seydt waer wat de tongen van alle menschen

daer van sou-
|
den kunnen seggen, so soude

nochtans naeuwlicks het minste deelken van

deselve ghelucksaliglieydt aengheroert en ver-

telt zijn. Want hoe seer seker en waerachte-

lick wy oock souden moghen hooren dat het

Koninckrijcke Godts vol sal zijn van glantz 2),

blijdtschap, heyl en heerlickheydt : soo blyven

evenwel dese dinghen die genoemt worden

seer wijdt af van ons begrijp en bereyck

,

en ghelijck als in duystere redenen ingewic-

kelt en verborgen , tot der tijdt toe dat dien

dagh sal gekomen zijn , in dewelck' hy ons

sijne heerlickheydt sal gheven t'aenschouwen

van aengesicht tot aengesicht. Geliefde , seght

Joannes, nu zijn wy kinderen Godts, ende het

en is noch niet gheopenbaert wat wy zijn

sullen. Maer wy weten , dat als [Iiy] sal ghe-

openbaert zijn, wy hem sullen gelijck wesen

:

want wy sullen hem sien ghelijck hy is.

Daerom hebben de Propheten , dewijl sy dese

gheestelicke ghelucksaligheydt, suicks als die

is in haer selven, met geen woorden en kon-

den uytdrucken , deselve gemeenlick onder

lichaemlicke dinghen afgebeeldt en voorghe-

steldt. Desniettegenstaende 3) nae dien het

behoorlick is dat de vyerigheydt om daer nae

te verlanghen , in ons door eenighe smaeck

van de soetigheydt des selfs ontstoken worde,

soo laet ons voornemelick ons selven besich

houden in dese bedenckingen : Indien Godt

als een on-uyt-puttelicke Fonteyn de volheydt

van alle goederen in sich vervat: dat oversulcks

die gene dewelcke naer het hooghste goedl

en na de volmaeckle gelucksaligheydt streven,

gheen dingh boven of beneiïens hem en moeten

begeeren. Ghelijck ons in vele plaetsen ghe-

leert wordt : Abraham, ick ben u een schildt,

u loon seer groot. Waer med' oock dese woor-

den Davids over een komen : De Heere is het

deel mijner erve , ende mijns bekers : ghy

onderhoudt mijn lot. Item , in een ander plaets :

Ick sal door u aenschijn versadight worden.

l) eicellenty. 2) klaerheyt. 3) Deseu uiet tegeustaende.

Het laetste

deel des C'apit-

tels van d'eeii-

wige gclucksa-

ligheyt.

Hos. 13. 14.

l.Cor. 15. 64.

(1.. 412.)

1. Der sel-

ver nytueiuent-

heyt gact verre

boveu ons bc-

gi-'Jl>-

Genes. 15. 2.

Psalm 16. 5.

Psalm 17. 15.
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2.Thes3. 1.10.

Kegeleu die

waer te nemen

ziju.

2. l)c kinde-

ren Godts en

sullen niet alle

te samen heb-

ben eene even-

gbelijcke mate

der heerlick-

lieyt.

l.Tliess. 2.19.

Mattii. 19. 28.

Petrus betuyght dat de geloovige geroepen

zijn om der Goddelicker natuyr deelachtigh

te worden : Hoe so dat ? om dat hy in alle sijne

Heylighe verheerliclit , en in alle diegliene die

gelooft liebben, wonderbaer sal worden. Indien

de Heere sijn giory
, macht en gherechtiglieydt

den Uytverkorenen sal mededeelen
,

ja indien

hy hem-selven hun-lieden te ghenieten geven
sal , en 't welck noch tretfelicker is , indien

hy eenighsins met hen sal een worden : soo

laet ons gedencken dat onder dese weldaedt

allerley gelucksaligheydt begrepen is. En als

wy aireede grooten voortgang gedaen hebben
in dese overdenckingh 1) , soo laet ons evenwel
bekennen dat wy niet verder en zijn opgeste-

ghen als tot d'onderste trappen, indien het

begrijp onses verstandts met de hoogheyt van

dese verborgentheyt vergeleken wordt. Daerom
moeten wy in desen deele des te matiger zijn,

op dat ons, soo wy de maet des verstants

vergeten, en oversulcks door een grooter

stoutigheyt nae de hooght' henen opvliegen,

de glantz en heerlickheyt 2) der hemelscher

glory niet en overvall' en t'onder brenge. Wy
voelen oock hoe seer dat wy ghekittelt worden
door een onmatighe begeert' om meer te weten
dan behoorlick is. Waer uyt nu en dan niet

alleen ydele , maer oock schadelicke questien

en vraghen ontstaen en voort spruyten. lek

noem' die vraghen ydel, uyt dewelcke geen
nuttigheyt en kan getrocken worden. Maer de

tweede vragen zijn erger , om dat die gene die

haer selven daer in toegeven , sich in verderffe-

licke beschouwinghen 3) verwerren, en daerom
noem' ick die vraghen schadelick. 't Gheen de

Schriftuyr daer van leert , dat moet by ons in

gheen gheschil of twijlFel getrocken worden :

te weten, ghelijck Godt den Heyligen in dese

werelt sijne gaven onderscheydentlick uyt-

deeldt, en sijne stralen over hen ongelijckehck

doet schijnen , dats' oock alsoo daer boven in

de Hemelen niet en sullen hebben een even

groote maet der heerlickheyt , als Godt sijne

gaven kroonen sal. Want op eenen yegelicken

sonder onderscheydt en past niet het segghen

van Paulus: Ghy-lieden zijt mijn heerlickheydt

en kroon in den dagh van Christus. Noch oock

'tgeen Christus spreeckt tot d'Apostelen ; Ghy
sult sitten , oordeelende de twaelf gheslach-

ten Israëls. Maer Paulus (dewelcke wist, dat

Godt sijn Heylige met heerlickheyt vereert en

verciert in den Hemel, naer ghelangli 4) dat

hy haer verrijckt met geestelicke gaven op

der aerden) en tvvijffelt niet dat hem een by-

sondere kroon, na de mate van sijnen arbeyt

was wech geleydt. Ende Christus, willende

1) bedenckingh. 2) klaerlieydt. 3) specnlatien.

i) uae adveuaut.

den Apostelen aenprijsen de weerdlgheydt

van het ampt daer mede sy begaeft waren
,

leert en vermaent haer dat de vrucht daer

van voor hun in den Hemel bewaert wort.

So spreeckt oock Daniel : De Leeraers nu, sul-

len blincken, als de glants des Uytspansels,

ende die der vele rechtveerdigen
,

gelijck de

sterren , altoos ende eeuwighlick. En soo ye-

mant de Schriftuyr aendachtelick bemerckt

,

die sal bevinden datse niet alleen den ghe-

loovigen het eeuwige leven belooft, maer oock

eenen yegelicken sijnen bysonderen loon. Hier-

om segt Paulus : Godt vergelde hem sulcks

in dien daghe. 't Welck oock bevestight wordt

door de belofte van Christus : Ghy sult hon-

dertvoud ontfanghen in het eeuwige leven. In

somma, gelijck Christus de heerlickheydt sijns

hchaems door menigherley verscheydenheydt

sijner gaven begint te vermeerderen 1), en

by trappen vergroot en vermeerdert in dese

werelt: alsoo sal hy de selvige voleynden 2)

en volmaken in den Hemel.

1 1 . Ende ghelijck alle de Godtvruchtighe

dit eendrachtelick sullen aennemen om dat het

door Godts Woort genoeghsaem betuyght is

:

also sullen sy oock wederom de verwarde

questien en vraghen, die sy bevinden hinder-

lick te zijn , laten varen 3) , en de palen

die haer zijn voor-ghesteldt, niet overtreden.

Wat my belanght, ick en onthoude my voor

mijn particulier niet alleen van de vergheef-

sche naspeuringh der dinghen die gheen voor-

deel en doen : maer ick meyn' oock dat my
staet toe te sien dat de hchtveerdigheydt van

andere door mijn in 4) stemmen met haer,

niet en worde ghevoedt en onderhouden. Som-
mige leeghhoofden 5) van ydelen verstande on-

dersoecken 6) neerstelick hoe wijdt de Pro-

pheten en Apostelen, en wederom d'Apostelen

en Martelaren van malkanderen verschillen in

heerlickheyt : hoe veel graden de maeghden
sullen verschillen van de getrouwde luyden :

in somma daer en is niet eenen hoeck inden

Hemel den welcken sy niet door en snuffelen.

Daer beneffens komt haer in den sin, waer

toe de weder-oprechtingh en vernieuwingh der

werelt dienstigh is : dewijl de kinderen Godts

uyt so grooten en onvergelijckelicken over-

vloet van alle dingen geen dingh en behoeven,

maer den Enghelen ghelijck wesen sullen

,

wekkers niet eten noch drincken , een teec-

ken is van de eeuwige gelucksaligheyt. Maer

ick antwoorde dat in het aenschouwen selfs

soo grooten vermakelickheydt, en in de bloote

kennisse sonder 't ghebruyck der selver, soo

grooten soetigheydt wesen sa! , dat dese ge-

Bau. 12. 3.

2. Tim. 4. U.

Matth. 19.29.

Alle kwastige

vraghen wecli-

gheruymt zijn-

de, soo worden
eenige niet on-

profijtelieke

vragen beant-

woort.

D'eerste, waer

toe de weder-

oprechtingh en

vernienwiugh

der werelt sal

dienen, dewijl

de gheloovighe

geenes dinghs

en sullen ghe-

breck hebben.

1) vorderen. 2) volvoeren. 3) henen dryvi^u.

4) toe. 5) schrale menschen. 6) ondertaateu.
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0.. 418.)

De tweede,

ran de herstel-

ingh der ghe-

ichapeiie din-

Jom. 8. 22.

De derde, wat

'oor eenen be-

eren stant wy
e verwachten

lebben, ghe-

nerokt deze^^e-

liiigh der liin-

lercii als dan

:en eynde oe-

nen sal.

Een Godt-

rruchtighe en

leer noodighe

rernaaningh.

lucksaligheydt alle de behulpselen door de-

welcke wy nu geholpen worden, verre te bo-

ven gaet. Laet het ons also ne-
|
men dat wy

in den alder-njcksten en overvloedighsten

oordt der werelt daer ons geenerley ghenot

en ontbreeckt 1), gesteldt zijn: maer even-

wel wie isser doch die niet nu en dan door

sijne sieckten van 't ghebruyck der weldaden

Godts en wordt gheweert en afgehouden?

Wie isser die niet nu en dan door sijn on-

matigheydt ghedronghen wordt 't ghebruyck

der gaven Godts te verlaten ? Waer uyt dan

volght dat alsulck een besittingh en ghenie-

tingh der Goddelicker goederen die klaer en

suyver is van alle feyl en ghebreck , zy de

kroon en het toppunt 2) der gelucksaligheydt,

ofschoon daer gheen ghebruyck en is van het

verderflicke leven. Andere treden verder, en

vraghen of niet het schuym en d'andere vuy-

ligheden daer mede de metalen verontreynight

zijn , sullen zijn verstoken van de weder-op-

rechtingh en daer van vervreemt blijven. Of-

schoon ick hen dit eenighsins toegheve, soo

verwacht ick nochtans met Paulus de verbe-

teringh van die ghebreken , die haren oor-

sprongh uyt de sonde ghenomen hebben, na

weicke verbeleringh alle de creaturen suchten

en stenen. Sy gaen wederom verder voort en

vraghen , wat voor een betere condity het

menschelicke gheslacht sal hebben, dewijl de

zeghen van het kinder-teelen als dan een eynde

nemen sal. Dese swarigheyt is oock lichtelick

t'ontbinden en wech te nemen. Dat de Schrif-

tuyr dien zegen soo heerlick aenprijst , dat

behoort tot den wasdom daer mede Godt d'or-

deningh van de natuyr sonder ophouden vor-

dert en voert tot haer gesette perck en eynde.

Edoch het is kennelick dat het een ander be-

scheydt en gheleghenthevdt heeft in den vol-

maeckten stant. Maer na dien d'onvoorsich-

tighe terstondt door de behagelickheydl van

suicke neuswijse vragen ghevangen en als in

een dool-hof dieper ghetrocken en verleydt

worden, soo en isser eyndtlick, wanneer eick

een in sijn eygen vonden vermaeck schept

,

gheen eynde van onderlinghe twisten en krac-

keelen : laet ons dan dit houden voor gewin

en profijt , dat wy te vreden zijn nu in een

spieghel en duystere reden te sien , tot dat

wy sien sullen van aenghesicht tot aenghe-

sicht. Want onder een seer groot getal van

menschen , zynder weynige , die ter herten

nemen en besorght zijn, door welcken wegh
men ten Hemel moet in gaen : en evenwel
willen sy alle voor den tijdt weten watter al

in den Hemel omgaet. En al is't dat by nae

I) wellust en gebreeekt. 2) top en foltrecklngli.

alle menschen luy en traegli zijn tot den strijdt,

soo beelden sy nochtans haer selven in dats'

aireed' overwinnen en triumpheeren.

12. Voorts dewijl de swaerheydt van Go-

des wraeck tegen de verworpene door geen

beschrijvingli genoeghsaem en kan uytghe-
druckt worden, so worden ons hare tormen-

ten en pijnen door lichaemlicke dinghen af-

ghebeeldt : te weten , door duysternis , wee-
ningh , knerssinge der tanden, door een on-

uytblusschelick vyer, door een worm die son-

der eynd' het hert knaegt. Want het is seker

dat de Heylighe Gheest door suicke manie-

ren van spreken all' onse sinnen met schrick

en vrees' heeft willen ter neder slaen : ge-

lijck wanneer gheseydt wordt, datter een diepe

heil' en poel bereyt is van der eeuwigheyt aen,

dat het voedsel van dien poel zy vyer en hout

de volheyt: en dat deselve door den adem
des Heeren als een stroom van swavel

wordt aenghestoken. En gelijck wy hier door

geholpen moeten worden om eenigsins te ver-

staen het rampsalighe lot en deel der godt-

loosen : alsoo moeten wy oock voornementlick

onse ghedachten hier in gheduyrigh besich

houden , hoe grooten ellendigheyt 1 ) het zy

van Godts gheselschap vervreemt en verstoeten

te worden : en dat niet alleen : maer oock de

Majesteyt Godts in suicker voeghen tegen u

partydigh te gevoelen , dat ghy deselve niet

en kondt ontgaen sonder van haer geperst

en benaeuwt te worden. Want voor eerst, sijne

verbolgentheydt is als een seer gheweldigh en

krachtigh vyer, door wiens aenraken alle din-

gen verteerd en verslonden worden. Daer be-

neffens dienen hem alle creaturen alsoo om
sijn oordeel uyt te voeren, dat die ghene,

teghen deweick' hy sijn gramschap aldus sal

openbaren , sullen gevoelen dat Hemel, Aerde,

Zee, Gedierten, en alles watter erghens is als

door een grouwelicke gramschap teghen haer

ontsteken, en tot haer verderf ghewapent zijn.

Dien-volghens en heeft d 'Apostel niet yetwes

ghemeyns en gheringhs verkondight, als hy

seyde dat d'ongheloovighe stratre sullen lijden,

namelick , het eeuwigh verderf, van den aen-

ghesichte des Heeren, ende van de heerlickheyt

sijner sterckte. En so dickwils als de Prophe-

ten den godtloosen vrees' aenjaghen door licha-

melicke figuren en ghelijckenissen , al hoewel

sy nae den eysch van de traegheydt onses

verstandts daer in de maet niet te buyten en

gaen , soo menghen sy nochtans daer onder

eenighe voorspelen van het toekomend' oordeel

in de Sonn' en in de Maen' en in het gantsche

ghebouw en werckstuck der werelt. D'onghe-

Van de ghe-

lucksaligheydt

der Uytverko-

reneu Godts

gaat hy bequa-

melick over tot

de rampsalig-

heydt der ver-

worpenen.

Matth. 8. 12.

en 22. I.'i.

Ibid, a. 12.

.Mare. 9, 4:i.

Weicke ranip-

saligheydt de

hoogste sal zijn

en eenwig duy-

rende.

1) katyvigheydt.
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Verscheydene luckige conscienticn en vinden derhalven gheen

beschrijvingeQ

der seWer.
rust, maer worden door eenen grouwelicken

draey-windl ghequelt en verstrooyt, sy ghe-

voelen dalse van den vergramden Godt ver-

scheurt en met doodelicke stralen doorstooten

en gevvondt worden , sy sidderen en beven voor

het geschut van Godes bliksem, en worden

door de swaerheydt van sijn handt ghekneust

en vermorselt : soo dat het lichter zy in allerley

afgronden en diepten te versincken, dan in

suicke verschrickingen te staen , raaer voor

een ooghenblick des tijdts. Hoedanigh is dat

en hoe swaer, door een eeuwige belegeringh,

en die nergens en eyndigt door Godt gheperst

en benaeuwt te worden? Van welcke saeck

de tneghentighste Psalm een ghedenckweer-

dighe uytspraeck 1) vervat: al hoewel Godt

alleenlicic door sijn ghesicht en aenschouwen

alle menschen verstrooyt en te niet niaeckt

,

dat hy nochtans sijne Dienaers , hoe meer

datse met vrees' in dese werelt ghequelt wor-

den , oock te meer 2) dringht en stuwt op

dat hy deselve met het kruys belast en

beladen , soude verwecken om hun te spoe-

den en te haesten , tot dat Hy selfs alles in

allen zy.

't Ghehriiyck

van dese Leere.

Onderwysingh

3n bc Cf^ristelicFc ïlcligic.

Het Vierde Boeck

Handelende van d'uyterlicke middelen of behulpsels

door dewelcke Godt ons tot de gemeenschap van

Ch ristus noodight , en daer in houdt.

Nu moet

noodtsiiVeück

gehandelt wor-

den van de

Kerck.

Want Godt

heeft by liaar

vertrouwt en

wech geleydt al

wat tot het ge-

loof en de rech-

te ordeningh

uoodigh ia.

EpUes. 4. 11.

Bet Eerste Capittel.

Van de ware Kercke met dewelcke wy eenig-

heyt onderhouden moeten: dewyl sy de Moe-

der is van alle Geloovige.

Wy hebben in den naestvoorgaenden

Boeck verklaert dat Christus ons

eyghen wordt, en dat wy des heyls en der

eeuwigher ghelucksaligheyt , van hem toege-

bracht , deelachtigh worden door het gheloove

des Euangeliums. Maer dewijl ons' onervarent-

heyt en traegheydt
,
jae oock d'ydelheydt on-

ses verstandts uytwendighe hulp-middelen noo-

digh 1 ) hebben , waer door het geloof in ons

voort gebracht , en vermeerdert en gevorderl

mochte worden tot sijne volmaecktheydt toe:

soo heeft Godt die hulp-middelen oock daer

by gevoegt , op dat hy onse swackheydt soude

te hulp komen. En op dat de Predicaty en

verkondiginge des Euangeliums haren loop heb-

ben soude , soo heeft hy desen schat aen 2)

sijne Kerck' in handen gegeven. Hy heeft in-

gestelt Herders en Leeraers om door haren

mondt de sijne t'onderwijsen : hy heeft deselve

1) van doen. 2) [].

voorsien met authoriteyt, macht en aensien

,

en om met één woort te seggen , hy en heeft

niet met allen nae ghelaten 't welck tot de

heyligh' eenstemmigheyt des geloofs en dop-

recht' ordeningh dienstigh was. Insonderheyt

heeft hy Sacramenten ingesteldt , die wy door

ervaringhe 3) bevmden te zijn meer dan pro-

fytelicke behulpsels om het gheloove te voe-

den en te verstercken. Want na dien wy in

den kercker van ons vleesch ingesloten zijnde

,

noch niet en zijn ghekomen tot den graedt en

trap der Engelen, soo is 'tdat Godt sich voe-

ghende nae ons begrijp , volgens sijne won-

derbare voorsienigheydt een middel en wijse

voor-geschreven heeft waer door wy, die verre

van hem afgescheyden zijn , tot hem toe gaen

en komen souden. Diens-volgens vereyscht Den korten

d'orde van leeren dat wv als nu handelen van ^f^°^'^^
«"

^.^

, ,

•>
. , 1 • L deelen van dit

de kerck en van hare regeeringh , ordeningh Boeck.

en macht , als oock van de Sacramenten , en

eyntlick oock van de burgherlick' orden : en

dat wy met eenen de Godtvruchtige Lesers

aftrecken van de vervalschingen daer mede de

Satan in het Pausdom vervalscht heeft alle

die dinghen die Godt tot onser saligheyt veror-

1) sjjieuok. Ü; [ . 3) ervaren thejt.
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Waerom hy

van de Kerck

sijii nenvaugh

lu-cmt.

MaiT. in. 9.

Giihif. 4. 26.

lu w.it sin

d'artijckfl van

ile Kuri'k inoet

guMomen wnr-

Waerom wy
legghen : lek

;heloove eene

Kerck, ende

liet lek geloo-

'e in de Kerck.

dineert hadde. lek sal beginnen van de Kerc-

ke : in welckers school Godt sijne kinderen

wil versamelt hebben , niet alleen op datse

door haer hulp en dienst ghevoedt souden wor-

den soo langli sy noch jonghe kinderen zijn

en onmondigh , maer oock op datse door hare

moederlicke sorghvuldigheyt souden worden
gheregeert tot dats' haren vollen wasdom
krijghen, en eyndtlick komen tot het uyterste

perck en eynde des geloofs. Want dese dingen

die Godt te samen heeft ghevoeght en moghen
met gescheyden worden, dat de Kerck een moe-

der zy van de ghene die Godt tot eenen Vader

hebben : en dat niet -alleenlick onder de Wet,

maer oock na de komst van Christus
,

gelijck

Paulus ghetuyght, deweicke leert dat wy kin-

deren zijn van het nieuwe Jerusalem dat van

boven is.

2. 't Geen wy in d'Artijckelen des Geloofs

belijden, te weten: Dat wy gelooven een Chris-

telicke Kerck, dat en moet niet alleen verstaen

worden van de sienlicke Kerck, van deweicke

wy als nu handelen, maer oock van alle d'uyt-

verkorene Godts, onder deweick' oock worden
begrepen die gene die dit leven door de doot

hebben af geleydt. Daerom wordt aldaer oock

het woordt ghelooven ghesteldt : om dat dick-

wils gheen onderscheydt en kan worden ghe-

merckt tusschen de kinderen Godts en d'onhey-

lighe menschen, tusschen sijn eyghen kudde,

en de wilde ghedierten. Want dat het woorde-

ken in doorl) velen daer tusschen ghesteldt

wordt, dat wordt ghedaen sonder waerschijn-

licke reden. lek bekenn' wel dat sulcks al vry

wat ghemeen is, en oock van somniigh' oude

Leeraers is gedaen geweest : dewijl oock in de

Nicenische Artijckelen des Geloofs, so als die

in de Kerckelicke History verhaelt en gelesen

worden , het woordeken in gevonden wort.

Nochtans kan men oock uyt de schriften der

Ouden bemercken dat in voortijden sonder

eenigh teghen-spreken aengenomen . en ge-

bruyckelick was datse seyden : Wy ghelooven

een Kercke, ende niet: Wy gelooven in de

Kercke. Want Augustinus , mitsgaders oock

d'oude Schrijver wie hy soude mogen zijn
,

wiens boecksken van d'uytlegginge der Artijc-

kelen des Geloofs onder en op den naem van

Cyprianus het licht siet 2) en gelesen wort,

spreken niet alleenlick also : maer sy geven
oock klaerlick te kennen dat het on-eyghent-
lick soude gesproken zijn soo 3) men seyde:

lek geloove in de Kercke: welck haer ghevoe-
len sy oock met een bondighe reden bevesti-

gen. Want daerom betuygen wy dat wy in

Godt gelooven, om dal ons gemoedt sich op

1) 2) uyt gaet .S) wncr 't daf.

Het oogh-

merck van de-

hem als op den waerachtigen neder leght, en

om dat ons vertrouwen op hem steunt en

rust. Maer dit en kan alsoo niet ghepast wor-

den op de Kercke, gelijck oock niet op de ver-

gevinghe der sonden, of op de weder-opstan-

dinge des vleesches. Al hoewel ick dan om de

woorden niet en soude willen krackeelen. soo

soud' ick nochtans liever willen volgen de ey-

genaerdighe 1) wijse van spreken, als zijnde be-

quamer om de saeck uyt te drucken, dan sulcke

manieren van spreken te soecken, waer door de

saeck sonder oorsaeck wort verduysterl. Hel

d,
1 11' -1 niercK van U'

j
en ooghmerck hier van is, op dal wy sen Artijnkei

souden weten,
|
hoewel de Duyvel sijn uyter- (p- '*i*')

sle best doet om de genade van Christus te ver-

nietigen, hoewel oock de vyanden Godts met
een rasend' geweldt daer toe ghedreven wor-
den en daer op uyt zijn: dat nochtans deselve

ghenade van Christus niet en kan vernietighl

,

noch sijn bloedt onvruchlbaer gemaeckt wor-
den , maer allijdt eenighe vrucht moet voort

brenghen. Hierom moet oock Godts verbor-

ghene verkiesingh en sijn inwendige roepingh

aengesien en bemerckt worden : want hy alleen 3. Tim. 2. l

weet weicke de sijne zijn, en houdt de sijne

onder sijn zeghel inghesloten. ghelijck Paulus

spreeckt, uytgenomen datse sijne merckteecke-

nen 2) draghen, door deweicke sy van de ver-

worpene mochten onderscheyden worden. Maer
dewijl een kleyn en veracht getal verborghen is

onder een groote menighte, en weynige tarwe-

korrels 3) door eenen groeten hoop kafs be-

deckt worden, soo moetmen Gode alleen laten

de kennisse van sijne Kerck, welckers grondt

en fondament is sijne verborgene verkiesingh.

't En is oock niet ghenoegh dat wy in ons hert

en gemoedt voor vast houden datter een Kerck
is, bestaend' uyt een sekere menighte der Uyt-

verkorenen bij 4) een vergadert, 't en zy dat

wy oock sulck een eenigheydt der Kercke be-

dencken van deweicke wy dit seker en vast ge-

voelen hebben, dat wy in de selvighe waerlicks

inghelijft en ingeplant zijn. Want indien wy
onder onsen Hoofde Christus niet en zijn ver-

eenigl met de verdere ledematen, soo en heb-

ben wygantsch gheen hoop van het toekomend'

erfdeel. Daerom wortse genoemt Catholijck of

Alghemeen, om datmen niet en kan 5) twee

of drie Kercken versinnen (i) en maken, sonder

Christus te verscheuren : 't welk niet mogelick "*"'

en is. Jae d'Uytverkorene Godts zijn alle te

samen in Christus also aen een gehecht en ver-

bonden, datse. gelijcks' aen een Hooft hangen

en vast zijn. also oock als in een lichaem te

samen wassen, met sulcken t'samen-voegingh

aen malkanderen klevende, gelijck de leden van

Waerom de

Kerck Catlio-

lijck of Alghe-

een geuaemt

1) eygen. 2) nicrcken. .S) granen. 4) in. 6) losch.

6) veraieren.
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1. Keg. 19. 18.

Wat de ghe-

m een schap der

Heyligen zy.

Of die de ver-

scheydene ga-

ven die den

Heyligen ghe-

geven zijn, en

de bnrgherlic-

ke staet en or-

deniogh wech

neemt.

A.ctor. 4. 32.

Kphea. 4. 4.

een en het selvige lichaem : zijnde waerlicks een

geworden, als dewelcke dooreen geloof, hoop'

en liefde, mitsgaders door eenen en den selfden

Geest Godls, te samen leven, en niet alleen tot

een en de selvigh' ertïenis des eeuwigen levens,

maer oock tot de ghemeenschap des eenighen

Godts en Christus gheroepen zijn. Ai hoewel

dan de droevig' woestheyt en eensaemheyt, die

ons alomm' voor oogen komt, roept en betuygt

datter niet met allen van de Kerck en is over

gebleven, laet ons nochtans voor vast houden,

dat Christus doot vruchtbaer is, en dat Godt

sijn Kerck wonderbaerlicken als in schuyl-holen

bewaert. Gelijck tot Elias geseyt is: lek hebbe

in Israël doen overblijven seven duysent; alle

knyen die haer niet gebogen hebben voor den

Baal.

3. Evenwel 1), d'artijckel des geloofs van

de Kercke gaet oock eenighsins d'uyterhcke

Kerck aen, op dat een yeder van ons hem-sel-

ven met alle de kinderen Godts in broederlick'

eendrachtigheyt houde : de Kerck geve en toe-

brenge d'authoriteyt en achtingh die haer toe-

komt, en eyndtlick hem-selven alsoo gedraghe,

ghelijck een schaep uyt de kudde van Chris-

tus past 2). En daerom wordt daer by ghe-

voeght: De gemeenschap der Heylighen, welc-

ken artijckel, ofschoon die van het meerder-

deel der Oude Leeraren na gelaten is, noch-

tans niet en moet verworpen worden ; want

sy druckt seer wel uyt hoedanigh de Kercke

zy. Want het is even gelijck alsof er 3) geseydt

waer dat de Heylige daerom tot de ghemeen-

schap van Christus worden vergadert, op dats'

alle de weldaden die Godt haer verleent

malkanderen onderlinghe ghemeen maken sou-

den. Waer door nochtans de verscheydenheyt

der gaven niet en wordt wech genomen : ge-

lijck wy weten dat de gaven des Geesles ver-

scheydentlick uytgedeelt worden : waer door

oock de burgerlick' ordeningh niet en wordt

omgestooten, nae dewelk' een yeder sijn eygen

goederen in 't bysonder besillen mach, ghe-

lijck het noodigh is , om vreed' onder de

menschen te bewaren , dat elck een sijn eyghen

en onderscheydene goederen hebbe , en daer

van Heer en Meester zy. Maer in dien artijc-

kel wort van suick eene ghemeenschap ghe-

sproken als Lucas beschrijft : Dat de menighte

van de ghene die gheloofden , was een hert

ende [ee»] ziele : en Paulus , wanneer hy die

van Ephesen vemiaent , dats' een lichaem sul-

len zijn , en eenen geest
,

ghelijckse tot een

hope geroepen zijn. Want is 't datse waerlicks

overtuyght zijn , dat Godt zy de ghemeene
Vader , en Christus het gemeyn Hooft van hun

allen , soo en is het niet mogelick datse door

broederlicke liefd' onder malkanderen veree-

night zijnde , niet en souden all' het hare mal-

kanderen over en weder 1) mede deelen. Nu
is ons hier aen seer veel ghelegen , dat wy

Welcl<e daer

zy de vrucht

den artijc-

weten wat voor een vrucht hier uyt tot ons kei der Kercite

Hcy-
komt. Want wy ghelooven een Kercke met

^"hl'iMfe"""'"

1) Hoewel. 2) toestaet. 3) offer.

dese bepalinghe 2) , op dat wy ook souden ügen

versekert wesen dat wy Ledematen zijn van

deselve. Want op dese wijse steunt onse sa-

ligheydt op soo sekere en vaste stutsels en

gronden , datse niet en kan vallen en ter neer

storten , al waar 't schoon dat het gantsche

ghebouw der werelt tot den val bewoghen
wierdt. Sy staet voor eerst vast met de ver-

kiesmgh Godts , en kan soo weynigh vergaen

of wanckelen als sijn eeuwige voorsienigheydt.

Daer beneflfens is sy eeniger maten met de

vastigheyt van Christus 't'samen ghevoeght

:

dewelcke immers soo weynigh sal lijden dat

sijne gheloovighe van hem afgetrocken , als

dat sijn eyghen leden verscheurt en vernielt

souden worden. Hier by komt noch ten der- 3.

den dat wy versekert zijn dat de waerheyt

by ons blijven sal , soo langh als wy in den

schoot der Kercke ghehouden worden. Doet *•

hier noch voor het .laetste by dat wy ghevoe-

len en vernemen dat dese beloften ons toe-

komen en eygen zijn : De saligheydt sal wesen loei 3. 32.

in Sion : Godt sal eeuwiahlick woonen in het 2''*,'^'
\l' ^c

^ rStiliii 4(j. 11.

midden van Jerusalem , op dat het nimmer-

meer en vergae. Part en deel te hebben aen

de Kercke , dat vermach soo veel dat het ons

in Godts geselschap doet blijven. Wy hebben

oock selfs m het woort ghemeenschap soo veel

vertroostingh : want dewijl het vast en seker Heyligen

is dat alle die dinghen die de Heere sijne en

onse Ledematen schenckt , ons mede toebe-

hooren en ghemeynzijn, soo wordt onse hoop

door al het goedt 't welck sy verkrygen, ver-

sterckt en bevestight. Voorts , om ons in sulc-

ker voegen tot d'eenigheydt der Kercke te

voegen , en is 't (ghelijck wy gheseydt heb- seiven in h:

ben) niet noodigh dat wy de Kercke selfs met eenigheydt te

oogen sien , of met handen tasten : maer de-
'^S"**'"'

wijls' in het geloove gelegen en door het ghe-

loove begrepen wordt , soo worden wy veel

meer daer door vermaent , ofschoon wy niet

en weten wie de ghene zijn die tot de Kercke

behooren , deselve Kercke niet weyniger te

bedencken en te gelooven , dan ofse met oogen

opentlick gesien wiert. De weerdigheyt onses

geloofs en is oock daerom niet te gheringer

om dat het een onbekende Kerck aengrijpt:

want ons en wort alhier niet bevolen de

verworpene van d'Uytverkorene t'onderschey-

De vrucht

I de ghe-

hap der

Of de Kerck

sienlick 2ijn

moet. om ons

1 ) (over). 2) met die bespreek.
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den ('t weick alleen Gode toekomt, en niet

(p. 416.) ons) niaer in onse herten voor vast en
|

gewis te houden . dat alle de gene , die door

de goedertierentheydt Godes des Vaders en

de krachtige werckinge des Heyligen Geestes

tot de gemeenschap van Christus zijn geraeckt

en ghekonien. afgesondert zijn om Godes eygen-

dom en eyghene besittingh te wesen , en de-

wijl wy behooren onder het getal derselver

,

dat wy oock mede-genooten zijn van soo een

groote genade.

4. Maer nae dien wy nu voorghenomen

hebben te handelen van de sienlicke Kerck
,

soo iaet ons selfs uyt den eenighen naem

Moeder , leeren, hoe bevorderlick , jae oock hoe

noodlsakelick ons zy de kennisse derselver:

dewijl daer geenen anderen ingang en is tot

het leven , 't en zv dats' ons in haren schoot 1)

ontfange , 't en zy dats' ons bare , 't en zy

dats' ons voede door hare borsten , en eynd-

lick onder hare bewaring en opsicht bescherme
,

tot dat wy het sterflicke vleesch af geleydt heb-

bende , den Enghelen sullen gelijck zijn. Want
onse swackheydt en lijdt niet dat wy de School

verlaten voor en eer wy den gantschen tijt

onses levens Disscipelen sullen geweest zijn.

Doet hier noch by dat buyten haren schoot

gheen verghevinghe der sonden en staet te

verwachten noch eenige saligheyt, gelijck Jesaia

en Joel getuygen. Met dewelck oock Ezechiel

over een stemt , wanneer hy betuyght dat die

ghene die Godt van hel Hemelsche leven ver-

stoot , in het Register sijns volcks niet en sul-

en worden aen geteeckent. Ghelijck daer en

tegen die gene die haer selven lot d oeffenmge

der oprechte Godtvruchtigheydt bekeeren , ge-

seydt worden haren naem onder de burghers

van Jerusalem in te schrijven. Daerom woidt

oock in eenen anderen Psalm gheseydt : Ge-

denckt mijner, o Heere, na het welbehaghen

[tot\ u voick , besoeckl my niet u heyl. Op
dat ick aenschouwe het goede uwer Uytver-

korenen : op dat ick my verblyde met de

blijdschap uwes volcks: op dat ick my roeme

met u erfdeel. Door weicke woorden Godes

Vaderlicke gunst en het bysondere ghetuygh-

nis des gheestelicken levens . alleenlick tot 2)

sijn volck betrocken en gheduydt wort , so dal

het afwijcken van de Kerck altijdt de doodt

en het verderf mede brenght.

5. Maer Iaet ons voort gaen tot de ver-

handelingh van 't gheen eygentlick te deser

plaetsen behoort. Paulus schrijft dat Christus
,

op dat hy alle dingh vervullen soude
,
ghe-

gh'egeven heeft sommige tot Apostelen , ende

sommige tot Propheten , ende sommige tot

Euangelisten , ende sommige tot Herders ende

1) boyck. 2) op.

Leeraers. Tot de volmakinge der Heyligen

.

tot het werck der bedleninge , tot opbouwin-

ghe des lichaems van Christus. Tot dat wy
alle sullen komen tot eenigheydt des gheloofs

ende der kennisse des Soons Godts, tot eenen

volkomenen man', lol de mate der grootte der

volheydt van Christus Wy sien alhier hoe dat

Godt, die de sijne soude kunnen volmaken m
een oogenblick des tijdts , nochtans niet en

wil datse tot den manlicken ouderdom sullen

opwassen anders dan door het opvoeden der

Kercke. Wy sien dat alhier oock de wijse

der opkweeckingh wordt uitgedruckl : want de

verkondigingh van de Hemelsche Leer wort den

Herderen bevolen en op geleydt. Wy sien dats

alle te samen tot een toe ghebrachl worden tot

een en deselfd' ordre, datse meieenen sachlmoe-

dighen en leersamighen geeft haer selven moe-

ten laten regeeren van de Leeraers die tot sulc-

ken werck geordonneert zijn. Jesaia hadd' oock

al in voortijden de Kerck en helKoninckrijck van

Christus door dit merck-leecken aenghewesen :
l""-"»'- "9- 21.

Mijn Geest, die op u is, ende mijne woorden die

ick in uwen mondt gheleydl hebbe . die en

sullen van uwen monde niet wijcken , noch van

den monde uwes zaedts , noch van den monde

des zaels uwes zaets. Waer uyt dan volght dat

alle die , die de geestelicke spijse der zielen

,

dewelck' haer van Godt door de handen der

Kercke toeghereyckt wordt, verwerpen, weer-

digh zijn van honger en gebreck te vergaen.

Godt geeft ons het geloof inwendigh in onse

herten, doch door het middel en instrument Kom. 10. 17.

sijns Euangeliums. Gelijck Paulus leert dat het

geloof is uyt het gehoor. Ghelijck oock by Godt

is de macht om saligh te maken : maer hy ver-

klaert en bewijst die (so als deselve Paulus

geluyght) in de verkondigingh van het Euan-

gelium. Hierom heeft Godt al in voortijden ge-

wilt dat dTsraëliten heylighe by-een-komsten

houden souden omtrent het Heylighdom , op

dat d'eenigheydt des geloofs soude worden ge-

voedt en onderhouden met de Leere die door

de mondt des Priesters wierdt uytgesproken.

Wanneer oock de Tempel genoemt wordt de Psalm 132. 14.

Ruste Godts, en het Heylighdom sijn Woon-

stede, daer hy geseyt wort te silten tusschen Ps.qim so . 2.

de Cherubim : soo en dienen die voortrelTelicke

lytelen nerghens anders toe dan om den dienst

der Hemelscher Leere dierbaer, lief, aensien-

lick en eerweerdigh te maken : het welck niet

wevnigh en soude verhindert worden door het

aensien des sterflicken en verachlelicken die-

naers. Op dat wy derhalven weten souden dal 2. cm. 4. 7.

ons eenen onweerdeerlicken schat uyt aerde

vaten toegebracht wort , soo komt Godt selfs

in het midden te voorschijn, en hy wil, ten

aensien dat hy is d'Autheur van dees' orde-
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Levit. 19. 31.

Deut. 18. 10
cii volgg.

üese wij3e

van ojjvoeding

eii moet oock

niet veracht

ivorden.

.Ja sy is ons

Diii tivceJerley

veik'ii profij-

tigh.

Welcke nut-

tighcydt wech

genoiaeu wort

vaii die gheue

die de Herders

eu Leeraers

verachteu.

(p. 417.)

ningh , in sijn instellingh als 1) teghenwoordigh

erkent 2) worden. Daerom als hy sijn volck

hadde verboden haer selven metwaer-segghery,

teecken-beduydingh , toovery , swarle-konsten

en andere superstitien te behelpen , soo belooft

hy hen te geven 'tgeen voor allen genoeghsaeni

behoort te zijn , te weten , datse nimmermeer

en sullen zijn sonder Propheten. En gelijck hy

het Oude volck niet tot den Enghelen verson-

den , maer Leeraren van der aerden verweckt

heeft, dewelck' in der daedt het ampt der En-

gelen bedienen souden : also wil hy ons oock

noch huyden ten daghe door menschen onder-

wijsen. En gelijck hy in voortijden met de Wet
alleen niet en Is te vreden geweest , maer daer

by gevoeght heeft Priesters tol Uytlegghers
,

uyt weickers monden het volck den waren sin

der Wet soecken en verstaen souden : alsoo

wil hy oock hedensdaeghs niet alleen dat wy
neerstigh sullen zijn in het lesen, maer hy steldt

oock Leeraers over ons , op dat wy door haren

dienst souden geholpen worden. Hier uyt ont-

slaet ons tweederley nultigheyt. Want hy be-

proeft aen d'een zijde door een seer goede be-

proevingh onse ghehoorsaemheyt, wanneer wy
sijne dienaers hooren spreken even eens als of

wy hem selfs hoorden : aen d'ander zijde komt

hy oock onse swackheyt te hulp, wanneer hy

ons liever door Uy tleggers op menschelicke wijse

wil aenspreken om ons tot hem te trecken , dan

met sijn stemme te donderen en ons also van

hem wech te jagen. En om de waerheyl te seg-

gen , in welck.een mate 3) dese ghemeynsame

wijse van leeren tot ons voordeel streckt , dat

vernemen alle Godtvruchtige zielen uyt die

vreese daer mede sy met recht by het vertoo-

nen 4) van Godes Majesteyt ter neder ge-

slagen worden. Die sich laten voorstaen dat d'

eerweerdigheyt der Leere verydelt wort en te

niet gaet door het geringh aensien der men-

schen die tot het Leer-anipt gheroepen zijn, die

brengen haer ondanckbaerheyt te voorschijn:

want
I

onder soo veel treffelicke gaven daer

mede Godt het menschelicke gheslacht vereert

heeft , is dit een sonderhngh voordeel en pnvi-

legy, dat het hem belieft de monden en tonghen

der menschen te heylighen tot sijnen dienst, op

dat sijn slemm' in deselve klincken soude. I.,ael

het ons derhalven wederom niet verdrieten de

Leere der saligheyt door sijn bevel en mondt

voor-gestelt, ghehoorsaemlick t'omhelsen. Want
ofschoon Godes kracht aen d'uyterlicke mid-

delen niet en is gebonden, soo heeft hy noch-

tans ons gebonden aen d'ordinair' en ghewoon-

licke wijse van leeren , aen deweicke wanneer

d'onsiunige menschen sich vveygeren te houden,

J) []. 2) bekeiit. 3} liue seer. 4) ojj 't vertoojrh.

soo verwerren sy haer selven in veel doode-

lick' en verdertfelicke stricken. Vele worden ^'^ broudt-

j 1 Ti.ri i-Tri dronckeütheyt
door nooveerdigheyt

, oi door walgmgh, oi door ^^^ dese ver-

twist en nydigheydt ghedreven , datse sich laten achters wordt

voorstaen door het lesen en overleggen van
j"j'|,"é7lu°c-

Godes woort by haer selven
,
genoeghsaem te tuyghnisseu

kunnen vorderen, en voorts alsoo bewoghen 1)
^'i"'. H^yiige

datse de gemeyne vergaderinghen versmaden " " "^'^'

en de Predicaty des woorts voor onnoodigh en

overtollig achten. En dewijlse, soo veel als in

hen is , den heyligen bandt der eenigheydt los

maken of afbreken : soo en ontgaet niemandt

van hun de welverdiende stralFe van dees' on-

goddelicke breuck en scheydingh , sonder hem-
selven met verderlï'elicke dwalinghen en seer

schromelicke sulFerijen te betooveren. Op dat

derhalven de suyver' eenvoudigheyt des ge-

loofs by en onder ons moge bloeijen en hare

kracht hebben , soo en laet ons gheen swarig-

heydt maken ons selven besich te houden en

te bekommeren in dees' oetTeningh der Godt-

vruchtigheydt, die ons van Gode soo seer wordt

aengepresen , en door sijn inslellmgh betoont

is ons tot onsen besten nut en noodigh te zijn.

Daer en is nooyt yeinandt oock onder d alder-

broodt-dronckenste honden ghevonden, dewelck'

heeft durven segghen datmen d ooren voor Godt

toesluylen moeste: maer de Propheten en de

Godtsalighe Leeraers hebben tot alle tijden eenen

swaren strijdt gehad t tegen de godtloose, de-

weicke van wegen hare halstarrigheyt sich nooyt

onder dit jock hebben kunnen begeven , datse

te vreden souden zijn door den mont en den

dienst der menschen gheleert te worden, 't

Weick even soo veel is als Godes aengesicht

uytwisschen , het welck ons in de Leere ver-

schijnt. Want den geloovigen is in voortijden

om gheen ander oorsaeck bevolen Godes aen-

schijn in het Heylighdom te soecken , 't selvighe Psalm 105.4.

wordt oock om gheen ander oorsaeck in de Wet
soo dickwils herhaelt, dan om dat de Leere der

Wet en de Prophetische vermaninghen hen-

lieden waren als een levendigh beeldt Godts.

Gelijck Paulus beweert dat in sijn predickinge 2. cw. 4. g.

schijnt de heerlickheydt Godts in het aenschijn

van Christus. Daerom zijn d'apostaten en af-

wijckers des te meer te verfoeyen , deweicke

de Kercken soecken te scheuren van nialkan-

deren
,
ghelijck ofse de schapen uyt hare stallen

verdrijven, en den wolven in de muyl jaghen

wilden. Wat ons belanght wy moeten vast

houden het geen wy uyt Paulus by gebracht

hebben, dat de Kerck door d'uyterlicke Pre-

dicaty en verkondigingh van Godes Woordt

alleen ghesticht en opgebouwt wort, en dat

de Heylighe door geenen anderen bandt on-
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Hierom, te

weten, van we-

ghen dees' op-

voedingh van

de kinderea der

Kereke, wierdt

eertijts den ge-

looyigen bevo-

len te samen te

komen tot het

Heylighdom.

Eiod. 20. 24.

Psalm 8-1. 1.

seqq.

Psalm 99. 5.

l.Paral.28.2.

Het mis-

briiyck en wet-

tigh gebruyck

der Tempelen,

voor en nae de

komst van

Christus.

derlinghe verknocht blijven , dan wannecrs'

eendrachtelick leerende en voortgangh doen-

de, die ordeningh der Kerck onderhouden

die van Godt voor-geschreven is. Dit is de

voornaemste reden
,

gelijck ick geseyt hebb',

waerom den geloovigen eertijts onder de

Wet bevolen was by een te komen tot het

Heylighdom: want als Moses spreeckt van de

woonstede Godts , so noemt hy deselve met

eenen de plaetse des Naems Godts, alwaer

Godt de gedachtenisse sijns Naems gesel heeft.

Waer med' hy opentlick leert dat die plaets

sonder d' oeffeningh van de Leere der Godt-

saligheyt nergens toe nut en is. Dit is oock

ontwijtfelick de reden , waerom David met seer

groote bitterheydt sijns geesles geklaeght heeft

dat hy door de tyrannische wreedtheydt sijner

vyanden verhindert wordt tot den Tabernakel

in te gaen. Het schijnt velen by nae te zijn

een kinderlicke klacht, dewijl het derven en

ontbeeren van den Voor-hof des Tempels seer

kleyne schade toebrenght , en oock niet veel

ghenoeghte doet verliesen , wanneer men maer

andere vermaeckelickheden ghenoegh by de

handt heeft. Evenwel klaeght hy met weenende

ooghen dat hy door dees' eenige swarigheydt,

met benaeuwtheyt en droefheyt gequelt en ge-

pijnight, en by nae verteert wierdt : de reden

is , om dat de geloovige geen dingh weerdiger

en achten dan dit hulp-middel , waer door Godt

de sijne by trappen en allengskens in de hoogt

opvoert. Want dit staet oock wel te bemercken,

dat Godt hemselven in den spiegel sijner Leere

den Heylighen Vaderen altijdt alsoo vertoont

heeft, op dat de kennisse ghcestelick wesen

soude. Daerom wordt de Tempel niet alleen

ghenoemt sijn aenschijn , maer oock (om alle

superstity wech te nemen) de voetbanck sijner

voeten. En dit is die ghelucklge en lieflicke

ontmoetingh in d' eenigheydt des gheloofs , als

een yeghelick van den meestcn tot den mm-
sten toe na het hooft streeft. Alle de Tem-

pelen die de Heydenen tot eenigh ander eynde

gemaeckt hebben , en zijn niet anders ghe-

weest dan loutere ontheyligingen van den

Godts : tot dewelck' oock de Joden , al hoewel

niet met even-ghelijcke plonipheydt , noch-

tans 1) eeniger maten vervallen zijn , het welck

Stephanus haer verwijt uyt den monl van

Jesaia met dese woorden , te weten : Dat Godt

niet en woont in Tempelen met handen ge-

maeckt, &c. Want Godt alleen heyligt hem-

selven de Tempelen tot een wettig gebruyck

door sijn Woort. Ende wanneer wy yets licht-

veerdelick bestaen te doen sonder sijn gebodt,

so kleven terstont aen dat boose begin , an-

1) (na).

dere bykomende versinsels 1), door dewelck'

het quaet sonder maet wort voort gheplant.

Evenwel dede Xerxes onvoorsichtelick , doe

hy door den raedt van sijne Wijse, alle de

Tempelen van Griecken-landt liet verbranden

of te gronden werpen : door dien hy meende

dat het ongerijmt was dat de Goden , voor

den welcken alle dingen naeckt en openbaer

moeten zijn , binnen wanden en daken beslo-

ten wierden. Even eens als of het in Godes

macht niet en stondt, op dat hy ons na by

mochte zijn , na een sekere wijse tot ons

neder te dalen , en nochtans sijn plaats niet

te veranderen, noch ons aen aerdtsche mid-

delen te verbinden : maer veel meer door

sekere trappen opwaerts te verheffen tot sijn

hemelsche Majesteyt en heerlickheydt , die

door haer on-eyndige grootheyt alle dingen

vervult , en oock door haer hoogheydt boven

de Hemelen -streckt.

6. Voorts dewijl te deser tijdt een groeten

strijdt gheweest is aengaende de kracht van

de bedieninge des Woordts , sommige des

selfs weerdigheyt boven de maet vergrootende,

andere 2) wederom beweerende datmen dat

gheen 't welck den Heylighen Geest eygen toe-

komt, verkeerdelick den sterflicken mensch

toeschrijft,
|

als men meynt dat de Dienaers

en Leeraers tot de verstanden en herten door-

dringhen , om soo wel de blmdtheyt van 't

verstandt als de hardigheyt van het hert te

verbeteren : soo moeten wy dit verschil ten

rechten verklaren en beslechten, 't Gheen sy

van beyden zijden voort brengen , dat sal lich-

telick sonder moeyte neder gheleydt worden
,

is't datmen neerstelick bemerckt de plaetsen

,

in dewelcke Godt de Autheur en Insteller van

van de predickinghe sijns Woordts, sijnen Geest

met deselve predickinge te samen voeght , en

alsoo daer uyt vrucht belooft en toeseyt : of

wederom die plaetsen in dewelcke Godt hem-

selven van d'uyterlicke behulp-middelen afson-

derende, soo wel de beginselen des gheloofs

als den gantschen loop en voortgangh van dien

sich selfs alleen toe-eyghent. Het ampt van den

tweeden Elias was (ghelijck Maleachi getuyght)

de verstanden te verlichten, en de herten der

Vaderen tot den kinderen, en d'ongheloovighe

tot de voorsichtigheydt der rechtveerdighen te

bekeeren. Christus verklaert dat hy sijn' Apos-

telen uytsendt . op datse vrucht souden voort

brengen uyt haren arbeyt. Maer welcke die

vrucht zy dat beschrijft Petrus met weynighe

woorden , seggende dat wy weder-gheboren

worden door het onverderflicke zaedt. Daerom

roemt Paulus dat hy die van Corinthen door

Cic. lib. 2. de

Legit.

Strabo, lib.

U.

Hoewel de

dienst krachtig

is, soo en is de-

selve nochtans

van den Geest

Godts niet af-

gesondert.

(p. 418.)

Getuyghnis-

sen.

loan. 15. 16.

1. Petr. 1 . 23.

1. Cor. 4. 16.

1) toevallende versiersels. 2) soiiiiniglie
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1. Cor. 9. 2.

2. Cor. 3. 6.

l. Cor. 2. 4.

1. Thess. 3. 5.

Galat. 3. 8.

1. Cor. 3. 7.

l. Cor. 15.10.

Het tweede

deel lies Ca-

pittels van de

merck-teecke-

nen derKercke.

het Euangelium heeft gegenereert, en datse

zijn den zeghel van sijn Apostelschap: jae dat

hy niet en is een dienaer der letter, die alleen

met het geluyt der stemme d'ooren soude ge-

slagen hebben , maer dat hem de krachtighe

werckingh des Geesles ghegeven is , op dat

sijn leere niet onvruchtbaer en soude wesen.

In desen sin seght hy oock elders, dat sijn

Euangelium niet en is geweest alleen in de

woorden , maer oock in de kracht. Hy ge-

tuyght oock dat die van Galaten den Geest

ontfangen hebben uyt het ghehoor des geloofs :

om te besluyten , hy maeckt niet alleen m
veel plaetsen hem-selven een mede-wercker

Godts , maer hy neemt hem-selven oock dit

aen , dat hy de saligheydt toebrenght. Dit

alles en heeft hy voorwaer nooyt gesproken met

suicken verstandt en voornemen , dat hy hem-

selven alleen buyten en sonder Godt yetwes,

alwaer 't maer een sier, soude toe-eygenen.

Gelijck hy elders verklaert met weynige woor-

den , daer hy seydt: Onsen arbeydt en is niet

onvruchtbaer geweest in den Heere , nae sijn

macht, die in my krachlelick werckt. Item,

in een andere plaets : Die in Petrus krachte-

hek wrocht tot het Apostelschap der Besnijde-

nisse, die wrocht oock krachtelick in my onder

de Heydenen. Voorts hoe gantsch niet met allen

hy den dienaren , alleen en op haer selven aen-

gemerckt, toeschrijft en overig laet, dat blijckt

uyt andere plaetsen : So en is dan . noch hy die

plant yets , noch hy die nat maeckt : maer Godt

die den wasdom geeft. Item : lek hebbe over-

vloediger gearbeyt, dan sy alle: doch niet ick,

maer de genade Godts die met my is. En wy
moeten voorwaer die uytspraecken 1) wel ont-

houden, in dewelcke Godt hem-selven de ver-

lichtinge des verstants en de vernieuwmge des

herten toeschrijft , en ons alsoo daer mede ver-

maent dat de mensch een heylighschennis 2)

begaet, wanneer hy sich selfs eenigh deel daer

van toe-meet. Ondertusschen indien eenyegellck

hem-selven den dienaren , die Godt over hem
stelt en verordineert, leersaem bewijst , soo sal

hy uyt de vrucht bekennen dat dese wijse van

leeren Gode niet sonder oorsaeck en heeft be-

haeght , en dat oock dit jock der ootmoedigheyt

en zedigheydt den geloovigen niet te vergeefs

en is opgeleyt.

7. Hoe en wat wy behooren t' oordeelen

van de sienlicke Kercke die onse kennis on-

derworpen is , dat is mijns bedunckens aireed'

openbaer en blijckelick uyt het gene voor

henen gheseyt is. Want wy hebben betuyght

dat de heyllge Schriftuyr tweesins van de

Kerck spreeckt. Somwijlen wanneerse de Kerck

1) spreucken. 2) kerck-roof.

i noemt , soo verstaet sy daer door die Kerck

die m der daedt en waerheydt van Godt voor

sijn Kerck gehouden wordt, in dewelcke geen

ander' en worden ontfanghen dan die ghene

die door de ghenade der aennemingh kinde-

ren Godts , en door de heylighmakingh des

Gheestes waerachtige ledematen van Christus

zijn. En als dan bevat 1) de Kerck niet al-

leen die heyllge die op der aerden wonen
,

maer oock alle d Uytverkorene die van den

beginne der werelt aen zijn gheweest. We-
derom beteeckent de Schriftuyr door de naem

Kercke dlckwlls de gantsche menigte der men-

schen , over de geheele werelt verspreyt , de-

welcke belijdt en bekent dats' eenen Godt en

Christus dient : dewelcke door den Doop in

sijn trouw en verbondt wordt inghelijft : die

door de mede-deelingh des Nachtmaels haer'

eenigheyt in de ware Leer' en liefde betuyght

:

die in het woon des Heeren over een stemt

,

en om dat te verkondlghen , den dienst be-

waert en onderhoudt . die door 2) Christus

ingesteldt is. In dese Kerck zijn seer veel hypo-

criten vermenajht, die niet met all' en hebben

dat tot een Christen behoort , dan den blooten

tytel en den uyterlicken schijn : daer in zijn

veel eer-gierige
,

gelt-glerige , nijdige quaedt-

sprekende menschen , sommigh' oock van een

onreyn leven , dewelcke voor een tijt langh in

de Kercke geleden worden : of om datse niet

recht en wettelick en kunnen overtuyght wor-

den , of om dat de strenglgheyt van de Kerc-

kelicke dlsclplijn en straffe niet altijdt so seer

en wordt in 't werck gesteldt , als 't wel be-

hoorde. Daerom gelijck het noodigh is dat

wy gelooven een onsienlicke Kerck , die voor

Godts oogen alleen openbaer en sienlick Is

:

also wordt ons oock bevolen dese sienlicke

Kerck , die ten aensien van de menschen een

Kerck ghenaemt wordt , eerbiedigheydt te be-

wijsen en met haer gemeenschap en eenigheyt

t' onderhouden.

8. Daerom heeft ons oock de Heere dese

sienlicke Kerck , voor soo veel als ons noodigh

en dlenstlgh was deselve te kennen, ghelijck

als met sekere merckteeckenen 3) aenghewe-

sen. Hel komt Gode als een bysondere privi-

legy alleen toe te weten weicke de sijne zijn .

ghelijck wy voor henen uyt Paulus verhaelt

en by ghebracht hebben. De Heere heeft oock

daer in voorsien dat de menschen na hare

lichtveerdigheyC niet en souden bestaen soo

verre door te breken , ons dagelicks door de

bevindlngh lecrende hoe gantsch wijdt sijn

verborghen' oordeelen ons verstant en gevoe-

len te boven gaen. Want wy sien dat die

aeosieu zy on-

sienlick is.

En weicke

daer zy de sien-

licke.

1'e staet van

de sienlicke

Kerck.

Godt weet al-

leen wie de sij-

ne zijn.

1) vervat. 9) !) niereken en feeckenen.
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Homil. 45, in

loau. caji. 12.

(p. 419.)

Evenwel

heeft liy ons

aenghewesea

wie voor sijne

kinderen te

houden zijn.

Unde datdoor

sekere inerck-

teeckeneu.

Uese merck-

teeckenen zijn

de bedieningh

des Goddelic-

ken Woord ts

en de verrich-

ting der Sacra-

menten van

Christus inge-

stelt.

Matth. 18.20.

De trappen

langhs dewelc-

ke wy moeten

voort gaen om
de Kcrck te

kennen.

ghene die d'aider-ondeughendste j^sclienen Ie

zijn , eii van dewelcke gantsch glieen hoop'

en was, door sljn goedtheydl weder gheliracht

worden op den rechten wegh: en dat die ghene

die boven andere schenen alder-vast te slaen,

dickwils beswijcken en neder storten. Derhal-

ven zljnder na Godes verborgene Predeslinaty

(ghelijck Augustinus seydt) veel schapen buy-

ten, en veel wolven binnen de sienlicke Kerck.

Want hy kent en iieeft geteeckent de gene die

hem niet en kennen noch oock haer selven.

En onder de gene die opentlick sljn teecken

dragen , sien sijn oogen alleen wie van hen
,

sonder veynsen , heyligh zijn en tot den eynde

toe volstandigh blyven sullen : 't welck het

voornaemst' is in 't stuck der saligheyl. Hoe-

wel dan
I

Godt alleen de sijne kendt
,

ghelijck

geseydt is , so heeft hy nochtans , dewijl hy
sagh dat het eenigher maten lol ons profijt en

voordeel dienstigh was, dat wy wisten, wie

wy voor sijne kinderen houden moeten , oock

in dit opsicht 1) sich ghevoeght nae ons be-

grijp en verstandt. En overmidls de verse-

kerlheydt des gheloofs lol suick een weten-

schap niet noodigh en was
,
^^soo heeft hy in

de plaets van dien gesteldt een seker oordeel

der liefde : door het welcke wy voor ledematen

der Kercke souden houden die gene die door

bekenlenisse des geloofs , en door suyver-

heyt 2) des levens, en door mede-deelach-

tigheyl der Sacramenten, Godt en Christus

mei ons belijden. Maer wal belanght het li-

chaem der Kercke selve 3) dit heeft hy 4)

met des Ie sekerder teeckenen ons 5) ghe-

openbaert en aengepresen 6) naermate" hy de

kennisse hiervan voor ons nootsakelicker be-

vondl 7).

9. Uyt dese leeckenen wordt de gedaent'

en gestallenis der Kercken voor onsen oogen
openbaer en sienlick. Want wy moeten voor

vast en seker houden sonder eenighsins te

Iwijffelen dat in alle die plaetsen , in dewelcke

wy sien dal Godes Woorl oprechtelick gepre-

dickt en aengehoort wordt , en de Sacramen-

ten na d instelhnghe van Christus bedient wor-
den , zy een Kerck en Vergadering van Godes
volck

, dewijl sijn belofte niet en kan lieghen :

Waer twee ofte drie vergadert. zijn in mijnen

Name, daer ben ick in 't midden van haer.

Maer op dat wy dit stuck kortlick en klaer-

lick mogen vatten en verstaen , soo moeten
wy gelijck als langs dese trappen voort gaen

:

te weten, dat d'alghemeyne Kerck is een veel-

heydt en menigte der menschen uyt allerley

1) in dien deele. 2) oprechtiglieydt. 3) (hoe hy de ken-
nisse van dien voor ons nootsakelicker bevondt).

4) (hoe hy oock). 5) ('t selve). 6) (heeft). 7 [].

volckeren vergadert, dewelcke wel in ver-

scheyden plaetsen en landen verstrooyt is, nuer

nochtans in een en de selfde waerheyt der

Goddelicker Leer' overeenstemt, endoorden
bandl van een en de selfde Religy verknocht

is en te samen gevoeghl. Dat onder dees' al-

ghemeyne Kerck alle bysondere Kercken ,
die

nae 't vereysch van de menschelicke nootsa-

kelickheyt, al-omm' in de Steden en Dorpen

gheordent 1) en opgherechl zijn , alsoo be-

grepen worden, dat een yeder derselver met

recht de naem en d' authoriteyt der Kercke

voert en besit. Dat de bysondere menschen
die door de belijdenisse des geloofs en der

Godtsaligheydt , onder soodanige Kercken ge-

reeckenl worden, ofschoon se in der waerheydt

vreemt zijn van de Kercke , nochtans eenigh-

sins lot deselve behooren, tol datse door een

ghemeen en openbaer oordeel daer uyt ghe-

worpen worden. Hoewel men moet van de

bysondere persoenen een weynigh anders oor-

deelen als van de bysondere Kercken selven

Want hel kan gebeuren dat wy die gene , die

volghens ons oordeel onder de Godtvruchtige

gantsch niet en behooren , nochtans als Broe-

ders behandelen 2j en voor gheloovige hou-

den moeten, van wegen de ghemeyn' een-

drachtigheyl en loestant der Kercke , waer
door sy gheleden en gheduldel worden in hel

lichaem van Christus. De soodanighe worden
wel door ons advijs en stemm' niet ghekeurt

noch ghekendt voor ledematen van de Kerck :

maer niet te min laten wy hen behouden die

plaets die sy onder Godes volck hebben , tol

dal hun deselve door wettigh en behoorlick

recht wordt ontnomen. Anders moetmen oor-

deelen en ghevoelen van een bysondere Kerck,

want als sy den dienst des Woordls en de be-

dieningh der Sacramenten heeft en in eeren

houdt, soo verdienlse sonder Iwijlïel voor een

Kerck ghereeckent en ghehouden te worden :

overmits hel seker is dats' altijdt eenige vrucht

voort brenghl. Op dese wijse behouden wy de

eenigheydt van d'algemeene Kerck in haer ghe-

heel, om dewelcke te verscheuren deduyvelsche

geesten altijdt ghearbeydt hebben : en daer be-

nedens en berooven wy de wettighe vergade-

ringen, die nae de ghelegentheydt der plaetsen

hier en daer verordent en opgherechl zijn , van

hare behoorlicke macht en authoriteyt niet.

10. Wy hebben verklaert dat de mcrck-

teeckenen waer door de Kercke kan worden

bekent , zijn de verkondiginghe des Woordls
,

en het ghebruyck der Sacramenten. Want dese

twee en kunnen nerghens zijn of sy draghen

vrucht en worden door den zeghen Godts voor-

1) verordineert. 2) handelen.

En uochtuiis

en moetmen
nietopeenerley

wijs' oordeelen

van de byson-

dere persoenen

eu van de by-

sondere Kerc-

ken.

Het laetste

deel des Capit-

tcls, betooncn-

de datmeu sich

niet en moet

afsondcren van

de Kerck die

met dese

merckteecke-

neu verciert is-
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Die anders

doen, die zijn

afvallige.

Verlaters van

de waerheyt en

van 't Huya
Godts.

Ephes. 5. 27.

en 1. 23.

Versakers

van Godt en

Christus.

spoedigh ghemaeckt. lek en segghe niet , dat

terstondt overal , daer het woort gepredickt

wort , vrucht ontstaet en voort komt : niaer

ick segge dit, dat het nerghens en wordt ont-

fangen en een vaste sit-p!aets heeft , 't en zy

dan om sijn kracht te bewijsen. Hoe het zy,

waer de Predicaty des Euangeliums eerbie-

dighhck wort aengehoort en de Sacramenten

niet versuymt en worden, aldaer wordt voor dien

tijdt een sekere en onbedrieghlicke gedaente

der Kercke gesien , soo dat het niemanden

ongestraft geoorlooft is , of haer authoriteyt te

verachten, of hare vermaningen te verwerpen,

of haren raedt teghen te staen , of hare kas-

tydingen en berispinghen te bespotten : veel

weynigher van haer af te wijeken en haer

eenigheydt te verbreken. Want de Heere heeft

de ghemeenschap sijner Kerck in soo groeten

achtingh
, dat hy die ghene \ ) houdt voor een

overlooper en afwijcker van de Religy , die

hem-selven hertneckelick vervreemt van eenighe

Christelicke Versamelingh 2) en Vergaderingh,

dewelcke de waarachtige bedieningh des Woorts

en der Sacramenten betracht en onderhoudt. En
hy prijst ons haer authoriteyt soseeraen, dat

hy, wanneer deselve geschonden wordt , sijn

eygen selfs authoriteyt voor verkort en ver-

mindert houdt en oordeelt. Want het heeft vry

al wat veel om 't lijf, dat de Kercke ghenoemt

wordt de pylaer en vastigheydt der waerheydt,

en het Huys Godts. Met welcke woorden Paulus

te kennen gheeft, dat de Kerck is een ghetrouwe

bewaerster van Godes waerheyt , die deselve

waerheydt in dese werelt staende houdt, over-

midts Godt door den dienst en het toe-doen

der Kercke, de suyvere verkondigingh sljns

Woordts heeft willen onderhouden en hem-
selven bewijsen te zijn onsen Huysvader, die

ons met geestelicke spijse voedt , en van alle

dingen die tot onser saligheydt dienstigh zijn,

versorght. Dit en is oock geen slechten lof,

datse geseydt wort te zijn een Bruyt van

Christus verkoren en uytghelesen, om te wesen

sonder rimpel en vleck, midtsgaders oock sijn

lichaem en vervullingh. Waer uyt dan volght,

dat van de Kerck afwijcken, even soo veelis

als Godt en Christus versaken. Daerom wy
oock dies te meer suick een ongoddelicke

scheydingh vermyden moeten : want als wy
soo veel in ons is , 't verderf en den onder-

gangh van Godes waerheydt soecken , soo zijn

wy weerdigh dat Godt met het gantsche ge-

weldt sijns toorns op ons bliksem' om ons te

vermorselen. Daer en kan ook gheen grouwe-

licker schelm-stuck bedacht worden , dan dit

is , te weten , datmen door een heyligschen-

nende 1) trouwloosheyt schend en verbreeckt

dat Houwelick 'twelck de eenighgheboren Soon
Godts met ons heeft willen aengaen en beves-

tigen.

I I . Laet ons derhalven die twee merck-

teeckenen met alle neerstigheydt ingedruckt

behou-
I

den in onse herten, en na des Hee-

ren wil en believen groot achten. Want daer

en is niet daer de Satan meer op toeleght

dan hier op , te weten , dat hy bevde dese

merck-teeckenen te gelijck mochte wech ruy-

nien en vernietigen : hy soeckt , segg' ick

,

dese merck-teeckenen uyt te wisschen en uyt

te roeyen, op dat hy het waerachtigh' en

rechtschapen' onderscheyt der Kercke met

eenen soude wech nemen, of hy soeckt dese

merck-teeckenen by ons te brenghen in ver-

achtingh , op dat hy ons door een openbare

afwijckmg van de Kerck afleyden 2) soude.

Dat de suyvere verkondigingh van Godes

Woort nu sommighe eeuwen na den anderen

verdwenen en verre te soecken is geweest

,

dat is geschiedt door sijn konst en listigbeydt

:

en hy doet nu ter tijdt met ghelijcke boos-

heydt sijn best om den dienst des Woorts te

verswacken en neder 3) te vellen : den welc-

ken Christus nochtans alsoo in sijn Kerck

heeft inghesteldt, dat de wechnemingh van

den dienst , is den val en ondergangh van

de Kerck. Nu hoe gevaerlick, jae hoe doodt-

lick is die versoeckmgh en aenvechtingh, waer

door ons selfs eenmael in den sin komt af

te wijeken van die vergaderingh, m dewelcke

gesien worden de teeckenen en livreijen die

de Heere meynt genoegsaem dienstigh te zijn

om ons sijn Kerck levendigh te beschrijven

en aen te wijsen ? Wy sien hoe groeten toe-

sicht alhier ten beyden zijden gehouden moet

worden. Want op dat ons onder den naem en

tytel der Kercke gheen bedrogh en geschiede,

so moeten wy een yegelicke vergaderingh die

haer selven met den naem der Kercke voor-

doet , beproeven aen dese merck-teeckenen

als aen eenen toets-steen. Indiense heeft en be-

waert die ordening die de Heere in sijn Woort

en Sacramenten heeft aenghepresen en bevo-

len , soo en sals' ons niet bedrieghen : laet

ons gerustelick en sonder achter-dencken haer

toe 4) draghen die eer' en achtingh die den

waren Kercken toekomt, maer indiense son-

der Woort en Sacramenten haer selven roemt

en aenbiedt. soo moeten wy ons voor sooda-

nighe begoochelingen immers so sorghvulde-

lick wachten, als wy ten aensien van het an-

dere, lichtveerdigheyt en hooghmoedt neer-

stelick vermyden moeten.

Schenders

van 't heyligh

Houwelick.

Dese merck-

teekenen moe-

ten daerom te

vlytiger behou-

den worden,

om dat de Sa-

tan sijn best

doet om desel-

ve wech te ne-

men, of ons

door afwijc-

kingh van de

kerck af te ruc-

ken.

(p. 420.)

't Zijn twee

dwalingen.

1. De ware

Kerck verach-

ten.

2. De val-

sche Kerck ver-

eeren.

1) dien. 2) Societeyt.

I) kerck-roovische.

4) op.

2) henen wech rucken. 3) neder.
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Al hoewel

ile jilghcineyne

belijdenis met

eenigo gcbvc-

l;e]i mocht wor-

den besoedelt,

so is dat nocli-

tans geen ge-

ïioeghsame re-

deu waerom

yemaudt sich

van de sieulie-

ke Kercktoude

iiiogheii afson-

dereii.

K'-'den, waer-

om wy hier op

moeten letleu.

1:21. Dat de reyne dienst van Godes Woorl
en het onvervalschte gebruyck int bedienen

der Sacramenten, is, gelijck vvy segghen, een

bequaem pandt en merck-teecken om ons te

versekeren en aen te wijsen dat wy die ver-

gadering, in devveicke dese twee stucken ghe-

vonden worden
,
gerustelick mogen omhelsen

voor een ware Kerck , dat streckt sicli so

verr' uyt datse voor sodanigh gereeckent en

gehouden moet worden so langh alsse deselve

stucken behoudt en daer in staende blijft, of-

schoon se andersins veel gebreken heeft. Ja

daer sal se'.fs, 'tzy in de bedieninge der leere,

'tzy in d'uytdeehng der Sacramenten, yetwes

ghebreckelicks komen inkruypen , het welck

ons van haer geselschap en gemeenschap niet

en behoort te vervreemden. Want de hooft-

stucken van de ware Leer' en zijn niet alle

van eenerley gestalt en gelegentheydt. De
kennisse van sommighe hooft-stucken is soo

noodtsakelick , datse by allen voor vast en

ontwijfTelick moeten ghehouden worden ah

ariijckelen die eygentlick tot de religy be-

hooren. Gelijck daer zijn dese, te weten, dat-

ter alleen een eenig Godt is : dat Christus is

Godt en de Sone Godts : dat onse saligheydt

bestaet en gelegen is in Godes barmhertig-

heyt, en diergeüjcke. Daer zijn wederom an-

dere hooft-stucken , daer in de kercken on-

eens zijn en van malkanderen in gevoelen

verschillen, also nochtans dat de eenigheyt des

geloofs daer door niet verscheurt en wordt.

Want wat Kercken souden doch d'eenigheydt

daerom breken, om dat d'eene, niet uyt een

begeert om te twisten, niet uyt een halstarrig-

heyt om 't hare staende te houden, sich laten

voorstaen dat de zielen so haest alss' uyt de

lichamen verhuysen, in den Hemel opvaren

:

en d'andere wederom niet sekers en durft ver-

klaren aengaende de plaets daer de zielen henen

gaen, niaer evenwel voor vast en seker houdt,

datse den Heere leven? D' Apostel seydt : Soo

vele dan als wy volmaeckt zijn, laet ons dit

ghevoelen : ende indien ghy yels andersins ghe-

voelt, oock dat sal u Godt openbaren. Gheeft

hy met dese woorden niet genoeghsaem te ver-

steen, dat het verscheyden ghevoelen van saken

die soo noodtsakelick niet en zijn , onder de

Christenen niet en behoort te wesen een ooi--

saeck van twist en on-eenigheydt? Wy be-

hooren wel voor alle dingh daer nae te staen

dat wy in allen mochten eens gesint zijn

:

maer dewijl yeder mensch met eenige duyster-

heydt der onwetenheydt bedeckt is : soo sullen

wy, of gheen Kerck met allen overigh laten

blijven op deser aerden. of wy sullen moeten
over 't hooft sien en vergeven 't feyl en mis-

verstandt dat yemandt soude mogen hebben in

soodanighe saken, in deweicke men sonder het

fondament der Religy om te stooten, en sonder

verlies der saligheyt mach onwetende zijn. lek

en hebb' alhier niet voor, eenighe sclfs d'alder-

minste dwalingen te verdedigen, gelijck of ick

oordeelde datmen deselve met streelen en door

de vingeren sien, behoort te voeden en te koes-

teren : maer ick segge, dat wy niet lichtveerde-

lick om allerley kleyne verschillen en moeten
verlaten die Kerck, in deweicke de ghesonde
Leere der Godtsaligheyt geheel en ongeschent

gehouden, en het ghebruyck der Sacramenten
van den Heere ingestelt, bewaert worden. Is't

dat wy ondertusschen poogen te verbeteren

't geen ons mishaeght, dat doen wy uyt kracht

van ons ampt en plicht. En hier toe dient het

segghen vanPaulus: Indien eenen anderen die

daer sit [yets] gheopenbaert is, dat de eerste

swijge, Waer uyt blijckt dat het betrachten en

behertighen van de ghemeyne stichtingh, yeder

lidtmaet der Kercke bevolen is, nae de mate
van de gave die hy onlfanghen heeft, doch met

dit bedingh 1), dat het betaemlick en ordentlick

geschiede : dat is, dat wy de gemeenschap der

Kercke niet en verlaten, of dat wy in hare ghe-

meenschap volherdende, de vreed' en wel-ghe-

schickte regeeringh niet en verstooren.

1 3. Maer onse goedertierenheydt moet in"t

verdragen van d'onvolmaecklheyt des levens

veel verder uytghestreckt worden. Want men
valt en struyckelt hier seer lichtelick : en de

Satan soeckt ons alhier door seldtsame listen

en laghen te verstricken. Daer zijn tot allen

tijden menschen geweest die met eenen val-

schen waen van volmaeckte heyligheyt ingeno-

men zijnde, gelijck ofs' aireed' Engelen des

luchts geworden waren, versmaedt hebben 't

geselschap van alle die persoonen, in deweicke

sy noch yetwes menschelicks sagen. Sodanige

waren eertijts de Catharen, en hare navolghers.

namelick, de Donatisten. Soodanighe zijn oock

huyden ten dage sommige Weder-doopers, de-

welck boven andere willen schijnen te hebben

ghevordert. Daer zijn oock andere die haer

selven hier in vergrijpen, meer door eenen on-

voorsichtighen yver tot de gerechtigheyt, als

door sulck eenen uytsinnigen hoogmoedt. Want
als sy sien dat

|
het leven der ghener dien het

Euangelium verkondight wort, niet en accor-

deert met de Leere des Euangeliums, soo oor-

deelen sy terstondt dat aldaer geen Kerck en is.

't Is wel een seer rechtveerdigh' ergernis die

sy daer uyt trecken, en wy geven daer toe meer

dan te veel oorsaecks in desen seer elendigen en

bedroefden tijdt. Wy en kunnen oock onse ver-

vloeckte traegheyl niet verontschuldighen, die

Hel ampt van

de Ledematen

der Kerck.

l.Cor. 1-I..:ill.

Men moei

oock van de

Kerck niet ui-

wijcken, al is't

dat het leven

vau sonmiiglie

met vele gebre-

ken vervult is.

Tegen descii

regel sondigen

de oude en

nieuwe Catha-

ren, dat IS siiy-

vere.

(i>-
-lai.)

1) bespreek.
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Oe redea

waerora.

Haer eerste te-

geu-werpingh.

Antwoordt

uyt drie para-

belen van

Christas.

Matth. 13. 47.

Tweede te-

gen-werpingh.

Antwoordt,

ghcnoineii uyt

den staet van

de Corinthi-

sche Kerck.

de Heere niet en sal onghestraft laten : ghelijck

hy alreede de selvighe met sware gee'Sselen be-

gint te huys te soecken. Wee dan onser, dat

wy door soo een ongliebondene stoutigheyt in't

hanteeren der sonden, oorsaeck gheven dat de

swacke conscientien om onsent wille ghewondt
worden. Maer dese voor-ghenoemde besondi-

gen sich, wederom hier in, dats' haer ergernis

gheen maet of perck en weten te stellen. Want
daer de Heere sachtmoedlgheyt en goedertie-

renheydt eyscht, daer begeven sy haer selven

geheel tot onmatige slrengigheyt, de sacht-

sinnigheyt achter hen henen werpende. Want
nadien sy meenen dat daer gheen Kerck en is,

daer gheen volkomen suyverheydt en geheel-

heyt 1) des levens en wordt gevonden, soo

wijeken sy door den haet, die sy de sonde toe-

dragen, af van de rechte Kerck, terwijlen sy

meynen van de t'samen-roltinge der boosen af

te wijeken. Sy brengen by, dat Christus Kerck
heyligh is. IVfaer op datse met eenen moghen
verstaen dat de Kerck uyt goed' en quade men-
schen vermenght is, soo laet hun uyt den mondt
van Christus die gelijckenis hooren, in deweicke
de Kercke vergeleecken wort by een net daer

mede visschen gevanghen worden van allerley

slach, en niet en worden uytgelesen voor en al

eer die aen den oever gebracht en neder geleyt

zijn. Laet hun oock hooren dat de Kerck is

ghelijck eenen acker, deweicke met goedt koo-

ren bezaeyt zijnde, door de listigheyt des vy-

ants met onkruydt verontreynight wort: van
het welck sy niet en wort gesuyvert voor dat

den oogst in de schuyr wort versamelt. Laet
hun eyntlick hooren dat de Kerck is als een
dorsch-vloer, waer op de tarw alsoo by een is

vergadert, dats' onder het kaf verborghen leydt,

tot datse door de wann" en zeef gereynigt zijnde,

ten laetsten in de schuyr op ghedaen wordt.

Indien de Heere verklaert dat de Kerck tot op
den dagh des Oordeels sal swangher gaen met
dit quaedt, datse met de vermenginghe der

boosen sal beswaert zijn, soo soekense te ver-

gheefs een Kerck die met gheen vleck en is

besoedelt en besprengt.

1 4. Maer
,

seggense , 't is een onverdra-

ghelick stuck dat de sonden en ghebreken al-

omme alsoo heerschen 2) en in swangh gaen.

Hier en laet ons het ghevoelen des Apostels

oock niet verleghen. In de Kercke van Co-
rinlhen en was het getal der gener die ghe-
dwaelt hadden

, niet kleyn : ja 't en scheelde
met veel of het gantsche lichaem was met
dwalmgh besmet en ingenomen : daer en was
met alleen één soorte van sonde, maer de
sonden waren veelderley : het waren oock geen

I) oprechtigheyt. 2) regneeren.

.3. .3.

en 5. 1.

en 6. 7.

en 9. 1.

en 15. 12.

lichte feylen
, maer sommighe waren grouwe-

licke sonden : daer en was niet alleen verdor-

ventheyt in de Zeden
, maer oock in de Leere.

Wat doet alhier de Heylighe .^postel , dat is
,

dat instrument des Heyligen Gheestes door

wiens ghetuyghnis de Kercke staet en valt?

Soeckt hy een scheydlng te maken tusschen

hem en haer ? Werpt hy haer uyt het Koninck-
rijck van Christus? Slaet hy haer met den

laetsten bliksem der vervloeckinge? Hy en doet

niet alleen gheen van allen desen : maer hy

bekendt en verklaert dat sy is een Kercke

van Christus en een geselschap der Heyligen.

Indien onder die van Corinthen de Kercke i- Cor. i. ii.

blijft, daer heete twisten, secten en jaloers-

heden zijn : daer krackeelen , kyvagien en gie-

righeydt omgaen : daer opentlick goedt gekent

wordt een schelmstuck 't welck selfs in

d'ooghen der Heydenen grouwelick en ver-

foeyelick zijn soude : daer Paulus naem broodt-

dronkentlick wordt bespot , den weicken sy

als haren vader hadden behooren te eeren

:

daer sommighe de weder-opstandlnge der

dooden belacchen , de wech-nemingh van weic-

ken artijckel nochtans is de te niet doeningh

van het geheel Euangelium ; daer de gaven

Godts niet lot liefde ghebruyckt, maer tot eer-

gierigheydl misbruyckt worden: daer veel din-

ghen onbetaemlick en on-ordentlick worden

ghedaen : en daerom blijft , om dat de bedie-

ningh des Woordts en der Sacramenten aldaer

niet en wordt verworpen: wie soude dan den

naem der Kercke durven ontnemen alsuicke

vergaderingen, den weicken het tiende deel

van dese ghebreken niet en kan te last ghe-

leydt worden? Die met soo grooten gemelick-

heydt rasen en woeden teghen de Kercken

van desen tijdt , wat soudense , bidd' ick u
,

den Galaten gedaen hebben , die by na van

het Euangelium afgheweecken waren : by de-

weicke deselvighe Apostel nochtans oock Kerc-

ken en Gemeynten gevonden heeft?

1 5. Sy werpen oock tegen, dat Paulus die ^« derde te

van Corinthen dapperlick bestraft, om datse f°cir''5^2
dien grooten sondaer in haer gheselschap le-

den : en dat hy oock daer nae sleldt een al-

ghemeene verklaring I) daer med' hy verklaert

dat het niet en is geoorlooft selfs broodt te

eten met een mensch die een ergherlick le-

ven leydt. Hier roepen sy luyd' uyt, indien

het niet gheoorlooft en is met de soodanige

gemeen broodt te eten, hoe sal het dan ghe-

oorlooft zijn met hun te eten het broodt dés

Heeren ? Ick bekenne voorwaer dat het een

groole schand' is als swijnen en honden plaets

hebben onder de kinderen Godts : en dat het

1) spreuck.

En van de

Galatische in't

begin van den

Brief.

1. Antwoort,

door toe-ghe-

vingh.
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oock noch schandelicker is als hel seer liey-

hge Lichaem van Christus hen-lieden wordt

voor-geleyt. En om de vvaerheyt te seggen

de Kercken die wel gheschickt zijn, en sullen

de boosdoenders in haren school niet dulden,

sy en sullen oock d'onweerdighe niel te ge-

lljck met de weerdige toelaten tol die heylige

Spijse. Maer dewijl de Herders niet allijdl soo

neerstelick en waken ,
somtijdts oock sacht-

moediger zijn dan 'l belaeinl, of oock verhin-

dert worden datse die strengigheyl die sy wel

souden willen oeffenen, niet oelfenen en kun-

nen : soo gebeurt hel dal die gene die oock

in 't openbaer boos zijn , niel altijt uyl hel

gheselschap der Heyllghen gheweerl en wech

ghedaen en worden. lek bekenn' dat dit een

feyl en ghebreck is : ick en wil 'l oock niel

verkleynen, dewijl Paulus dal selvighe scher-

pelick bestraft in die van Corinlhen. Maer of-

schoon de Kerck nalaligh i) is in haer ampl,

so en behoort nochtans daeroin niet terslondl

een yeder bysonder lidlmaet liem-selven van

de Kerck af te sonderen. lek en ontkenne

wel dit niel , te welen , dal de plicht van een

Godvruchligh mensch eyschl dal hy hem-

selven onlslae van allen bysonderen onime-

gangh met de godlloose , en sich willens in

hare gemeenschap niet in en late. Maer het is

wal anders , hel geselschap der boosen te schu-

wen, en wederom wal anders, uyl een hael

legen de boose , de gemeenschap der Kercke Ie

Weder-kg- verlaten. En wal belanght datse meenen dat
ngh van een ^^^ Broodl des Heereu mei haer te nullen een

(p. 433.) heylighschennighe daet %) en onteeringh
|

Godts is , daer in zijnse veel strenger dan Pau-

lus. Want als hy ons lot een heyligh en suy-

ver ghebruyck des Nachlmaels vermaent , soo

,Cor. 11.28. en eyschl hy niel dal de een den anderen,

of dat yeder een de gantsche Gemeynle , maer

dal een yegelick hem-selven beproeve. Indien

hel niel en ware geoorloofl met eenen onweer-

dighen des Nachlmaels deelachligh te zijn, soo

soude Paulus gewisselick ons bevelen rondlom

te sien , of er in de menighle der Gemeynle

niet en zy yemandl door wiens onreynigheydt

wy souden moghen besmei worden. Maer de-

wijl hy nu alleen eyschl dal een yeder hem-

selven ondersoeck' en beproeve , soo betoont

hy dat het ons in l minste met en schaadt,

al is 't dat sonmiighe die onweerdigh zijn sich

mei ons aen de tafel inschuyven. Hier toe dient

lid. VS. 29. oock 't geen hy daer nae seyt : Soo wie on-

weerdelick eet, die eet en drinckt hem-selven

dat oordeel. Hy en seyt niet dat hy den anderen,

maer dat hy hem-selven het oordeel eet en

drinckt. Ende dat wel te recht : want het en

1) versnymigh. 2) kerck-roof.

moet in een yegelicks goel-duncken en oordeel

niet staen wie tot het Nacht mael onlfanghen
,

en wie daer van afgehouden moeten worden.

Dit oordeel behoort lol de gantsche Kerck
,

't welck sonder wettighe en behoorlicke ordre

niel en kan worden verricht , gelijck hier nae

wijdiloopiger sal geseydl worden. Het soude

derhalven onrecht zijn dat yemandl soude wor-

den veronlreynight door d'onweerdigheydl van

een ander, den welcken hy van den toegangh

lol hel Nachlmael niel en kan noch en mach
afhouden.

'16. En al hoewel dees' aen vechtingh oock

somtijdts den goeden overkomt en wedervaerl

door eenen onvoorsichtighen yver die sy heb-

ben lol de gerechtigheydt : soo sullen wy noch-

tans dit bevinden, dat die al te groote hardig-

heydl en korset heyt meer uyl hooveerdy en

groolsheydt , en uyt eenen valschen waen van

heyligheydl ontslael, dan uyl ware heyligheydt

of uyt een oprechte begeert tol de selvighe.

Soo en hebben dan die ghene , die boven andere

stout en vermeien zijn , en gehjck als Kapilev-

nen en Voorganghers om van de Kerck af te

wijeken
,
ghemeenlick gheen ander oorsaeck die

heu daer toe beweeghl , dan op datse met ver-

smadingh van alle man, iiaer selven mochten

bewijsen beter te zijn als andere. Soo schrijft

en spreeckl derhalven Auguslinus wel en wijs-

selick aldus : Al hoewel de Godtvruchtighe ghe-

leghentheydt en wijse van de Kerckelicke disci-

phjn en straffe eyscht, datmen voornemelick

sie en acht neem' op d'eenigheyl des Geesles

in den bandt des vredes : die d'Apostel ons

ghebiedt te bewaren midts malkanderen ver-

dragende, sonder 't welck oock de medicijne

der straffe niel alleen onnut en overtollig , maer

oock schadelick is , en daerom nu bewesen wort

geen medicyn te wesen : so is 't nochtans suicks

dat die boose kinderen der Kercke (die niet uyt

een hael leghen d'ongereclitigheden van an-

dere, maer uyl haer eygene twislgierigheyt, de

swacke en door den roem hares naems be-

goocheld' en verstrickte luyden soecken of ghe-

heel en al tot haer te trecken, of immers van

den anderen te scheyden en te scheuren) door

groolsheydt opgeblasen , door liartneckigheyt

rasende, door lasleringhen lagen leggende , door

oproerigheden onsluymigh , haer selven be-

decken en voordoen met de schaduwe van een

onbeweeghlicke strengigheyl , op datse niet be-

wesen en worden van het licht der waerheydt

ontbloot te zijn : daer benelfens ghebruyckense

die ghebreken, deweick' ons in de heylighe

Schriftuyr met behoudt van d'oprechtigheyt der

liefde, en met bewaringh van d'eenigheydl des

vredes , tot verbeteringh van onse Broeders be-

volen sijn door een medicyn die vry al wat

D'ooi'sprong

van dese tegen-

werpingh, en

ecu' afschilde-

ring der

schearmakers.

Lib, 3. contra

Parui. cap. I .

Aireed' iu

voortijden van

Augustinus

ontworpen.
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niatigh is te genesen , tol een oorsaeck en be-

weegh-reden om d'eenlgheydt der Kerck op

een heyliglischenncnde i) wijse te verscheuren

Ejusdein libri en af te kappen. De selvigh' Augustinus gheeft
cap. 2.

QQgi^ jgjj Godtvreesenden en vreed-lievenden

nienschen desen raedt . datse met onlfermin-

ghe 2) sullen bestralf'en en verbeteren 't gheen

sy kunnen: en datse dat geen 't welck sy met

en kunnen verbeteren , met lljdlsaemheyt sullen

verdragen, en met liefde besuchten en betreu-

ren: tot dat Godt, of sulcks verbeter' en straffe,

of het onkruyt in den oogst uytroey', en het kaf

Eüueii GoJt- uytwanne. Laet alle Godtvreesende zielen haer
viuciitigeiiract selven soecken te verstercken met dese wape-
tcEjeii deea er- , . ' '

i i tt i /', i i

gheniiasen. en "Gn , op datse van t rijck der Hemelen ( t welck

een veyiig alleen is het rijck der gerechtigheydt) niet af en
lm piriidde uTi ^ji^-j-gj^ terwills' hacr selven laten voorstaen ,datmverschey- J J '

den nianieieu, datsc deftige en mocdigc voorstanders der ge-

rechligheyt zijn. Want nadien Godt gcwilt heeft

dat door dees' uytwendige vereeniglngh 3) en

mackerschap , de gemeenschap van sijn Kerck

soude worden onderhouden, soo is 't dat die, die

door den haet der boosen , den bandt van dat

gheselschap en mackerschap verbreeckt, eenen

wegli in gaet daer men lichtelick van de ge-

1. meenschap der Heyligen afvalt. Laet hun voor

eerst bedencken datter in een groote menighte

seer vele zijn in der daedt heyligb en onstraf-

felick voor Godts ooghen , die voor haer oogen

2. zijn verborghen. Laet hun ten tweeden bedenc-

ken datter onder de ghene die sieck en gebrec-

kelick schijnen , vele zijn die haer selven in hare

ghebreken geensins en behagen of en flattee-

ren, maer donr een ernstige vreese des Heeren

sleedts wacker ghemaeckt worden , en nae een

3_
meerder suyverheydt 4) streven en jagen. Laet

hun ten derden bedencken dat men van een

mensch niet en moet oordeelen nae een van

sijne daden : dewijl oock de Alderheylighste

4_
somtijts eenen seer swaren val doen. Laet hun

ten vierden bedencken datter in de bedieningh

des Woorts , en in d'uytdeelingh der Sacra-

menten en verborgentheden meer kracht en

ghewichts is , dan dat alle die kracht door de

schuldt van sommighe boose soude kunnen ver-

5_
dwijnen en te met gaen. Laet hun eyndlick

overlegghen dat Godts oordeel , als men een

Kerck weerdeeren en op de proef brengen sal

,

meer is te achten dan het oordeel der menschen

De vierde te- 1 7. Belanghendc 't gheen sy verder te-

g.ii-weriiiDgh. ghenwerpen 5) dat de Kerck niet te vergheefs

en wordt ghenaemt heyligh, dient ghelel en over-

1. Antwooit. wogen wat voor een heyligheyt de Kerck heeft

,

opdat, inghevalle wy gheen ander Kerck en wil-

len erkennen dan die, die geheel en al volmaeckt

is , wy 6) niet met eenen oock alle Kercken

l) kerck-rooviache. 2) outfarmhertigheyt. 3) societeyt.

4) oprechtigheyt. 5) voorwerpen. 6) [ ].

op deser aerden wech en nemen, 't Gheen Pau-

lus seght is wel waerachtigh , te weten : Dat Epiies. 5. 25.

Christus hem-selven gegeven heeft voor sijn

Kerck, op dat hy deselve soude heylighen:

dat hy haer door het waterbadt in het woort des

levens heeft gereynight , op dat hy haer sich

selven soude voorstellen als een eerlicke Bruyt

die geen vleck of rimpel en heeft, &c. Maer ^- AnUvourt.

dit is nochtans oock waerachtigh dat de Heere

daghelicks besich is om de rimpelen van sijn

Kerck glat en effen te maken en de vlecken af

te wisschen. Waer uyt dan volght dat hare

heyligheydt noch niet en is voltrocken. De
Gerck is dan in sulcker voeghen heyligh datse

daghelicks vordert, maer noch niet volmaeckt

en is; datse dagehcks voorwaerls treedt , maer

noch niet en is ghekomen tot het voor-ghesette

perck der heyligheyt
;
gelijck oock elders broe-

der
I

sal verklaert worden. Daerom en moet de ^v- *^'''

'

voorsegginge der Propheten : Dat Jerusalem sal Joel 4. 17

heyligh wesen, en dat gheen vreemde door haer ^'^^- '^^- ^

en sullen doorgaen : Dat den Tempel seer hey-

ligh zijn sal, daer henen d'onreyne niet ingaen

en sullen , van ons alsoo niet verstaen en ghe-

nomen worden, gelijck of in de leden der Kercke

gheen smet met allen en soude plaets hebben;

maer overmidts sy met alle neerstigheyt streven

en trachten nae heyligheyt en volmaeckte suy-

verheyt , so wort hen die reynigheyt die sy

noch niet ten vollen en hebben verkregen , door

de ghenaed' en goedertierenheyt Godts toe-ge-

eygent. En al hoewel dickwils weynige teec-

kenen van sulck een heylighmaking onder de

menschen gesien worden , soo moetmen noch-

tans voor vast houden , datter van den beginne

der werelt af gheenen tijdt en zy gheweest in

den welcken de Heere sijn Kerck niet en heeft

gehadt, en datter tot de voleyndiginge der we-

relt toe geenen tljt en sal wesen in dewelck

hy sijn Kerck niet hebben en sal. Want al

hoewel terstondt nae de Scheppingh het gant-

sche menschelicke geslacht door de sonde van

Adam verdorven en geschendt is geworden

:

soo heylight hy nochtans altijd daer uyt als

uyt een onreyne masse en klomp eenige vaten

ter eeren : soo datter geen eeuw' en zy , de

welcke sijne barmhertigheyt niet en onder-

vindt 1). 't Welck hy oock met onghetwijffelde Bevestigingh

beloften betuyght heeft
,
ghelijck dese zijn : lek ^XTebtter

hebbe een verbondt ghemackt met mijnen Uyt- Gods.

verkorenen : lek hebbe mijnen knecht David P"^'"" ^'•'- *

gesworen : lek sal u zaedt tot in eeuwigheydt

bevestigen : ende uwen throon opbouwen van

gheslachte tot geslachte. Item: De Heere heeft Psalmi32,i3.

Sion verkoren : hy heeft het begeert tot sijne

woon-plaetse
,

[sef/^ende :] Dit is mijn ruste tot

in eeuwigheydt , &c. Item : Soo seydt de Heere, lerem. 31. 35.

1) gevoelt.
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Tweede be-

Testigingh, ge-

nomeu van de

exempelen van

Christus en der

gheti'ouwen

dienstknechten

Godts.

De gedaente

van de Kerck

ten tijden der

Proplieten.

Item, ten tij-

den van Chris-

tus en der

Apostelen

.

die de Sonne ten lichte gheeft, des daeghs,

de ordeningen der Mane ende der Sterren ten

lichte , des naclits : Indien dese ordeninghen

van voor mijn aenghesichte sullen wijeken

,

soo sal oock het zaedl Israels ophouden.

18. Christus selfs, d'Apostelen en by na

alle de Propheten hebben ons hier van een

exempel ghegeven. De beschrijvingen zijn

grouwelick daer med' Jesaia , Jeremia , Joel

,

Habakuk en andere de ghebreken van de Jeru-

salemsche Kerck beweenen. Alle saken waren

onder het gemeene volck , onder d'Overigheyt,

en onder de Priesters soo gantsch seer verdor-

ven, dat Jesaia sich niet en ontsiet Jerusalem

op één lijn 1) te stellen met Sodom en Go-

morra. De Religy was eensdeels veracht, anders-

deels besmet : belanghende de zeden daer in

worden alomme dieverijen , rooverijen , trouw-

loosheden , doodlslaghen en diergelijcke boose

stucken verhaelt. En evenwel en hebben de

Propheten gheen nieuwe Kercken opgherecht

,

of nieuw' Altaren ghebouwt , op deweicke sy

bysondere offerhanden op haer selven hebben

en offeren mochten : maer hoedanigh oock de

menschen waren, dewijl sy nochtans overley-

den en bedachten dat de Heere sijn Woordt
onder hen-lieden vertrouwt en de ceremoniën

ingestelt hadde , door deweick' hy aldaer ge-

dient vvierdt , soo hebbens' in't midden van de

vergaderinghe der godlloosen, reyne handen tot

hem opgeheven. Voorwaer indiense gemeynt

hadden datse daer door eenighsins verontrey-

night wierden , sy souden liever hondert doe-

den hebben willen sterven , dan haer selven

daer toe te laten meeslepen 2). Soo en was'er

dan niet anders 't welck haer weder hieldt en

verhinderde datse tusschen haer en de voor-

seyde Kerck gheen afscheydt en maeckten , dan

de begeerte die sy hadden om d'eenigheydt te

bewaren. Indien de Heylighe Propheten er een

gewetens-beswaer van 3) ghemaeckt hebben 4)

van haer selven van de Kercke te vervreemden
,

om de seer veel' en seer groote boosheden niet

van een of twee , maer by na van 't gheheele

volck , soo matighen 5) wy ons selven te veel

aen , is't dat wy terstondt van de ghemeenschap

der Kercke durven afwijcken , wanneer eens

yeders zeden en manieren met ons gevoelen en

oordeel , of oock met de Christelicke professy en

belijdenis, niet over een en komen.

19. Nu hoedanige zijn doch geweest de

tijden van Christus en der Apostelen ? en even-

wel en heeft die vert wij (Telde godtloosheydt der

Phanzeen , en d'ongebondene wijse van leven

dpweicke te dier tijdt al-omm' d'overhandt had-

de, hun niet kunnen verhinderen den selven

1) in eenen graedt. 2) wech rucken. 3) conscienty.

4) (van). 5) nemen.

En der Aiios-

tolischeu man-

nen.

Lib. 3. Ep. 5.

Godts-dienst met het volck te hanleeren , en

met de rest in eenen Tempel tot d'openbare

oelfeninghen van de Religy te vergaderen. Heb-

bense dit niet hierom gedaen om datse wisten

dat door het geselschap der boosen geensins en

worden verontreynight die gene, die meteen
reyne conscienty een den selfden Godsdienst

plegen en ghemeyn hebben? Indien yemandt

door 't exempel der Propheten en Apostelen

weynigh wort bewogen , dat die ten minsten

te vreden zy met d'authoriteyt van Christus.

Daerom spreeckt Cyprianus wel : Ofschoon er

,

seyt hy, onkruyden of onreyne valen in de

Kerck ghesien worden, soo en hebben wy noch-

tans geen reden om de Kerck te verlaten : wy
moeten alleen arbeyden dat wy keuren mogen
zijn: wy moeten neerstigheyt aenwenden en soo

veel doenlick is , daer nae trachten dat wy een

gouden of silveren vat zijn. Voorts d'aerde vaten

te verbreken, dat komt den lieer' alleen toe

,

den welcken oock eenen yseren staf ghegheven

is : en niemandt en moet dat gheen 't welck

den Soon alleen eygen is, hem-selven eygen

maken
,

ghelijck of hy genoeghsaem vermogen

hadd' om den dorschvloer op te wannen en het

kaf uyt te suyveren , en al het onkruydt door

sijn menschelick oordeel uyt te plucken en af te

sonderen. Dat is een hooveerdige halstarrig-

hevdt , en een heyligschennende 1) vermeten-

heydt die de boose dolligheydt haer selven aen-

neemt , &c. Dese twee dingen moeten dan vast

en seker blijven , voor eerst , dat die niet met

all' en heeft om hem-selven te verontschuldi- meyuschapder

gen , die van sdlfs verlaet d'uyterlicke gemeen- ^""^ °''^* ^"

schap van die Kerck, daer Godts Woort ge- ten.

predickt wort , en de Sacramenten worden be-

dient : ten anderen , dat de gebreken of van

weynigen , of van velen ons niet en verhinde-

ren aldaer ons gheloove behoorlick te belijden
,

en te beleven door het oeffenen van de cere-

moniën die van Godt inghestelt zijn. Want de

Godlvruchtige conscienty en wort niet gequetst

door d'onweerdigheyt van een ander , 't zy dat

hy een Leeraer is of een ghemeen man , de

Sacramenten en zijn oock eenen heylighen en

oprechten manne daerom niet te minder reyn

en heylsaem , om dat die te gelijck van d'on-

reyne gehandelt worden.

20. Haer eygensinnigheyt en hooghmoedt

gaet oock noch verder voort : want sy en er-

kennen gheen Kerck dan alleen dieghenedie van

allerley d'alderminste smetten suy ver is : jae sy

zijn vergramt op de goede Leeraers: om dat die

de geloovige tot volmaecktheyt vermanen , en

evenwel met eenen leeren dat de gheloovighe

door haer gantsche leven onder den last der

Deweicke

nochtans d'uy-

terlicke

De vijfde te-

geu-werpingh,

1) kerck-roovische.
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Antwoordt,

welcke waerge-

nomen moet

worden tegheu

d'oudc eu uieu-

weCatliarenen

Novatianen,

van de verge-

vinghe der sou-

den.

gliebreken suchten en om de vergevingh der

solver aenhouden moeten. Want sy seggen dat

dit so veel is als de geloovige van de vol-

maecktheydt af
|
leyden. lek bekenne wel dat-

men in het dringhen en aenporren tot de vol-

maecktheydt , met traeghlick of koudelick en

moet arbeyden , en datmen daer in veel wey-
niglier t'eenemael moet stil staen : maer ick

segge daer benelFens dat die Leere , die de her-

ten vervult en opblaest met een vertrouwen van

volmaecktheydt , terwijl wy noch in de loop-

baen zijn
, niet anders en is dan een duyvelsch

versinsel 1). Daerom wordt in d'Artijckelen des

Geloofs den Artijckel van de vergevinghe der

sonden bequamelick ghevoeght na den artijckel

van de Kercke. Want dese vergevingh wordt

alleen verkregen van de burgers en huys-ge-

nooten der Kercke
,
ghelijck by den Propheet

gelesen wort. So moet dan de bouw en stich-

tingh 2) van 't Jerusalem dat van boven is voor

gaen , in het welck daer na dese verghevingh

en goedertierenheydt Godts moghe plaets heb-

ben, op dat d'ongerechtigheyt aller der ghener

die daer henen haren wijck en toevlucht nemen,

mocht uytgewischt worden Ick segghe dat de

Kerck eerst moet worden opghebouwt 3), niet

datter eeniglie Kerrk kan zijn sonder de ver-

gevinge der sonden : maer om dat de Heere sijn

barmhertigheyt niet en heeft belooft anders dan

in de gemeynschap der Heyliglien. Soo is ons

dan de verghevinghe der sonden , sonder de-

welcke wy geen verbondt of gemeenschap met

Godt en hebben , den eersten ingangh tot de

Kerck en het Koninckrijcke Godts. Want aldus

spreeckt hy door den Propheet : Ende ick sal

te dien dage een verbondt voor hen maken met

het wilt-gedierte des velts, ende met het ge-

vogelte des Hemels , ende het kruypende ge-

dierte des aertbodems : ende ick sal den boghe ,

ende het sweert , ende den krijgh van der aer-

den verbreken , ende salse in sekerheyt doen

neder ligghen. Ende ick sal u my ondertrouwen

in eeuwigheyt: Ja ick sal u my ondertrouwen

in gerechtigheydt ende in gherichte , ende in

goedertierenheydt , ende in barmhertigheden.

Wy sien hoe dat de Heer door sijne barmhertig-

heydt ons met hem versoent. Alsoo oock in

een ander plaets , daer hy voorseydt dal het

volck 't welck hy m sijnen toorn verstrooyt

hadde , weder te samen ghebracht sal worden :

Ick salse , seght hy, reynighen van alle hare

ongherechtigheyt
,
[met] dewelcke sy tegen my

gliesondight hebben. Daerom worden wy tot

het gheselschap der kercke door het teecken

des Doops en der afwasschingh aengenomen

:

op dat wy daer door souden worden geleert

1) versieringh. 2) timinering. 3) ghetimmert.

dat wy geenen toegangh en hebben lot het huys-

ghesin Godts , 't en zy dal eerst onse vuylig-

heden door sijn goetheyt uytgewischt worden.

21. De Heere en neemt ons oock niet al-

leenlick eenmael aen in sijn Kercke door de

verghevinghe der sonden , maer hy bewaerl en

beschermt ons oock daer in door de selfde ver-

ghevingh. Want waer toe soud' het doch dienen,

dat ons een verghevinge soude gheworden daer

van wy geen profijt of voordeel en souden heb-

ben te verwachten ? 't Is nu sulcks dat de barm-

hertigheyt Godts ydel en bedrieglick soude

wesen , indiens' alleenlick eenmael verkreghen

wierdt, gelijck een yeder Godtvruchtigh mensch

hier van getuyghnis en bescheydt heeft in hem-

selven : want yeder een is door sijn gantsch

leven in sijn conscienty overtuyght van sijn

veelderley swackheden . die de barmhertigheyt

Godts van noode 1) hebben. En om de waer-

heydt te segghen , 't en is niet te vergheefs

dat Godt dese ghenade sijnen huysgenoolen in

't bysonder belooft, 't en is oock niet te ver-

gheefs dat hy dese selvige boodlschap der ver-

soeningh hen-lieden dagelicks wil verkondight

en voor-ghedragen hebben. Indien wy derhal-

ven
,
gelijck wy d'overblijfselen der sonde door

ons gantsch leven met ons omdragen ,
door de

geduyrighe genade des Heeren die in het ver-

geven der sonden betoont wort, niet en worden

staende ghehouden , soo en sullen wy naeuw-

licks een oogeublick des tijdis in de kercke

blijven. Maer de Heere heeft de sijne gheroe-

pen tot d'eeuwighe saligheyl , en daerom moe-

lense gedencken datter voor hare sonden altijt

vergevinge ghereed 2) en bereydt is. Soo moe-

ten wy dan die in het lichaem der kercke zijn

inghelijft en aenghenomen , voor vast en seker

houden , dat ons door de miltdadigheydt Godts

en de verdienste van Christus die daer lusschen

komt , en de heylighmakingh des Gheestes

,

quijtscheldinghe der sonden geschiedt is en noch

dagelicks geschiedt.

22. Om dese weldaedt ons mede te deelen
,

zijn aen 3) de Kercke sleutelen ghegheven.

Want doe Christus sijnen Apostelen bevel gaf

en macht verleende om de sonden te vergeven
,

so en heeft hy niet alleen dit gewilt datse de

sonden vergheven souden den ghenen die van

hare godlloosheyt lot het geloove van Christus

souden bekeert worden : maer veel meer datse

dit ampt sonder ophouden onder de gheloovighe

bedienen souden. Het welck Paulus leert, als

hy schrijft dat de boodlschap der versoeningh

dèn Dienaren der Kercke vertrouwt en bevolen

is, op dalse nu en dan het volck in den Naem

van Christus souden vermanen om hen met Godt

1) van doen. 2) veerdig. 3) [ ].

Vervolg van

d'antwoort op

de vijfde tegen,

werpingh, dat

door de verge-

vinge der son-

den den Godt-

vruchtigeu een

geduyrige

woon-plaets in

de Kerck ghe-

maeckt wort.

Dit blijckt

saem daer uyt,

dat de sleutelen

aen de Kerck

ghegeven zijn,

voornement-

lick totditeyn-

de, op datse ons

alle daeg sulck

een goet soude

mede deelen.

Matth. 16. 19.

en 18. 18.

loan. 20. 23.

2. Cor. 5. 20.
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Den korten

ihout der ant-

woorden op de

ijfde tef;lien-

erping, en een

orte weder-

iggingh der

liithnren.

De seste te-

jen-werpingh.

(P 426.) lig

Eertijdts van

Ie Novatianen

'oor-ghesteldt,

;nde nu ter lijt

ran de \Veder-

doopers ver-

lieuwt.

te versoenen. So worden ons dan de sondcn

geduyrighlick vergeven in de gemeenschap der

Heyligen door den dienst van de kercke selfs
,

wanneer de Herders of Bisschoppen, den welc-

ken dit ampt opgeleydt is, de Godtvruclitighe

conscientien door de beloften des Eiiangehums

in de hope der verghevingh en quijt-scheldingh

verstercken : ende dat soo wel in 't openbaer

als in 't heymelick , nae dat de noodt vereyscht.

Want daer zijnder seer vele, dcwelck' uyt oor-

saeck van hare swackheyt, een bysondere 1)

vertroostingh van noode 2) hebben. Paulus

verhaelt oock dat hy niet alleen in 't openbaer

in de vergaderingh , maer oock in de huysen

het gheloof in Christus betuyght en yeder een

in 't bysonder in de Leere der saligheyt onder-

wesen heeft. Wy hebben dan alhier drie dingen

waer te nemen : voor het eerste , met hoe groe-

ten heyligheyt de kinderen Godts souden mo-

ghen begaeft zijn , dat evenwei dit allijdl is haer

staet en condity, so langh alsse in dit sterflicke

lichaem wonen , datse sonder de verghevinge

der sonden voor Godt niet en kunnen bestaen.

Voor het tweede, dat dese weldaedt der ver-

gevingh alsoo is het eygen goet der kercke,

dat wy deselve niet en kunnen genieten 't en

zy dat wy blijven en volherden in hare ghe-

meenschap. Voor het derde , dat ons dese wel-

daedt uytghedeelt wort door de Dienaers en

Herders der Kercke , 't zy in de Predicaty des

Euangeliums, 't zy in de bediening der Sacra-

menten: En dat de macht der sleutelen, die

de Heere den geselschappe der geloovigen ghe-

geven heeft, in dit deel aldermeest is gelegen.

Laet derhalven een yeder van ons bedencken

dat dit sijnen schuldigen plicht is , de vergevin-

gbe der sonden daer alleenlick te soecken, daer

de Heere de selvige gestelt en vertrouwt heeft.

Van d'openbare versoemngh. die tot de kercke-

licke disciplijn en straffe behoort, sal te sijner

plaets ghesproken worden.

23. En dewijl de voor-gemelde raeshoof-

den arbeyden om desen eenigen ancker der sa-

heydt aen 3) de Kercke t'ontnemen : soo

moeten de conscientien tegen dese so verderffe-

lick' opiny en meyningh , met meerder kracht

versterckt worden. De Novatianen liebben eer-

tijdts met dit leerstuck der Kercken moeyt' en

quellingh aengcdaen : maer te deser tijt en zijn

don Novatianen niet seer ongelijck sommige

Weder-doopers, devveicke tot deselfde sufferijen

vervallen. Want sy verdichten dat het voick

Godts in den Doop weder-geboren wordt tot

een suyver 4) leven als der Engelen 5), het

weick door gheen vuyiigheden des vleesches

en wordt verontreynight. Indien yemandt nae

1) aouderlinge. 2) doen. 3) []. 4) (en Engels).

den Doop sondight, den selven en laten sy niet

anders overigh dan een onverbiddelick oordeel

Godts. En om met een woordt te segghen, sy

en gheven den sondaer die nae de ontfangene

genade gesondight heeft
,
geen hope van ver-

gevingh : want sy en bekennen geen andere

vergevinge der sonden, dan die vergevingh daer

door wy eerstmael weder geboren worden. En
ai hoewel gheen leugen van de Schrifluyr klaer-

der en wort wederleydt, dewijlse nochtans men-
schen vinden die hare bedriegerijen aennemen
(ghelijck oock Novatus in voortijden seer veel

navolgers en aenhangers ghehadt heeft) soo laet

ons met weynighe woorden aentoonen 1) hoe
seer sy rasen lot verderf van haer selven en

van andere. Voor eerst , nae dien de Heylighe

door des Heeren bevel daghelicks bidden : Ver-

geeft ons onse schulden
, soo belijdense voor-

waer datse schuldenaers zijn. Sy en bidden dit

oock niet sonder oprsaeck. Want de Heere en

heeft al-omm' niet anders bevolen te bidden

en te versoecken dan even dat geen 't welck

hy selfs wilde gheven. Jae dat meer is , al hoe-

wel hy betuyght heeft dat alle hare beden van

den Vader sullen verhoort worden , soo heeft

hy nochtans dese bede , belanghende de ver-

gevingh der sonden , met een bysondere belofte

verzegelt en bekrachtight Wat willen wy meer?
De Heere eyscht van de Heylige dats' hare

sonden sullen belijden , ende dat sonder ophou-

den door haer gantsch leven , en hy belooft

verghevinghe der selver. Wat is dit dan voor

een stoutigheyt datmen haer of t'eenemael on-

schuldigh en sonder sonde maeckt , of, indiense

ghesondight hebben, t'eenemael van de ghenade

Godts uytsluyt? Daer beneffens wat zijn het

doch voor luyden die wy volghens sijn begeeren

'tseventigh sevenmael moeten vergeven , zijn

't niet de Broeders ? Waer toe en heeft hy ons

dit gelast , IS 't niet daerom op dat wy sijne goe-

dertierenheydt souden navolgen ? Soo vergeeft

hy dan met eens of tweemael, maer soo dickwils

als sy door de kennisse van hare misdaden ver-

slagen zijnde , tot hem hare suchten opsenden.

24. En om by na van d'eerste kindtsheydt

der Kercke te beginnen , de Patriarchen waren

te dier tijdt, doe sy te samen swoeren in haer

Broeders doodt, besneden , tot de gemeynschap

des verbondts aengenomen , en sonder twijffel

door de neerstigheyt hares vaders van de recht-

veerdigheydt en rechten stant 2) onderwesen :

't was een schelmsluck waerover 3) de alder-

verdorvenste straetschenders haer selven sou-

den hebben ontset. Eyntlick hebben sy heno
,

nae datse door de vermaningen van Juda wat

versoet en versacht waren , verkocht. Dit is

1. Antwoort,

het Funnulier

des Ghebedts

van Christus

ingesteldt,

werpt dese

dwalingh duy*

dciick ter ne-

der.

Matth, G. 92.

2. Antwoort,

door -sommige

f.xempclen uyt

het Uude Tes-

tament geno-

men, en door

't ghetuyghnis

van .Moses en

üavid goet ge-

maeekt.

Gen,37.18.28.

en 34. 25.

en 35. 22.

en 38. 16.

2) oprechtigheid. 3)
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üock een onverdragelicke wreetheydt geweest.

Simeon en Levi hebben tegen de Sichemiters

wreedelick ghewoedt ,
[door een onbehoorlicke

wraeck dewelck' oock door het oordeel haers

Vaders wierdt vervloeckt en verdoemt. Ruben

heeft het bedde sijns Vaders door een schande-

lick' onkuysheydt besoedelt. Terwijl Judasoeckt

te hoereeren , so gaet hy tegen de wet der

naturen leggen by sijn Schoon-dochter. Maer

't IS so verre daer af datse souden worden uyt

geschrapt uyt het verkoren volck , datse veel

meer tot hoofden van dat volck gestelt en op-

2. sain. 11,4, eerecht worden. En wat heoft David ehedaen?
ir iiy (>7 ö ö

Met hoe grooten schelmstuck heeft hy op dien

lijdt , doe hy een Hooft en Voorstander was

van de Justity, hem-selven door uytstortingh

van het onnoosel bloedt , eenen wegh ghebaent

tot sijn blinde wel-lustigheyt? Hy was aireede

weder-geboren , en onder de weder- gheborene

met seer excellente lof-tytelen van den Heere

verciert : en evenwel heeft hy een boosheydt
ibid. 12. 13. begaen, die oock onder de Heydenen vervloeckt

is; en evenwel heeft hy verghevingh ontfan-

ghen. En om niet te blijven staen op bysonder'

exempelen , so veel beloften als in de Wet en

de Propheten gelesen worden van Godts barm-

herligheyt tot dTsraëliten, even soo dickwils

wort bewesen dat de Heere hem-selven ghena-

digh en versoenlick betoont om de misdaden

sijns volcks te vergheven. Want wat belooft

Moses den voicke , wanneer het tot afwijckingh

vervallen zijnde , tot den Heere sal zijn weder
Deuf. 30. 3. gekeert. De Heere uwe Godt sal uwe gevan-

genisse wenden , ende sich uwer ontfermen

:

ende hy sal u weder vergaderen uyt alle de

Volcken , daer henen u de Heere uwe Godt ver-

slrooyt hadde. Al waren uwe verdrevene aen

'teynde des Hemels, van daer sal u de Heere

uwe Godt vergaderen , ende van daer sal hy

u nemen.
Derde aut- ^5 Macf ick en wil geen optellingh onder- 1

)

maeckt'doo/dê "emen die nimmermeer en soude worden ge-

kiare getuvgh- eyndight. Want de Propheten zijn vol van soo-
uisseu vau lo-

(Japjghg bclofteu , waer door den voicke het

chifi CU Saio- wclck met ontallicke boosheden bedeckt is, noch-

">o. tans barmhertigheydt toe-geseydt wordt. Isser

wel een grooter schelmstuck dan rebelly en

wederspannigheyt ? Want sy wort genoemt een

Houwelicks-scheyding tusschen Godt en de

Kerck. Nochtans wort dit door Godts goedtheyt

Ier. 3,1, en 12. overwonnen. Wat man isser (segt hy door Jere-

mia) die sich met sijn huysvrouw sal laten ver-

soenen , als sy haer licliaem den overspeelders

sal hebben ghemeyn ghemaeckt?Maer met uwe
hoererijen, o Juda, zijn alle de wegen veront-

reynight, liet landt is vervult geworden met uwe

1) b; de baudt.

sehandelicke boelschappen. Keert evenwel we-
der tot my, en ick sal u opnemen. Keert weder
ghy afvaliighe, ick en sal mijn aenghesicht van

u niet afwenden; want ick ben heyligh , Ick

en wil niet eeuwighlick toornigh zijn. En om
de waerheyt te seggen die Godt , die daer be-

ï^zeoh. is. 23,

tuyght dat hy den doodt des sondaers niet en

begeert , maer veel meer dat hy sich bekeer' en

leve , en kan oock gheen andere genegentheyt

hebben. Daerom heeft Salomo doe hy den Tem-
pel mwijde , den selven oock tot dit gebruyck

verordent , dat de ghebeden die tot verkrijgingh

van de verghevinge der sonden wierden uytghe-

stort, van daer verhoort souden worden, Indien, ^- ^''s- 8. 46.

seght hy, uwe kmderen tegen u sondighen (want

daer en is gheen mensch die niet en sondight)

en ghy vertoornt zijnde, hen-luyden in harer

vyanden handen overlevert, en sy in haer hert

berouw hebben van hare sonden, en hen bekee-

ren , en u smeecken in het landt van hare ge-

vangenisse, seggende: Wy hebben gesondight

en onrecht ghehandelt : en u bidden naer het

landt het weick ghy haren Vaderen ghegheven

hebt, en nae desen heylighen Tempel. Soo wou-

det ghy doch in den Hemel haer ghebeden

verhooren , en uwen voicke , dat teghen u ghe-

sondight heeft
,
ghenadigh zijn , en

|
alle hare <i'

*^'^

)

overtredinghen daer mede sy tegen u overghe-

treden hebben. De Heere en heeft oock met Numer. 23. 3.

sonder oorsaeck dagelicksche offerhanden in

sijn Wet verordineert voor de sonden. Want
indien de Heere van te voren niet en hadde

gesien dat sijn volck met geduyrighe sieckten

der sonden soude swangher gaen , soo en soud'

hy voor haer nimmermeer dees' hulp-middelen

hebben ingestelt.

^ 26. Is dan door Christus toekomst, in de- ^« "Jf^e

weicke de volheydt der genaden is vertoont "he^^Nieuwe

geworden, dese weldaedt den gheloovighen Testament,

benomen , datse niet en souden durven bid- .

den om de verghevingh van hare misdaden ? I

Datse den Heere vertoornt hebbende
,
geen

barmhertigheyt fen souden verkrijgen? Wat i'ooreenre-

sal dit anders zijn, dan te seggen dat Christus

gekomen is tot verderf en ondergangh van

sijne kinderen , en niet tot harer saligheyt

,

indien men seyt dat de goedertierenheyt Godts

in't vergeven der sonden, dewelcke den Hey-

lighen in den Ouden Testamente geduyrigh-

lick bereydt was, nu uyt den midden is wech

ghenomen ? Indien 1) wy de Schriftuyr ghe- pot»" g^tnyg-

looven , dewelck' uytdruckelick roept, dat de

ghenaed' en vriendelickheydt des Heeren eerst TU. 2. 11.

ten vollen verschenen, de njckdom sijner barm-

hertigheydt uytgestort, en de versoeningh Godts ^- ''''"'• ^- ^•

en der menschen volbracht is in Christus

:

1) Is 't dat.



IV. 1. -n. «9. VAN DE UYTWENDIGE MIDDELEN DER SALICxHEYï. 607

Eii by>oniler'

xern[tL'!eii.

4.ittli. 10.33.

iliitth. 26.70,
'4.

2. Thc'ss. 3.

Item, duor

Igcnicync ex-

inpeleii.

ialat. 1. 6.

II 3. 1.

n 4. 9.

l.Cor. 13.21.

Door feu tref-

;lick gfliii'gh-

Ëüde door de

rdrceii lietbe-

ydt der ghc-

lofs-büimue.

soo laet ons versekert zijn dat de goederlie-

renheyt des Hemelschen Vaders veel eer rijc-

kelicker tol ons afvloeyt , dan dats' ons af-

ghesneden of afgekort soude zijn. Oock en

.ontbreken 1) ons hier '2) gheen exempelen.

Petrus, deweicke ghelioort hadde dat die ghene

die den Naem van Christus verloochent 3) voor

de menschen, oock sal verloochent 3) worden
voor d'Enghelen Godts, heeft den Naem van

Christus driemael in eenen nacht verloochent 3),

oock met vervloeckingh : en evenwel en wordt

hy van de vergevingh sijner sonde met ver-

stooten. De gene die by de Thessalonicensen

ongeregelt leefden, wierden alsoo ghekastijdt,

datse tot boetveerdigheyt geroepen en glie-

noodight worden. Jae dat meer is, Simon de

Toovenaer selfs en wordt geen oorsaeck tot

vertwijtielingh gegeven : maer hem wordt veel

eer belast hem-selven met hoop' op te houden,

dewijl Petrus hem raedl sijnen toevlucht te

nemen tot de gebeden.

27. Jae somtijts zijn geheele Kercken met

seer sware sonden beladen gheweest, en even-

wel heeft Paulus deselve daer uyt liever goe-

dertierlick willen redden dan dat hy den vloeck

teghen haer uytspreken soude. D'afwijckingh

van die van Galaten en was gheen gheringhe

misdaet : die van Corinthen hadden noch meer

schuldts, want hare boosheden waren meer

in't getal en immers so swaer: en nochtans

en wordt geene van die twee Kercken, noch

d'een noch d'ander , van de barmhertigheyt

des Heeren uytghesloten. Jae die selvighe die

boven d'andere door onreynigheydt, hoerery

en onkuysheydt gesondight hadden , worden

by namen tot bekeeringhe ghenoodight. Want
het verbondt des Heeren blijft en sal eeuwigh-

lick blijven onverandert, 't welck hy openbaer-

lick met Christus den waren Salomo en met

sijne Leden ghemaeckt heeft, en in dese woor-

den begrepen is : Indien sijne kinderen mijne

Wet verlaten : ende in mijne rechten met en

wandelen : Indien sy mijne insettingen ont-

heyligen : ende mijne geboden niet en hou-

den : Soo sal ick liare overtredinghe met de

roede besoecken : ende hare ongherechtigheydt

met plaghen. Maer mijne goederlierenheyt en

sal ick van hen niet wech nemen. Wy wor-

den eyndtlick door d'ordre die in d'Artijcke-

len des Geloofs ghehouden wordt, vermaent,

dat de vergevinghe der sonden geduyrigh haer

sit-plaets heeft in de Kerck van Christus : want
nae dat de Kerck als ten volle vast gesleldt is,

soo wort d'Artijckel van de vcigevinge der

sonden noch daer by gevoeght.

28. Sommighe die wat voorsichtiger zijn,

1) gebleken. 2) (van). 3) versacckl.

alssc sien dat het leerstuck en gevoelen van

Novatus door soo groeten klaerhcyt der Schrif-

tuyr wederleydt wordt , soo en makense niet

allerley misdaedt onverghevelick , maer alleen

die misdaedt en ovcrtredingh die van yemant
wetens en willens tegen de Wet wordt begaen.

Maer wanneerse soo spreken en ghevoelen
,

soo en stellense gheen andere sonden verge-

velick , 'dan die erghens door onwetenheydt
worden beghaen 1) en bedreven. Doch dewijl

de Heere in sijn Wet sommigh' oll'erhanden

heeft verordent en bevolen , om door het op-

olferen van dien te versoenen de sonden die

de gheloovige willens en wetens begaen heb-

ben, en wederom andere 2) offerhanden om te

boeten hare sonden van onwetenheydt : hoe

groeten ongeschicktheydt is het dan datmen
de sonde die vrywilligh en wesentlick geschiet,

geen versoeningh toe . en staet? lek segghe

datter niets klaerders en is , dan dat d'eenigh'

olFerhande van Christus krachtigh en dienstig

is tot vergevingh van de sonden der Heyligen

die met wil en weten van haer zijn begaen

:

dewijl de Heere sulcks door vleeschelicke offer-

handen , als door zegelen beluyght heeft. Daer

beneffens wie soude den David die soo seer in

de Wet gheleert en ervaren was , konnen ver-

ontschuldighen
,

gelijck of hy door onwetent-

heydt gesondight hadde? Wist David niet hoe

groeten misdaedt overspelen doodtslagh was,

die deselve misdaedt daghelicks in andere

strafte? Scheen broeder-moort den Patriarchen

een behoorlicke daet te wesen ? Waren 3) die

van Corinthen so qualick gevordert, datse

wulpsheyt, onsuyverheydt, hoerery, haet en

twist hielden voor Gode belmgelicke wercken ?

Petrus die so neerstigh was onderwesen , wist

hy niet wat een groote sond' het was sijnen

Meester met eenen eedt te verloochenen? Laet

ons derhalven Godts barmhertigheyt die haer

selven soo miltdadighlick vertoont, den wegh
door onse quaetwilligheyt en nijdigheyt niet

toesluyten.

29. Het is my voorwaer wel bekendt dat

d'oude Leeraers de sonden die den gheloovigen

dagelicks vergheven worden , verstaen en uyt-

geleydt hebben van die lichtere feylen en ge-

breken dewelck' haer uyt de svvackheydt hares

vleesches overkomen en bekruypen , en dat sy

't daer voor hielden dat d'openbare penitenty

ende boete , die te dier tijdt voor sware sonden

afgevordert wierdt 4) even min ö) als den Doop,

tweemalen mocht ghebruyckt worden. Welck

haer gevoelen alsoo niet en moet ghenomen
worden ghelijck of sy den ghenen , die nae haer

eerste penitenty en betenngh wederom geson-

Tegen-wer-

ping van «oiu-

migh' andere,

dat de vrvwil-

lige overtre-

ding de son-

daers u\ t de

Kerck nyt-

wer|)t.

1 Antwoort,

ghenonicn van

de bemerckin-

ge der OQ'er-

hauiten.

Levit. cap. 4.

2. Vau den

korten inhoudt

des Eaangeli-

ums.

3. Van d'ex-

enipelen L)a-

vids, der Pa-

triarchen, der

Corintheren en

Petrus.

De laetste te-

ghen-werpingh

der Novatia-

uen, glieuoinen

u)t d^Oud-va-

dei's, deweicke

niet en wilden

toeslaen dat

d'openbare

boetveerdig-

heydt twee-

inael soude

plaets grijpen.

1. Antwoort,

deweicke dese

straf heydt vcr-

klaert en uyt-

leydt.

1) behaelt. 2) sommigh'. 3) Hadden.

5) sou we}'uig.

4) (!
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(p. 428.)

dight hadden , hadden willen in wanhoop en

vertwijffeüngh nederwaerts werpen , ofte ge-

lijck ofse die dagelicksche feylen hadden willen

verkleynen , even als licht en genngh zijnde

voor Godt. Want sy wisten wel dat de Heylige

dickwils door ongheloovigheydt struyckelen

,

dat hun somtijdts eenige lichtveerdighe eeden

ontvallen, datse somwijlen in toornigheyt heet

worden
,
ja tot openbare scheldt-woorden voort-

breken, en daer beneffens met andere quaden

swangher gaen dewelck' eenen grooten grou-

wel zijn voor den Heere : maer sy noemden

die dageliksche gebreken lichte feylen en son-

den,
I

op datse deselve souden onderscheyden

van die openbare sonden, dewelcke met grooten

aenstoot en erghernis tot kennisse van de Kerc-

ke quamen. En wat belanght datse soo swaer-

hoofdigh en traegh waren om de misdaedt te

vergeven den ghenen die yetwes bedreven

hadden dat de Kerckelicke straffe weerdigh

was , dat en gheschiede niet om datse meenden

dat de Heere hen-luyden die misdaedt niet

lichtelick en soude quijt schelden ; maer om
datse door dese strengigheydl andere wilden

afschricken van het lichtveerdigh bedryven en

hanteeren van soodanighe boose stucken, door

welckers verdienst sy van de gemeenschap der

2. Antwoort, Kerckc mochten vervreemt worden Hoewel

,

stellende een
^^^ j^ wacrheyt te seggcn , het Woort des

prijselicke ma-
^

J o~
tigheydttegheu Hecren , t welck ons moet dienen tot eenen
de voorsej-de ecnighcn regel, leert ons in desen meerder

matigheyt te gebruycken. Want het onderwijst

ons dat de strengigheydl van de kerckelicke

straffe soo verre moet gaen , dat die gene

,

dien men daer door voornemelick soeckt te

hulp te komen , door droefheydt niet verslon-

den en worde: ghelijck wy voor henen wijdt-

loopiger verklaert hebben.

Bef IL Capittel.

Vergelijckinge der valsclier met de ware Keicke.

voor:

straf hev

Wij hebben in't naest-voorgaende Capit-

tel aenghewesen hoe grooten ghewicht

Kort verhael

van 't geen in't

Capittel geseyt by ons hebben moet de dienst des Woordts
is- en der Sacramenten , en hoe verre sich be-

hoort uyt te strecken d'eerbiedigheyt die wy
den selven dienst schuldigh zijn , op dats' ons

moghe zijn een eeuwigh merck-teecken om de

Kercke van andere secten en vergaderingen

t'onderkennen : te weten , dat die Kerck m
dewelcke den voorgemelden dienst gaef en

ongeschendt gevonden wordt, door gheen fey-

lea of ghebreken, die in het leven of in de

zeden; voorvallen mochten , en wort verhindert

de naem en tytel der Kercke te draghen.

Daer beneffens , dat dien dienst door eenighe

kleyne feylen alsoo niet en wordt verdorven,

dat die voor oprecht niet en soude moghen
ghehouden worden. Wy hebben oock voorts

te kennen ghegheven wat het voor feylen zijn

diemen also behoort over 'thooft te sien ,' te

weten, alsulcke, waer door de voornaemste

leere van de religy niet en wort gequetst

,

waer door de hooft-stucken van de religy in

dewelck' alle de gbeloovighe eensgesindt moe-

ten dencken 1), niet onderdruckt en worden:

en datmen , belangende de Sacramenten . soo-

danige feylen moet vergeven, dewelcke de

wettigh' instellingh des auteurs niet wech en

nemen noch en verswacken. Maer, soo haest

als de leughen en vervalschingh tot in de

burcht en vastigheydt der religy ingebroken,

soo haest als-dhet fondament der nooatsake-

licker leer o'nigjS^eert , en 't gebruyck en de

nuttigheydt der Sacramenten neder ghestort

is: soo volght gewisselick daer op d'onder-

gangh van de Kerck Even gelijck als het

met het leven des menschen t'eeiiemael uyt

en ghedaen is, wanneer de strot afghesneden,

of het net om d'mgewanden doodelick is door-

wont. En dit wort klaerlick bewesen uyt de

woorden van Paulus , als hy leert dat de Kercke

gebouwt 2) is op de Leero der Apostelen en

Propheten , waer van Christus selfs de uyter-

ste hoecksteen is. Indien de Leere der Pro-

pheten en Apostelen is het fondament der

Kercke , door dewelcke den geloovigen bevolen

wordt dats' hare saligheydt op Christus alleen

steunen en neder leggen sullen: hoe sal 't ge-

bouw der Kercke langher konnen bestaen, is't

dat ghy die Leer wech neemt? Soo moet dan

de Kerck nootsakelick neder storten , wanneer

dat fondament der Religy wech ghenomen is,

door het welck' alleen de Kerck kan worden

staende ghehouden. Daer beneffens, indien de

ware Kerck is de pylaer en vastigheydt der

waerheydt, soo is't ghewis en seker dat daer

geen kerck en is daer de leugen en valsheyt

het rijck heeft ingenomen.

2. En dewijl het aldus staet en gelegen is

met die van 't Pausdom , soo kanmen lichte-

lick verstaen en begrijpen wat voor een Kerck

by hen noch overigh zy. Want in de plaets

van den Dienst des Woordts heeft aldaerd'over-

handt een verkeerde , en van leugenen t sa-

men-gesmeede regeeringh, dewelck' het reyne

licht eensdeels uytbluscht, en eensdeels ver-

stickt. In de stede van 't Nachtmael des Hee-

ren , is een seer schandelicke heylighschen-

nis 3) in ghekomen : de Godtsdienst is met

eenen veelvoudigen en onverdraeghlicken hoop

1) eensins gevoelen moeten. 2) ghetinimert.

3) kerck-roof.

De somma
van dit Capit-

tel. Daer vals-

heyt en leugen

heerschen daer

en is gheen

Kerck.

Ephes. 2. 20.

De valsheyt

heerscht, daer

de oprechte lee-

revan Christus

geen leven

noch kracht en

heeft.

Dese valsheyt

regneert onder

het Pausdom,

waer uyt volgt

dat het Paus-

dom niet en zy

de Kercke, het

welck bewesen

wort door't op-

tellen van eeni-

ge stucken.
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Nochlans

lirijsen de Pa-

pisten hare

Kcrck seer

heerlickaeu,en

segglien dat die

aiidei-j gevoe-

len scheurma-

kers en ketters

zijn.

Deseu lof

van hare Kerck

soeckcnse te

verdedigen on-

der den naem
en deck-mantel

van de persoo-

nelicke succes-

sy en opeen-

volgiiigh.

(p. 429.

der superstitien mismaeckt : de Lecre (sonder

deweick' hel Christendom niet en bestael) is

geheel begraven en wech gheruymt : de ghe-

meene by-een-konisten en vergaderinghen zijn

scholen van afgodery en godtloosheyl. Daerom

en hebben wy niet te vreesen dat wy wey-

gherende part en deel te hebben aen soo veel

verderflicke en doodelicke boosheden en grou-

welen , en daer van afwijckende, niet eenen

oock van de Kerck van ChnsLiis souden af-

gescheurt worden. De gemeenschap met de

kerck en is niet ingesteldt om te zijn een bandt

en strick, daer mede wy in afgodery, godl-

loosheyt, onwetentheyt en in andere soorten

van quaden- souden verwert en verstrickt wor-

den : maer veel meer, op dal wy daer door

in Godes vrees' en in de ghehoorsaemheydl

sijner waerheydt souden worden ghehouden.

Sy prijsen ons hare Kerck wel seer heerlick

aen, op datter gheen andere kerck in de we-

relt en schijne te wesen -. sy oordeelen en be-

weeren oock daer na, gelijck of sy 't al ge-

wonnen liadden , dat die scheur-makers zijn,

die de gehoorsaemheyt van die Kerck , die

sy ons afschilderen, durven verlaten, en dat

die alle Ie ghelijck ketters zijn die leghen de

Leere van die Kerck durven kicken. Maer wat

zijn 'l doch voor redenen daer mede sy ons

bewijsen datse de ware Kerck zijn ? Sy bren-

ghen uyt d'oude Boecken en Historiën te voor-

schijn, watter eertljd(s in Italien, in Vranck-

rijck , en in Hispanien is geschiedt. Dal sy

haer afkomst hebben van die Heylige Mannen

die door de gesonde Leere Kercken ghesticht

en opgherecht, en door haer Lloet de selfde

Leer' en de stichlingli der kercken gevordert

en beveslighl hebben. Dat de .Kercke die al-

soo beyde door Geeslelicke gaven en door het

bloei der Martelaren onder hun geheylight

was , oock door een geduyrighe opeenvol-

ghingh 1) der Bisschoppen ondor hun bewaert

is gheweesl, op datse met en soude vervallen

of te niet gaen. Sy verhalen oock in hoe groe-

ten aensien en achlingh dese geduyrighe siic-

cessy en op 2) volgingh gheweesl zy by Ire-

naeus , Terlullianus , Origenes, Auguslinus en

by andere Leeraers in d eerste Kerek. Doch

hoe flaeuw en gantscli bespoltelick dese redenen

zijn, dat sal ick lichtelick sonder ecnighc moeyle

doen verslaen den genen die deselve met my
een weynigh sullen willen over-weghen. Voor-

waer ick soud' oock onse tegen-partijen ra-

den haer verslandt en gemoedt hier toe met

ernst en aendacht aen te legglien, indien ick

vertrouwde by haer met onderwijsen yet-

wes te kunnen vorderen. Maer dewijl sij
|

1) Bchtervolgh 2) opvolgingh

sonder acht te nemen op de waerheyt, alleen-

lick voor hebben en daer op uyl zijn , om haer

eygen saeck en voordeel , door allerley midde-

len die haer mogelick zijn, te versorgen, soo

sal ick maer weynige woorden en redenen by

brengen, door devvelcke de deugtsame mannen

en liefhebbers der waerheyt haer selven kunnen

redden uyt de slricken en lagen onser teghen-

partijen. Voor eerst vraeg' ick^hen, waerom sy

niet te voorschijn en brengen Afrika , Egypten

en geheel Asien: om dal quansuys' dees' hey-

lighe successy en op-een-volgingh 1 ) der Bis-

schoppen , door middel van dewelcke sy, ge-

lijckse roemen, hare kercken behouden hebben,

in alle die Landen verbroken is en over langh

opgehouden heeft. Sy werpen het dan over dien

boeg 2) , datse daerom de ware kerck hebben
,

om dat haer kerck van den eersten lijdt af, datse

begon een kerck te zijn , nooyt en is geweest

sonder Bisschoppen : dewijl door een voortduy-

rende en aen-een-hanghende successy 3) d'een

Bisschop gesuccedeert en ghevolght is op en

nae den anderen. Maer of ick de Griecksche

Kercken tegen haer voortbracht? Ick vraeg'

hen derhalven wederom , waerom sy seggen dat

de kerck by en onder den Griecken 'vergaen

zy, by den welcken die successy der Bisschop-

pen , die volgens haer ghevoelen is de eenige

bewaerster en onderhoudsler der kercke
, nooyt

en is vervallen of verbroken gheweesl? Sy noe-

men de Griecken Scheur-makers. Doch met wat

recht en reden ? Om datse van den Apostoli-

schen Stoel afwijckende en afscheurende, 't pri-

vilegy om een ware kerck te zijn , verloren

heblaen. Wat? verdienen die niet veel meer

dit privilegy te verliesen die van Christus self

afwijcken ? Soo volght dan hier uyt dat de suc-

cessy en de voortduyrende op-een-volginghe 4)

der Bisschoppen niet anders en is als een ydel

en onnut voorgeven, in gevalle de nakomelin-

gen van Christus waerheydt , die sy door de

handen harer Voor-vaderen onlfangen hebben
,

niet gheheel en ongheschendt en behouden

,

en daer in volstandigh blijven.

3. Dien-volgens en wenden de voorstan-

ders van de Roomsche Kerck huyden ten daghe

niet anders voor dan 't geen de Joden eertijdts

tot een deck-mantel en voorwendtsel gebruyck-

ten , als hare blindtheydl
,
godlloosheyt, en af-

godery van de Propheten des Heeren onldeckt

ende bestraft wierdl. Want gelijck als de Joden

op den Tempel , op de Ceremoniën , en op

het Priesterschap eenen hooveerdighen roem en

moedt droeglien, na welcke stucken sy de kerck

met groot recht en reden, so hun docht, be-

]) achter-een-ïolgingh. 2) vallen dan hier hei

3) vervolgh. 4) het ghcduvrigh aehlervolgh.

43

Mner hier

wordt bewesen

dat dese Bocces-

sy, dewelcke

van de waer-

heyt vanChris-

^tU3 afwijckt,

van geener

weerden en zy.

Versieickiogh

van dit bewijs.

] . Door ex-

empelen en ge-

tuygtiissen uyt

leremia.
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Uyt den

Aiiostcl.

proefden en afmaten : alsoo werpen ons de Room-
schen 1) in plaets van de Kerck voor eenige

uytwendige mon-aensichten , deweicke dickwils

wijdt verscheyden zijn van de kerck , en sonder

deweicke de kerck seer wel kan bestaen. Wy
en hebben derhalven om haer te wederlegehen

,

gheen ander argument van noode dan het

argument daer mede Jeremia streedt tegen dat

sotte vertrouwen der Joden : te weten , datse

niet en roemen in leugenachtighe woorden, seg-

gende : Hier is den Tempel des Heeren , den
Tempel des Heeren, den Tempel des Heeren.

Want de Heere en bekendt nergens yets voor

het sijne
, dan daer sijn Woordt ghehoort en

Godtvreesentlick bewaert wordt. AJsoo oock

,

al hoewel de heerlickheydt des Heeren haer sit-

plaets hadde tusschen de Cherubim in het Hey-
lighdom , al hoewel hy oock hen-lieden hadde

belooft dat hy aldaer eenen vasten stoel nemen
soude : soo verhuyst hy nochtans van daer, en

hy laet die plaets sonder eenighe heyligheydt

,

wanneer de Priesters sijnen dienst door quade
superstitien verderven. Indien die Tempel de-

weicke tot Godes eeuwighe woonstede scheen

toe-geheylight te zijn , van Godt heeft kunnen
verlaten en alsoo onheyligh worden , soo en

hebben de Papisten gheen reden om ons wijs

te maken dat Godt aen persoenen of plaetsen

alsoo ghebonden , en aen uytwendige ceremo-

niën en onderhoudinghen alsoo ghehecht is , dat

hy soude moeten blyven by de gene, die slechts

den tytel en de ghedaent van de kerck hebben.

En dit is die strijdt , die Paulus voert in sijnen

Brief tot den Romeynen van het negenste tot

het twaelfste Capittel toe , want dit maeckte de

swacke conscientien seer ontrust en onsteldt,

dat de Joden die Godts volck schenen te zijn

,

de leere des Euangeliums niet alleen verstieten
,

maer oock vervolghden. Daerom als hy de leere

verklaert en voor-gesteldt hadde , soo neemt hy
oock dese swarigheydt wech : en hy ontkent

dat die Joden , die de waerheyt vyandigh haten
,

de ware Kerck zijn : ofschoon hun gheen din-

ghen en ontbraken 2) die andersins tot d'uyter-

licke gestaltenisse der Kercke mochten ver-

eyscht worden. Hy ontkent oock dit daerom, om
datse Christus niet en omhelsden Hy spreeckt

oock een weynig klaerder in den Brief tot den

Galaten : alwaer hy Ismaël met Isaac verge-

lijckende , seyt datter vele verkeeren 3) in de

kerck , deweicke nochtans aen d'erffenisse geen

part noch deel en hebben : om datse niet en

zijn geboren uyt de vrye moeder. Van waer
hy oock neerkomt 4) op 5) de vergelijcking

van een tweederley Jerusalem : want ghelijck

de Wet op den bergh Sinai ghegeven , maer

]) Romanisten. 2) gebraken.

4) afkomt. 5) tot.

3) plaets hebben.

het Euangelium uyt Jerusalem voortgekomen
is : alsoo zijnder vele die dienstbaerlick gebo-

ren en opgevoedt zijnde , niet en twijffelen te

roemen datse kinderen Godts en kinderen der

Kercke zijn : jae sy verachten hooghmoedelick

d'oprechte kinderen Godts , hoewel sy selven

niet anders en zijn dan bastaerden. Laet ons

oock van onser zijden: dewijl wy hooren dat

dese stemm' eenmael uyt den Hemel afgheroe-

pen is: Werpt de dienstmaeght uyt met haren Ocnes. 21.10

sone , ons selven op dit onveranderlick besluyt

en oordeel verlatende , haer onverstandigh stof-

fen en roemen sterckehck verachten. Want in-

diens' eenen hooghen moedt willen draghen op

d'uyterlicke belijding . Ismaël was oock besne-

den : indiens' liaer verweeren met d'oudtheyt,

Ismaël was d'eerst-gheboren , en evenwel sien

wy dat hy verworpen wort. Is 't datmen hier

van d'oorsaeck soeckt te weten , Paulus wijst Kom. y, c.

ons d'oorsaeck aen, namelick, dat die alleen

onder de kinderen gereeckent worden , die uyt

het suyver en wettigh zaedt der leere gheboren

zijn. Hierom is 't dat Godt ontkendt dat hy aen Uyt Maieachi

de godtloose Priesters verbonden zy van weghen ™^' ^' '' *

dat hy een verbondt hadde gemaeckt met haren

vader Levi , dat die sijn sendt-bode of uytleg-

ger soude wesen: jae liy ghebruyckt selfs om
haer t'overluygen , teghen haer, haren eygenen

valschen roem . daer mede sy teghen de Pro-

pheten plachten op te staen , en te roemen dat

uyt kracht van Godts ordonnanty, d uytnement-

heydt en weerdigheydt van het Priesterschap

in een sonderlingh aensien en acbtingh moest

ghehouden worden. Dit slaet hy hun geern toe
,

en hy twist daerom met haer, om dat hy van

sijn zijde bereydl was hel verbondt te houden.

Maer dewijl sy van hare zijde 't verbont ver-

achten, soo verklaert hy datse verdienen ver-

stoeten te worden. Siet doch eens wat kracht

de Successy
|

heeft , wanneer de ghene die

succedeeren , hner ampt niet en bedienen met

suicken suyverheydt 1) en gelijckmatigheydt

als hare voorsaten 't selve bedient hebben: te

weten, dat soodanighe successeurs en opvol-

ghers , soo haesl alsse overwonnen en over-

tuyghl zijn datse van haren oorsprong zijn

afgeweecken, van alle staet en eer berooft wor-

den ! 't En zy moghelick dat die boose ver-

eaderineh die Christus ter doodt veroordeelt ^^^"^
ö O

_ _ nes.

heeft, weerdigh is geweest den tytel en naem i

der Kercke te voeren , om dat Cajaphas in de

bedieningh van het Priesters-ampt velen Godt-

salighen Priesleren is gesuccedeert en op ghe-

volght, jae om Jatter van Aaron af tot op hem
toe , een onverbroken successy der Priesteren

geweest is. Maer dit en kan selfs in aerdlsche

(p. 430.)

Uyt den Eu-

ilist Joan-

1) oprechti^heydt.
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2. Door een rijcken en heerschappijen niet geHulHt 1) wor-

^af\?r'roh'è
*^^"' ^^^ ^^ tyranny van Caligiila, Nero. Helioga-

Kijcken. balus en van diergheiijcke . sonde worden ghe-

noemt den goeden 2) en behoorlicken staet van

een Republijck en Burgerllcke regeeringh , om
dats' in de regeeringh haren goeden voorsaten.

nameh'ck , den Brutussen , Scipio's en Camilhis-

sen gesuccedeert en opghevolghl zijn. Voorneme-

lick en isser in de regeeringhe der kercke niets

ongherijnider, dan dalmen de lecre voorby gael,

en de successy alleen steldt in de persoonen.

Oock en hebben de heyhge Leeraers. dewelck'

ons van hun ter quader trouwen worden voor-

gheworpen, gheen dingh min in den sin ghe-

hadt, dan eens voor al als door een erflick recht

te bewijsen, datter kercken zijn in alle die plaet-

sen , daer in der voriger Bisschoppen plaets

altijt wederom andere Bisschoppen gestel t en

verkoren zijn gheweest. Maer dewijl het buyten

twijffel en verschil was, datter in de gesonde

leer van den eersten aenvangh aen tot op haren

tijdt toe gantsch geen veranderingh en was voor-

gevallen , soo hebben sy voor een gewisse saeck

gehouden en ghenomen 't geen om alle nieuwe

dwalinghen den doodtsteeck te gheven ghe-

noeghsaem was, te weten, dat door suicke dwa-

linghen bestreden wierdt die Leere die selfs van

de tijden der Apostelen af volstandelick en door

een eendrachtigh 3) accoort was behouden. Soo

en hebben sy dan gheen reden om ons voortaen

meer te bedrieghen met den naeni der Kercke,

dewelcke van ons, ghelijck betaemhck is, met

eerbiedigheydt ge-eert wordt : doch als men de

Kerck sal beginnen te lieschrijven , soo en staen

sy niet alleen deerlick verleglicn 4). maer sy

blyven oock vast steken in haer eyghen dreck :

want sy stellen een schandelicke vuyle hoer, in de

plaets van de Bruydt van Christus. En op dat wy
door sulcken verwisselingh niet en worden be-

drogen, soo laet ons beneffens andere vermanin-

3 Door het, ghen , oock dese vermamngli van Augustmus te

KetuygTiis van
hulp roepen , dewelckc van de ware Kerck aldus

Angustinus.
i o i- t' i |-

spreeckt : Sy is, seght hy , die Kerck , die som-

tljdts verduystert , en door de menighte der

erghernissen ghelijck als met woleken bcdeckt

wordt: die somwijlen door de vreedsaemlieydt

des tijdts gerust en vry schijnt Ie zijn: en som-

wijlen wederom door de golven der verdruckin-

gen en aenvechtingen v^'ordt overstelpt en ont-

roert. Hy bewijst dit oock met exempelen . dat

dickwils d'aldersterckste pylaren van de kerk.

of vromelick om des geloofs wil in ballingschap

leven , of door de gantsche worclt hier en daer

in't verborgen schuylen.

.4. In deser voeghen quellcn ons hedens-

daegs de Roomschgeslnde 3) , en maken d'on-

A(l Vincent,

Epist. 48.

Dien-volgens

wat de Papis-

teu oock sou-

1) geleden. 2) oprechten

fi) Romaniftten.

nocdluh 4) versteldt.

ervarene vervaert door den Naem der Kercke
,

daerse nochtans selven in der daet zijn doodl-

vyanden van Christus, Daerom ofschoon sy

den Tempel, het Priesterdom en andere dier-

gheiijcke mom-aenslchten en spoocken voor-

wenden , soo en moet ons nochtans dit ydel

schijnsel 1) daer mede de ooghen dereenvou-

dlghen begoochelt worden
, geenslns soo verre

bewegen dat wy die vergaderlngh, in dewelcke

Godts VVoordt niet en wordt gevonden , voor

een kerck souden aennemen. Want dit is het

eeuwigh merck-teecken, daer med' onse Heere

de sijne gheteeckent heeft ; Die uyt de waer-

heyt is, segt hy, hoort mijne stemme. Item:

lek ben de goede Herder : ende lek kenne

mijne schapen , ende worde van de mijne ge-

kent. Mijne schapen hooren mijne stemme, ende

lek kenne deselve , ende sy volgen my. Hy
hadd' oock een weynigh te voren gheseydt,

dat de schapen haren Herder navolghen , om
datse sijn stemni' kennen , en dats' eenen

vreemden herder niet na en volgen, maar van

hem vlieden, om datse niet en kennen de stem-

me der vreemden. Wat rasen wy dan te ver-

gheefs in 't naespeuren en soecken van de kerck,

dewijl Christus ons deselve met een onghetwijf-

felt merck-teecken heeft aenghewesen , welck

merck-teecken al-omm' waer het ghesien wordt,

onbedrleghellck betoont dat aldaer een Kerck
van Christus is: gelljck ter contrarien aldaer

waer dit merck-teecken niet en is, gantsch

niet over en blijft waer mede de ware Kerck

soude kunnen aengewesen worden. Want Pau-

lus verhaelt dat de Kerck gefondeert Is , niet

op het oordeel der menschen, oock niet op de

Priesterschappen, maer op de Leere der Apos-

telen en Propheten. Ja men moet veel eer Je-

rusalem van Babel, en de Kercke van Christus

van de t'samen-rottinghe des Duyvels onder-

kennen door dit onderscheydt daer mede Chris-

tus deselve van den anderen onderscheyden

heeft doe hy seyde : Die uyt Godt is , hoort

de woorden Godts : daerom en hoort ghy lie-

den niet, om dat ghy uyt Godt niet en zijt.

Om kort te gaen 2) , na dien de Kerck Is

het Rijck van Christus, en dat Christus alleen

sijn rijck regeert door sijn Woort : sal dan

noch yemandt twijflelen of die woorden valsch

en leugenachtigh zijn , met dewelcke verson-

nen 3) en voor-gegeven wordt , dat Christus

Rijck sonder sljnen Scepter (dat is, sonder sijn

Heylig Woort) bestaet?

5. Wat nu dit belanght dats' ons van

scheur-maklngh en kettery beschuldighen. om
dat wy een andere leere predicken dan sy luy-

den , om dat wy hare wetten niet en gehoor-

1) gcschemer. 2) maken. 3) versiert.

den nioghen

voorwenden,

daer en ia

gheen Kerck

daer Godts

Woordt niet en

wordt gesien.

Reden uyt de

woorden van

Christus en

Pauins.

loan. 18. 37.

loan. 10. 14.

Ibid. 27.

Ibid. 4.

Ephes. 2. 20.

loan. 8. 47.

De teghen-

werpingh van

de persoonele

successy weder-

leydtzü'nde.soo
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wort wijder bc-

antwoort d'an-

dere, waer in

wv van Bcheur-

raaking en ket-

tery beschiil-

dight worden,

door een be-

wijs-reden ge-

nomen van de

beschrijvingh,

soo uyt Angus-

tinus als uytde

Heylige

Schrift.

Lib. qua3st.

Knang. sec.

Matth 11.

(]' 431.)

Ej)hes. 4. 5.

Philip. 2. 2, 5.

Dit wort door

't ghelnyghnis

van Cypriaous

bcvestight.

De simplicita-

teVrajlatorum.

samen , en op ons selven sonder hun vergade-

ringhen houden tot de oeileningh der gebeden,

tot de bedieninge des Doops en des Nacht-

niaels, en tot andere heyh'ge handelingen : 'tsel-

vigh' is wel een seer sware beschuldigingh

,

maer nochtans sulck eene die geen wijtloopige

ofmoeyelickewederleggingh van noode en heeft.

Ketters en scheur-makers worden ghenoemt

die ghene, deweicke twist en tweedracht ma-

kende, de ghemeenschap en eenigheydt der

Kercke verbreken. Nu dese gemeenschap en

eenigheydt wort door twee banden te samen

gehouden, te weten, door een-stemmigheydt in

de ghesonde leer', en door liroederlicke liefde.

Daerom steldt Augustinus tusschen de ketters

en scheur-makers dit onderscheyt, dat de ket-

ters door valsche leeringen d'oprechtigheydt des

gheloofs verderven : En dat de scheur-makers

somwijlen oock de gelijckheydt in't gheloof be-

houdende, den bandt der ghemeenschap en lief-

de verscheuren. Maer dit moet oock aenghe-

merckt worden, dat dese gemeenschap in de lief-

de alsoo hanght en vast is aen d'eenigheydt in

het geloof, dat dees' eenigheyt moet zijn het be-

gin, het eynd' en eyndtlick d'eenighe reghel
|

van de gemeenschap en eenigheydt in de liefde.

Laet ons derhalven ghedencken dat de Schrif-

tuyr so dickwils alss' ons d'eenigheyt der Kercke

beveelt en aenprijst , daer op uyt is , dat , ter-

wijl onse verstanden eender dencken 1) in Chris-

tus , onse willen oock door onderlinghe liefd' en

goedtgunstigheyt met malkanderen in Christus

moghen vereenight zijn. Daerom is't dat Paulus

als hy ons tot die eenigheyt vermaent , voor een

fondament neemt , datter een Godt is, een Ghe-

loof, en eenen Doop. Jae alomm' daer hy ons

leert eender te dencken 2), en eens 3) gesint te

zijn , daer voegt hy terstont by , in Christus , of,

na Christus : te kennen gevende dat de vergade-

ringh die buyten des Heeren Woort geschiedt

,

is een t'samen-rottinghe der godtloose , en niet

een eendrachtigh geselschap der geloovigen.

6. Cyprianus de voetstappen van Paulus vol-

gende, leydt 4) oock de fonteyn en oorsprongh

van de gantsch' eendrachtigheydt der Kerck af

uyt het eenighe Bisschops-ampt van Christus.

Daer na spreeckt hy aldus : Daer en is maer een

eenighe Kerck , deweicke door den wasdom der

vruchtbaerheyt in een veelheyt wyder uytge-

breyt wort : ghelijck als de Sonne veel stralen
,

maer alleen een eenigh licht heeft : en gelijck

een boom veel tacken heeft, doch niet meer
als eenen stam die op den taeijen en vast-hou-

denden wortel is gegrondet. Ende wanneer uyt

eene Fonteyn veel Beken en stroomen vloeyen
,

al hoewel die Beken in hare veelheyt door den

1) eensins gevoelen.

4) brenght
2) eensins te gevoelen. 3) eensins.

rijcken overvloedt des opwellenden waters

,

schijnen verdeelt en van malkanderen verstrooy t

te zijn, soo blyven sy nochtans een en vereenight

in haren oorsprongh. Scheurt een strael der

Sonnen"af van het lichaem der Sonnen , d'een-

heydt en lijdt daerom geen afbrekingh. Breeckt

een tack af van den boom, als hy afghebroken

is , soo en sal hy niet meer kunnen uytspruyten.

Stopt een Beeck af van de Fonteyn , soo sals'

ai'ghestopt zijnde, verdrogen. Alsoo wordt oock

de Kerck met het licht des Heeren overgoten

zijnde , door de gantsche werelt uytghestreckt

:

en evenwel en is het maer één licht het welck

sich al-omm verspreyt. Daer en konde niets

treifelickers geseyt worden , om uyt te drucken

die onverbrekelicke t'samen-voeging en gemeen-

schap die alle de lidtmaten van Christus hebben

onder malkanderen. Wy sien dat hy ons ghe-

duyrigh te rugghe roept tot het Hooft selfs.

Daerom verklaert hy dat de ketterijen en scheu-

ringen hier uyt ontstaen, om datmen sich niet en

keert tot den oorsprongh der waerheyt, om dat-

men 't Hooft niet en soeckt, om datmen de Leere

des Hemelschen Meesters niet en bewaert. Laet-

se nu henen gaen en roepen dat wy ketters zijn

om dat wy van hare Kerck zijn afgeweecken

:

dewijl dit is geweest d'eenig' oorsaeck van onse

vervreemding en afwijcking , te weten , om dat

sy de suyvere belijdenisse der waerheyt geen-

sins en konden luchten of verdragen. lok ver-

swijghe noch dats' ons door verbanninghen en

vervloeckinghen van haer hebben wech gedre-

ven en uytgestooten. Door het welck alleen wy
nochtans meer dan ghenoegh worden geabsol-

veert en verontschuldight, 't en zy dats' oock de

Apostelen van scheuringh willen beschuldigen
,

met deweicke wy een en de selfde saeck gemeen

hebben. Christus, segg' ick, heeft sijnen Apos-

telen voorseyt , dats' uyt de Synagogen en Ver-

gaderinghen souden gheworpen worden om sijns

Naems will'. 't Is nu suicks dat die Vergaderin-

ghen en Synagoghen van dewelck' hy spreeckt

,

te dier tijdt ghehouden wierden voor wettige

Kercken. Na dien 't dan klaer en blljckelick is

,

dat wy van haer uytgestooten zijn , na dien wy
oock iDereydt zijn te bewijsen dat ons suicks

om den Naem van Christus gheschiedt is, soo

moetmen voorwaer eerst van de gelegentheydt

der saeck kennis nemen, eer van ons yetwes,

't zy ten goede 't zy ten quade, geoordeelten

besloten kan worden. Doch ick scheld' hun
,

so sy 't alsoo begeeren, desen arbeydt van selfs

quijt. Want het is my ten vollen ghenoegh,

dat wy van hun hebben moeten uytgaen , op

dat wy tot Christus souden toegaen.

7. Maer wy sullen noch sekerder en klaer-

der konnen bemercken in hoedanighen aensien

en achtingli ghehouden moeten worden alle die

Waer nyt

blijckt dat de

verbanninghen

en vervloeckin-

ghen der Papis-

ten van geen-

der weerden en

zijn.

Reden,

loan. Ifi. 2.

Want de Pa-

pistisclie Kerc-

ken moeten in

eeneu graet ge-
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schf, dewelc-
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ca afgodery
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Hoedanighe

s Israëlitische

ercken te dier

jdt gheweest

jn.

Siet het eer-

e eu tweede

oeck der Ko-

ngen.

kercken die van de tyrannije des Rooinsclien

Afgodts beseten en inghenomen zijn, is't dat

wy die vergheiijckca met d'oude Israëlitische

Kerck, ghelijck deselve by de Propheten afge-

beeldt en beschreven is. De ware Kerck was

by de Joden en Israëliten te dier tijdt, doe sy

volstandigh onderhielden de wetten en condi-

tien van 't verbondt , hebbende door de ghe-

nade Godts alle die dinghen , in devvelcke de

kerck bestaet. Sy hadden de Leere der waer-

heyt in de Wet, de bedieninghder selver was

den Priesteren en Propheten bevolen en opge-

leydt : sy wierden door het teecken der Be-

snijdenis in het verbondt ingehuldt en aenghe-

schreven, en door d'andere Sacramenten ghe-

oeffent tot versterckingh van haer gheloove.

't Is sonder twijffel dat op haer gheselschap en

vergaderingh pasten alle die lof-tytelen , daer

mede de Heere sljn Kerck vereert heeft. Maer

als sy de Wet des Heeren verlaten hadden en

tot afgodery en siiperstity afgeweecken waren,

soo zijnse met eenen van dat voor-recht en

voordeel ten deele vervallen. Want wie soude

den tytel der Kercke durven ontnemen den

ghenen by den welcken Godt de verkondiginge

sijns Woorts, en d'onderhoudinghe der Sacra-

menten en verborgentheden vertrouwt en wech
gheleydt heeft? En 1) wie isser 2) die om-
ghekeert 3) bestaen soude den naem der Kercke

sonder eenigh' uytsonderingh te gheven 4) aen

sulcken vergaderingh daer des Heeren Woordt

opentlick en vryelick met voeten vertreden

wordt? Waer den dienst des Woorts, de voor-

naemste senuw , en oversulcks de ziel van de

kerck, wordt verstrooyt en verstooven?

8. Wat dan : (sal yemant seggen) Wasser
onder de Joden gheen stucksken van de Kerck

meer overigh nae datse tot afgodery waren af-

geweecken? Hier op is lichtelick t'antwoorden.

Voor eerst seggh' ick, datter in d'afvvijckingh

selfs eenige trappen geweest zijn : want wy en

moghen niet seggen, dat de val van het volck

Juda en de val van 't volck Israël even ghe-

lijck en groot geweest zy , te dier tijt doe sy

beyde van den suyveren Godtsdienst eerstwert

zijn af gheweecken. Doe Jerobeam de Kalveren

maeckte tegen het openbaer verbodt Godts, en

een ongheoorloofde plaets verordineerde tot de

aenbiddingh
, soo heeft hy de Religy gheheel

en al verdorven : maer die van Juda hebben

haer selven eerst met godtloose en supersti-

tieuse zeden verontreynight , cerse den staet

in d'uyterlicke form' en gedaente der Religy

verkeerdelick veranderden. Want al hoewels'

aireede onder Rehabeam haer selven veel ver-

keerde ceremoniën in't gemeyn hadden aenge-

1) []. 2) (wAlerotn). 8) [].

4) uytueiuiugh op te dragheu.

nomen , dewijl nochtans de leere der Wet, en

het Priesterdom, en de Ceremoniën en Wijsen,

sodanige als Godt inghestelt hadde , te Jeru-

salem noch bleven : soo hadden de Godlvruch-

tighe noch aldaer eenen verdragelicken staet

der Kercke. By d'Israëliten zijn de saken van

de Kerck tot op de tijden
|
van den Koningh

Achab toe niet alleen geensins verbetert, maer

oock tot ergher vervallen. Sommige van die

Koningen die daer nae in de regeeringh ghe-

volght zijn tot den ondergangh van 't Koninck-

rijcke toe, zijn aen I) Achab ghelijck ghe-

weest , sommighe wederom (doe sy wat beter

zijn wilden) hebben haerghevoeght nae 't exem-
pel van Jerobeam, alle te ghelijck de een met

d'ander warense godtloos en afgoden-dienaers.

Maer onder die van Juda waren nu en dan

menigherley veranderinghen, terwijl sommighe
Konmgen den Godtsdienst door valsche en ver-

sonnen 2) superstitien verkeeren , anderen 3)

wederom de vervallen religy oprechten , tot

dat eyndtlick oock de Priesters selfs den Tem-
pel Godts door onheylige en grouwelicke ce-

remoniën hebben verontreynight.

9. Nu wel aen , laet de Papisten hare ghe-

breken verkleynen soo seer als 't hun mogelick

is , en soose kunnen (laet se) 4) ontkennen en

loochenen dat de staet van de religy by hun also

verdorven en gheschonden zy, als die was in

het Koninckrijck Israëls onder Jerobeam. Jae

sy hebben een grover afgodery: sy en zijn

oock niet een hayr suyverder in de Leer : soo

se met oock selfs daer in onsuyverder en zijn

als d'Israëliten. Godt de Heere, jae oock alle

die gheen' die met een middelbaer verstandt

begaeft zijn , sullen mijn ghetuyghen wesen

,

en de saeck selfs geeft oock ghetuyghnis dat

ick in desen met meer en seggh' als de reyne

waerheydt. Nu wanneers' ons tot de gemeyn-

schap van hare Kerck dwinghen en brenghen

willen : soo vereyschense van ons twee din-

ghen : Voor eerst dat wy gemeynschap heb-

ben en oeffenen sullen in alle hare Gebeden
,

Heylighdommen , en Ceremoniën : ïen ande-

ren , dat wy hare Kerck sullen gunnen 5) en

toeschrijven alle d'eer' , macht en junsdicty

die Christus sijn Kerck ghegheven heeft. Wat
het eerste belanght , ick beken n' dat alle de

Propheten die te dier tijdt te Jerusaleni ghe-

weest zijn , doe de saken aldaer soo seer ver-

dorven waren , alleen en op haer selven niet

en hebben gheotfert , dals' oock niet en heb-

ben gehadl bysondere en van anderen afge-

sonderde vergaderinghen om te bidden. Want
sy hadden 't ghebodt Godis door het weick'

haer wierdt bevolen in den Tempel van Salomo

(p. 132.)

Daer uyt

blijckt, dat de

Papisten on-

recht plegheu,

wauueei'se ous

willen dwingen

tot de gemeyn-

schap van hare

Kerek.

Sy vereysclien

twee dinghen

van de Chris-

tenen.

Antwoort op

het eerste.

l) den. 2) versierde. 3) «ommighe. i) [ J. B) opdragen.
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niet.

te samen te komen : sy wisten oock dat de Le-

vitische Priesters die van den Heere tot Voor-

standers van den Godtsdienst verordmeert en

noch niet afgesel waren , al lioewels' haer sel-

ven sulck een eer' onweerdigh ghemaeckt had-

den, nochtans die plaets als noch met recht

behielden. En 't welck het voornaemst is in

desen gantschen handel , sy en wierden tot

geenen superstitieusen dienst ghedwongen : jae

sy en namen geen dingh aen dat van Godt niet

en was inghesteldt. Maer wat isser doch by de

Papisten dat met het voorseyde ghelijckt en

over een komt? Want wy en kunnen naeulicks

eens met haer vergaderen sonder ons met open-

baer' afgodery te besmetten. Voorwaer den

voornaemsten bandt van hare gemeynschap be-

staet in de Misse, dewelcke wy als de alder-

erghste heylighschennis 1) vervloecken. En of

wy dit met recht of met lichtveerdigheyt doen,

dat sal elders ghesien worden, 't Is nu genoegh

dat wy aentoonen, dat het in desen deele met

onse saeck anders geleghen is, als het in voor-

tijden geleghen was met de saeck der Propheten,

deweick' al hoewels' in der godtloosen Godts-

diensten teghenwoordigh waren, soo en wier-

dense nochtans niet gedwongen eenige cere-

moniën of te sien ofte pleghen, behalven de

ghene die van Godt waren ingesteldt. En is't

dat wy een exempel willen hebben dat gheheel

en al ghelijckt , laet ons dat nemen uyt het Isra-

ëlitische Konincknjck. Volgens Jerobeams or-

donnanty behielt de besnijdenis haer plaets

,

de Offerhanden wierden onderhouden, de Wet
wierdt heyligh geacht , die Godt wierdl aenge-

roepen den welcken sy van hare Vaders ont-

fanghen hadden; maer al dat 't welck aldaer

ghedaen en gehandelt wierdt , wierdt van Godt
verworpen en verdoemt , van wegen de by ghe-

voeghde verboden' en versonnen diensten en

ceremoniën. Wijst my ergens een Propheet , of

eenen Godtvreesenden Man , die eens in Bethel

aengebeden of geoffert heeft? Want sy wisten

dat sy dat niet en konden doen sonder haer

selven met eenige heylighschennis 2) te be-

soedelen. Soo sien wy dan dat de gemeynschap
der Kercke by de Godtvruchtighe soo veel en
soo verre niet en moet gelden , datmen haer

terstont soude moeten volghen , waer 't datse

tot onheylige en onreyne wijsen en ceremoniën
afweeck.

10. Maer tegen haren tweeden eysch strij-

den wy noch heftiger. Want als men spreeckt
van sulck een Kerck, wiens oordeel men in

weerden houden, wiens authoriteyt men erken-
nen, wiens vermaninghen men ghehoorsamen,
door wiens beslraffinghen men bewogen wor-

1) alde of. ü) kcrck-roof.

den , wiens ghemeynschap men in alle dinghen

eerbiedighlick onderhouden moet: soo en kun-

nen wy niet toestaen datse de Kercke zijn , of

wy worden genoodtsaeckt en gedrongen om
haer te ghehoorsamen en onderdanigh te zijn.

Wy sullen evenwel hun geern toestaen 't gheen

de Propheten den Joden en Israëliten van haren

tijdt ghegheven hebben doe de religie saken

aldaer of in eenen ghelijcken , of oock in eenen

beteren standt waren. Nu , wy sien hoe dat de ^^^^- ^- i*-

Propheten al-omm' roepen dat de t'samen-kom-

sten des volcks onheylighe vergaderinghen zijn,

met dewelcke men soo weynigh mach over een

stemmen, als met de verlooclieninghe 1) Godts.

En om de waerheydt te seggen, indien suicke ver-

gaderingen Kercken waren , so volght daer uyt

dat dese heylige Mannen tot Godes Kerck niet

en hebben behoort , te weten , in Israël Elias
,

Micha en haers geüjcke : In Juda Jesaia , Jere-

mia , Hcsea en meer andere van sulcken slach
,

dewelcke van de Propheten , van de Priesters
,

en van het volck van haren tijdt ergher 2) ge-

haet en vervloeckt wierden dan eenige onbe-

snedene. Indien suicke vergaderinghen kercken i-'J^'""' 3. 15.

waren , soo is dan de Kercke niet een pylaer

der waerheydt , maer een borcht en vastigheydt

der leughen : niet een tabernakel of woonstede

des levendighen Godts , maer een huys en wo-

ninghe der afgoden. Soo moesten dan de heylige

Propheten d'eendracht en over-een-stemmingh

van alsulcke vergaderinghen noodtsakelicken

verlaten
, dewijl soodanighen eendracht niet an-

ders en was als een t'samensweeringhe teghen

Godt. Van ghelijcken indien yemandt de teghen-

woordighe vergaderingen der Papisten , die met

afgodery, superstity en ongoddelicke leer' ver-

ontreynighl zijn , soude willen erkennen voor

Kercken in welckers volle ghemeynschap
, oock

tot het toestemmen van hare leere toe , een

Christen-mensch volharden moet , die sal seer

verre verdoolt gaen. Want indiense kercken

zijn, soo is oock de maclu der sleutelen by haer.

Maer de sleutelen zijn onafscheydelick ver-

knocht en te samen ghevoeght met het Woordt,

't welck sy uyt hare vergaderinghen hebben

verdreven. Daer beneffens in-
|
diense Kercken d'- ^33.)

zijn, soo heeft dan dese belofte van Christus: Matth. 16.19.

Soo wat ghy binden sult , &c. by hun haer |"^^ gg 23_

kracht en weerde. Maer sy gaen hier tegen en

verstoeten uyt hare ghemeynschap alle die gene

die sonder geveynstheyt belijden en bewijsen

datse dienstknechten van Christus zijn. Soo is

dan de belofte van Christus ydel , of sy en zijn
,

ten minsten ten desen aensien
, gheen kercken.

Sy hebben eyndtlick in plaets van den dienst

des Woordts , scholen der godtloosheydt , en

1) versakinge. 2) sr^erder.
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stinckpulten 1) van allerley dwalingen. Derhal-

ven , of sy en zijn , volgens dese reden
,
geen

kercken , of daer en sal glieen merck-leecken

meer overigh blijven, door het weick de wettige

vergaderingen der gheloovigen van de by een

komsten der Turcken souden kunnen onder-

scheyden worden.

H. Nochtans ghelijck eertijdts de Joden

eenige bysondere privilegiën van de Kercke be-

hielden, alsoo en ontnemen wy hedensdaeghs

den Papisten niet die teeckenen en voetstappen

van de Kerck die de Heere onder hun uyt de

verwoesting heeft willen laten over blijven. Godt

hadde met den Joden eenmael een verbont ge-

niaeckt : dit verbondt is meer bestendigh ghe-

bleven door sijn selfs vastigheydl daer med' het

gheschraeght 2) was en tegen hare godlloos-

heyt Street, als het van hun is bewaerten onder-

houden geworden. Soo hadde dan het selve

door de sekerheydt en volstandigheyt van Godts

goedtheyt sijn plaets onder hun : sijn getrou-

wigheydt en heeft door hare trouwloosheydt

niet kunnen vernietight worden : de besnydenis

en kond' oock door haer' onsuyvere handen

alsoo niet worden ontheylight , datse met eenen

niet en soude zijn gheweest een waerachtigh

teecken en Sacrament van dat verbont. Daerom
noemde de Heere die kinderen die hun-lieden

gheboren wierden , sijne kinderen : dewelcke

sonder sijne bysondere zegeningh en genade

,

hem in 't minste niet en souden aenghegaen

noch toebehoort hebben. Alsoo oock, dewijl hy

sijn verbondt in Vranckrijck , Italien , Duytsch-

lant , Hispanien en Engelandt gesteldl en ver-

trouwt heeft ; soo heeft hy, doe die Provinciën

en Landen door de tyranny van den Antichrist

onderdruckt zijn geworden , op dat sijn ver-

bondt onverbrekelick soude blijven , voor eerst

aldaer bewaert het getuyghnis des verbonts
,

namelick , den Doop , dewelcke door sijn mondt

en woordt geheylight zijnde , in spijt van alle

godlloosheydt der menschen , hare kracht be-

houd : daer benetfens heeft hy door sijne voor-

sienigheyt te weegh gebracht dal aldaer oock

noch ander' overblijfselen bleven , op dal de

Kerck niet t'eenemael vergaen en soude. En
gelijck slichtinghen en ghebouwen 3) dickwils

alsoo worden ter ne'er geworpen , dal de fon-

damenten en broek 4) stucken blijven staen 5),

also en heeft hy oock niet geleden dat sijn Kerck

van den Antichrist, ofte tot den bodem toe uyl-

geroeyt, of tot der aerden toe geslecht soude

worden (al hoewel hy om d'ondanckbaerheydt

der menschen Ie straffen, die sijn woort ver-

smaet hadden , een grouwelicke stoot en af-

I) si:

bouwla.

.eu. 2) unJerset

ervalleu. 5) [].

'ij de tituiueragieu eu ge-

breuck heeft laten gheschieden) maer hy heeft

oock ghewilt , datter oock nae de verwoestingh

een half afgeworpen gebouw overigh soude

blijven.

ISl. Al hoewel wy derhalven den Papis-

ten den lytel der Kercke niet simpelick en plat

uyt en willen toestaen , soo en loochenen wy
nochtans daerom niet dat by hun Kercken zijn

:

wy twisten alleenlick van de waerachlighe

en wettige staet en gelegentheydt der Kerc-

ke, dewelck' in de gemeynschap der Sacra-

menten en Ceremoniën , die teeckenen mochten
üijn van ons Christendom

, als voornemelick in

de gemeynschap der Leere vereyscht wort. Da-
niel en Paulus hebben voorseydtdatd'Antichrist

sal sitten in den Tempel Godts: Wy houden het

daer voor dat de Paus van Roomen hedensdaeghs
is de capiteyn en leydtsman van dit schelm-ach-

ligh en vervloeckt Antichrislische rijck. Dat sijn

sit-plaets in de Kercke Godts geslelt wort , daer

mede wordt alsoo te kennen ghegeven dat sijn

ri)ck soodanigh sal wesen dat het den Naeni van

Christus niet wech en neemt , noch oock den

naem der Kercke. Hier uyt blijckl dan dat wy
in't minste niet en ontkennen datter oock onder

sijn tyranny , kercken blijven : maer wy seggen

dat hel sulcke kercken zijn die hy door een las-

terlicke godtloosheyl veronlheylight . door een

grouwsaem' heerschappy verdruckt, door quade
en verderffelicke leeringhen , als door fenijnighe

drancken verdorven en by na ghedoodet heeft

:

in dewelck Christus half begraven en verborgen,

hel Euangelium verduyslert , de Godlsaligheydt

verdreven en den dienst Godts by nae te niet

gemaeckt is: in dewelck' eyndelick alle dingen

also ontstelt en verwerl zijn , dat aldaer veel eer

de gedaente van een Babel als van een Heylige

Stadt Godts gesien wort. Om kort te zijn, ick

segge dat onder het Pausdom kercken zijn , in

soo verre 1) dat de Heere de overblijfselen van

sijn volck, al hoe wel seer jammerlick verstrooyl

engheslinghert, aldaer wonderbaerlick bewaerl,

in soo verre 2) datter eenighe teeckenen van de

kercke blijven: en voornemelick die teeckenen
,

welckers kracht niet en kan verbroken worden
,

noch door de hsligheydt des duy vels , noch

door de boosheydt der menschen. Maer dewijl

daer-en-tegen aldaer uytghebluschl zijn de

merck-leeckenen die wy in dese dispulaty by-

sonderlick moeten aensien , soo segghe ick dat

elcke vergadermgh en het gantsche lichaem

des Pausdoms de weltighe form' en gedaent'

van een Kerck niet en heetl.

1) teu aeusieu.

De naem van

de Kerck en

wort den Paus-

domme niet

toe-geslaen ; al

hoewel ouder

des selfs tvrau-

uy eenige Kerc-

ken gheweest

zijn.

Dan. 'J. 27.

2. Thess. 2. 4.

Welckers be-

klagelickeslaet

nae 't leven af-

geniaelt wort.

Den korleu

inhoudt vau dit

Capittel.
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Be somma
van 't geen ge-

seyilt sal wor-

deu.

Matth. 26.11.

Redeneuwaer-

um Godt in't

regeereu van

sijn Kerck den

dienst dei' men-

schen ge-

bi-uyckt.

Cap. 1. sect. 5'

1. Opdathy
•bijnguastt'ous-

waert soude te

kennen geven.

(p. 434.)

Lege Augu-
stin. libr. 1 de

doctr. Chri8t.

e. 32 seqq.

2. Op dat hy

ons soude ghe-

weiinen tot ne-

derigheydt en

hcyt, onse

swacheydt met
een bequaem

hulpmiddel

versorgeude.

Het lil. Capittel.

Van de Leeraers en Dienaers derKercke , van haar

Verkiesingh en Ampt.

Nu moeten wy spreken van d'ordre na en

door dewclcke de Heere ghewilt heeft

dat sijn Kerck soude worden gheregeert. Want
al hoewel hy alleen in sijn Kerck heerschen en

regeeren , en in de selvigh' oock voor-sitten en

het opperste ghesach hebben moet, al hoewel

oock dese regeeringh en heerschappy alleen

door sijn Woort moet verricht en bedient wor-

den : nochtans dewijl hy door een sienlicke te-

ghenwoordigheyt onder ons niet en woont, om
ons sijnen wille mondelingh en hooft 1 ) voor

hooft te kennen te geven , soo hebben wy ghe-

seydt dat hy daer toe der menschen dienst en

hulp gebruyckt , deselve stellende ghelijck als

tot sijne Stadt-houders, niet om op hen sijn recht

en eer over iJ) te dragen , maer alleen om door

haren mondt sijn eyghen werck uyt te voeren

:

gelijck oock een werck-man een instrument

besicht om sijn werck te maken. lek worde ge-

dwongen alhier wederom te herhalen het gheen

ick voor henen verklaert hebbe. Hy soude dit

wel kunnen doen of door hem-selven sonder

eenigh ander hulp-middel of instrument , of

oock door d'Enghelen : maer daer sijn veel

oorsaken waerom hy 't liever doet door men-

schen. Want hy beloont op dese wijse voor eerst

sijne gunst en goedertierenheyt t'onswaert

,

wanneer hy uyt den menschen sommige neemt

tot sijne Gesanfen om voor hem in dese werelt
|

sijn boodtschap te verrichten , om Uytlegghers

te zijn van xijn verborgen wil , en eyndelick om
sijn Persoon te dragen en voor te beelden. En
alsoo bewijst hy met der daedt , dat het niet te

vergeefs en is, dat hy ons al-omme noemt sijne

Tempelen , dewijl hy uyt den mondt der men-

schen
,

ghelijck als uyt sijn Heylighdom , tot

de menschen sijn Goddelicke uytspraken doet.

Daer benelTens is dit een seer goede en profijte-

licke oeffeningh tot ootmoedigheydt, wanneer

hy ons gewendt maeckt om sijn Woordt Ie ge-

hoorsamen , al hoewel het ons door menschen
die ons ghelijck zijn, of oock somtijdts minder

weerdigheyt hebben dan wy, wort verkondigt.

Indien hy self mondelingh sprake van den He-
mel

, t en soude gheen wonder zijn dat sijne

heylige woorden in d'ooren en herten van alle

menschen sonder uylstel eerbiedighlick wierden
ontfanghen. Want wie en soude 3) van sijne

tegenwoordige macht niet verschricken ? Wie
en soude met terstont op het eerst' aenschouwen
van soo een groole Majesteyt ter ne'er geslagen

1) []. 2) op. 3) (sich).

worden? Wie en soude niet door dien on-eyn-

digen glantz bedwelmt en beschaemt worden?
Maer wanneer eenigh menschken uyt het stof

opgeresen in den Naem Godts tot ons spreeckt,

dan bewijsen wy alhier door een seer goet ghe-

tuyghnis, de Godlvruchtigheydt en eerbiedig-

heyt die wy Gode selven toedragen, is't dat wy
ons laten onderwijsen van sijnen Dienaer , al

hoewel hy nochtans in gheen dingh meerder is

dan wy. Soo heeft hy dan oock om deser oor-

saken wille den schat sijner hemelsche vvijsheyt

verborgen in aerde en swacke vaten, op dat hy

des te sekerder mochte beproeven , hoe hoogh

wy den selven weerdeeren en achten. Hier by

komt noch datter niets bequamers tot onderhou-

dingh van d'onderlinge liefd' en konde gevon-

den worden , als dat de menschen onder en

met malkanderen worden verknocht door desen

bandt , te welen, datter één gestelt en beroepen

wort tot een Herder om alle d'andere te onder-

wijsen : en dat die ghene die onderwesen moe-

ten worden , de gemeyne Leer' uyt eenen mont

ontfangen. Want indien yeder een hulps ge-

noegh hadde by hem-selven , en eens anders

dienst niet en behoefde , soo soud' yeder een

(soo groot is de grootsheydt van 's menschen

vernuft) sijnen Naesten verachten, en wederom

van sijnen Naesten veracht worden. So heeft

dan de Heere sijn Kercke te samen gebonden

door dien knoop die hy voorsagh dat alder-

sterckst soude zijn om d'eenigheydt vast Ie hou-

den, als hy de Leere der saligheyt en des eeu-

wigen levens by den menschen heeft vertrouwt

en wech geleyt, op dat hy die door hare handen

aen \ ) anderen soude mede deelen. Hier op

heeft Paulus sijn oog' gehadt , doe hy tot die

van Ephesen schreef: Ghy zijl een Lichaem uyt het voor-

ende eenen Geest
,
gelijckerwijs ghy oock ge-

'"""^'^'jj'ig
^^"^

roepen zijl tot eene hope uwer beroepinge: een des Apostels.

Heere, een Geloove, eenen Doop: een Godt ï^p'"^^' *• ''•

ende Vader van alle , die daer is boven alle
,

ende door alle, ende in u alle. Maer elck een

van ons is de genade gegeven nae de mate der

gave van Christus, Daerom seght hy : Als hy

opgevaren is in de hooghte , heeft hy de ghe-

vangenisse ghevangen genomen ,
ende heeft den

menschen gaven gegeven. Die neder gedaelt is,

is deselve oock die opgevaren is verre boven

alle de hemelen, op dat hy alle dingen vervullen

soude. Ende deselve heeft gegeven sommige tot

Apostelen, ende sommige tot Propheten , ende

sommige tot Euangelislen, ende sommighe tot

Herders ende Leeraers. Tot de volmakinghe der

Heyligen, lol hel werck der bedieninge, tot op-

bouwinge des Lichaeins van Christus. Totdat wy
alle sullen komen tot de eenigheyt desgeloofsen

Bevestigingh

van dese rede-

nen, ghenomen

1) den.
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Ivt welck ge-

i^gni^ blijckt,

tdeseiL dienst

r menschen

ir nuttig is

jr de gant-

le Kerck.

teden, geno-

sn van d'op-

Uiughe der

ordeelen eu

ofijten.

tem, van een

lijckenis.

der kennisse des Soons Godls, tot eenen vol-

komenen Man , tot de mate der grootte der vol-

heyt van Christus : op dat \vy niet meer kin-

deren en souden zijn, die als de vloedt beweeglit

en omgevoert worden met alle windt der Leere

,

maer de waerheyt betrachtende in liefde , alle-

sms souden opwassen in hem die 't Hooft is

,

\namelicJc\ Christus : uyt den welcken het ge-

heel Lichaem bequamelick t'samen gevoeght,

ende t'samen vast gemaeckt zijnde , door alle

voeghselen der toebrenginge , na de werckmge

van een yegelick deel in [-sj/z^e] mate, den was-

dom des lichaems bekomt , tot sijns selfs op-

bouwinge in de liefde.

%. Met dese woorden gheeft hy te kennen

dat die dienst der menschen, die Godt gebruyckt

m 't regeeren van sijn Kerck, is de voornaem-

ste zenuw en sterckte , waer door de geloovige

met malkanderen in een Lichaem verknocht zijn

:

hy betoont oock dat de Kerck op gheen ander

wijse gaef en ongeschent en kan bevvaert wor-

den, dan alsse ondersteunt wort met dees' hulp-

middelen, in dewelcke de Heere hare saligheydt

heeft willen nederlegghen 1). Christus, seght

hy, is opgevaren verre boven alle de Hemelen
,

op dat hy alle dinghen vervullen soude. En de

wijse van vervullen is hier in gheleghen , dat

hy door de Dienaers , den welcken hy dit Ampt
bevolen , en genade tot volvoering van haer

Ampt verleent heeft , sijne gaven aen de Kerck

uytreyckt en uytdeeldt : en hem-selven alsoo

eenighsins tegenwoordigh vertoont , bewijsende

de kracht sijns Geestes m dese sijn' msettmgh,

op dat die niet ydel of onnut zijn en soude.

Alsoo wort de weder-oprechtinghe der Heyli-

ghen volbracht , alsoo wordt het Lichaem van

Christus ghesticht en opghebouwt , alsoo was-

se.»i wy allesms op in hem die 't Hooft is, en

worden onderlingh met malkanderen vereenight:

alsoo worden wy alle gebracht tot d'eenigheydt

van Christus , soo %) de prophety en bedieningh

des Woordts onder ons haren loop heeft , soo 2)

wy d'Apostelen aennemen , en soo '%) wy de

Leere die ons toe-ghedient wordt , niet en ver-

werpen. Soo wie derhalven arbeydt om dees'

ordre van dewelcke wy nu handelen , en dese

form' en ghestalte van regeeringh 'wech te no-

men , ofte soo wie de selvige, ghelijck ofse niet

seer noodigh en ware , verkleent en misprijst

,

die en soeckt niet anders dan de verstrooyingh
,

of veel eer den val en 't verderf van de Kerck.

Want het licht en de warmte van de Sonn', of

oock spijs en dranck , en zijn soo nootsake-

lick niet tot voedtsel en onderhoudingh van het

tegenwoordige leven , als het Apostels en Her-

ders ampt is tot bewaring van de Kerck op

deser aerden.

1; neder setten 2) is't dat.

: V: 3. Daerom hebb' ick voor henen geleerl en

vermaent , dat de Heere de weerdigheydt van

dit ampt ons dickwils heeft aenghepresen met

soo hooghe tytelen als mogelick was: op dat

het als een saeck die all' andere dingen in heer-

lickheydt overtreft, by ons in de hooghste eer'

en achtingh soude ghehouden worden. Dat Godt

den menschen een sonderlinge weldaet schenckt,

als hy hun Leeraers verleent, dal ghetuyght hy,

wanneer hy den Propheet beveelt uyt te roe-

pen : Dat de voeten der ghener die den Vrede ver-

kondigen ,
lieflick zijn , ende dat hare toekomst

heylsaem en saligh is: Item, wanneer hy de

Apostelen noemt het licht der werelt en Het zout

der aerde. Hy en kond' oock dit Ampt niet tref-

felicker vereeren, dan doe hy seyde : Wie u hoort,

die hoort my : ende wie u verwerpt, die verwerpt

my. Maer daer en is gheen klaerder plaets
|

als by Paulus in den tweeden Brief tot den

Corinthen , alwaer hy dit stuck gelijck als met

opset verhandelt. Hy beweert dan datter in de

Kerck gheen saeck en is die heerlicker of tref-

felicker zy dan den dienst des Euangeliums

,

overmits die dienst is de bediening des Gees-

tes, en der gerechtigheydt, en des eeuwighen

levens. Dees' en diergeUjcke lof-tytelen dienen

hier toe , te weten , op dat die wijs' en ma-

nier, van de Kerck door de Dienaers te regee-

ren en op te houden, dewelcke de Heere voor

altijdt verordineert en bevestight heeft, by ons

in gheen verachtingh en kom', en eyndelick

door de verachtingh niet afgeschaft en worde.

Hy heeft oock niet alleen met woorden, maer

oock met exempelen verklaert hoe grootelicks

ons daer aen is gelegen. Als hy met het licht

sijner waerheydt Gornelius naerder en volko-

melicker beschijnen wilde, soo heeft hy eenen

Engel uyt den Hemel ghesonden tot hem, de-

welck' hem beval dat hy mannen henen sen-

den 1) en Petrus ontbieden soude. Doe hy

Paulus wilde roepen tot sijn kennis, en in sijn

Kerck in-lijven , so en spreeckt hy tot hem
niet door sijn eyghen stemme, maer hy ver-

sendt hem tot een mensch om van den selven

de Leere der saligheydt en de heylighmakingh

des Doops t'ontfangen. Indien 't niet en ghe-

schiedt sonder oorsaeck , dat de Enghel , de-

welck' een uytlegger is van Godes mondt, sich

selfs onthoudt van den wille Godts te verkon-

dighen , maer een mensch ghebicdt te halen

die dien verklaren en vertellen soude : dat oock

Christus , d'eenighe Meester der gheloovigen,

Paulus doet onderwijsen door een mensch, en

dat meer is dien Paulus, den welcken hy voor-

ghenomen hadde lot in den derden Hemel op

te trecken, en met een wonderbare bekent-

1) schickeu.

Hierom wort
de weerdigheyt

van desen

dienst niet tref-

felicke lof-tyte-

len vcrciert.

Malth. 5, ia,

14.

Lucas lU. 16.

([.. 435.)

2. Cor. 3. 9.

en t. 6.

Godt lieeft

oock denootsa-

kelickhej't des

selfs door veel

e.Kempeleu aen-

gepresen.

Actor. 10. 3.
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Het tweede

deel des Ca-

jtittels, haude-

leude ia't by-

soüder vau de

Dienaren der

Kercke.

Sommige vaa

dese, ghelijck

als d' Aposte-

len, PropUeteu

en Euangelis-

ten ziju inghe-

steldt voor

eenen sekeren

tijdt.

Ephes. 4. 11.

Het Amptder
Apostelen.

Mare. ie. 15.

Kom. 15. 19,

20.

Der Prophe-

ten.

Der Euange-
listen.

making van on-uytsprekelicke dingen te ver-

eeren : wie soude dan nu dien dienst durven

verachten, of als onnoodig voor by gaen, wiens

profijtelickheyt Godt door soodanige bewijsen

en proef-stucken heeft willen betuygen en be-

kent maken?
4. Die de Kerck nae d'insettinghe van Chris-

tus regeeren , die worden door 1 ) Paulus voor

eerst ghenoemt Apostelen , ten tweeden Pro-

pheten , ten derden Euangelisten , len vierden

Herders , ten vijfden Leeraers. Uyt dewelcke de

twee laetst' alleenlick eenen ordinairen en ghe-

woonlicken dienst hebben in de Kerck: de drie

eerste heeft de Heere in 't begin sijns Rijcks

opgheweckt en beroepen , en verweckt oock

deselve somwijlen , nae dat de noodt des tijdts

vereyscht. Wat het voor een bedieningh zy die

d'Apostelen hebben , dat is openbaer uyt dit

bevel: Gaet henen, en predickt het Euangelium

allen creaturen. Hun en worden geen sekere

palen ghestelt en toe-ge-eygent: maer hun wort

belast de gantsche werelt te brenghen tot d'on-

derdanigheydt van Christus : op dats' het Euan-

gelium in allen Landen daer sy sullen kunnen,

verspreijende , sijn Konmckrijck al-omm' op-

rechten souden. Derhalven, als Paulus sijn Apos-

telschap wilde bewijsen, so verhaalt hy dat hy

niet alleen een eenige stadt aen Christus toe-

ghebracht, maer 't Euangelium in verr' en wijt-

gelegene landen voort geset heeft : dat hy oock

niet en heeft ghebouwt 2) op eens anders fon-

dament , maer dat hy Kercken heeft geplant in

die plaetsen daer de Naem des Heeren onbe-

kent was. Soo zijn dan d'Apostelen uytgheson-

den om de werelt van haren afval wederom
tot de oprechte ghehoorsaemheydt Godts te be-

keeren , en sijn Koninckrijck al-omm" door de

Predicaty des Euangeliums op te rechten : ofte,

soo ghy 't alsoo liever hebt , om als d'eerste

bouw-meesters van de Kerck, hare fondamen-

ten in de gheheele werelt te legghen. Boorde
Propheten en verstaet hy niet allerley uytleg-

ghers van Godes wille, maer sulcke die met

een sonderlingh' openbaringh begaeft waren

,

hoedanige te deser tijdt geen' en zijn , of soo

daer eenige zijn , soo en zijnse niet soo open-

baer en bekent. Door de Euangelisten verstae

ick die ghene, devveick' al hoewels' in weer-

digheydt minder waren dan d'Apostelen , noch-

tans ten aensien van haer ampt den Apostelen

alder-naest raeckten , en als der selver plaets

bewaerden. Sodanige zijn geweest Lucas, Ti-

niolheus
, Titus en andere diergelijcke : en mis-

schien oock de tseventigh Discipelen , die Chris-
tus naest de Apostelen verordineert en ghestelt
heeft. Nae dese uytleggingh (dewelcke mijns

1) vau. i) ghetiiumert.

bediinckens met de woorden en met het ge-

voelen van Paulus over een komt) en waren
dese drie ampten en bedieninghen in de Kerck
niet inghestelt, om daer in eeuwighlick te blij-

ven , maer alleenlick tot dien tijdt toe , in den

weicken Kercken opgherecht moesten worden

ter plaetse daer te voren gheen kercken en wa-

ren geweest, of immers de kercken van Moses

tot Christus moesten worden over-ghebracht.

Hoewel, ick en loochen 1) niet dat Godt oock

daerna somtijts Apostelen , of ten minsten in

der selver plaets Euangelisten heeft opgeweckt,

gelijck in onsen tijdt geschiedt is. Want soo-

danighe waren ons noodigh om de Kerck van

d'afwijckinghe des Pausdoms wederom te bren-

ghen op den rechten wegh. Nochtans noem ick

het niet te min een extra-ordinairis en onge-

woonlick Ampt, om dat het in wei-gestelde Kerc-

ken gheen plaets en heeft. Daer na volghen de

Herders en Leeraers , die Kercke nimmermeer

en kan ontbeeren. Tusschen dewelcke, nae mijn

ghevoelen , dit onderscheyt is , dat den Leer-

aers de bedieningh van de tucht en regeeringh
,

mitsgaders van de Sacramenten niet en is be-

volen , noch de vermaninghen of opweckinghen,

maar alleen de uytleggingh van de Schriftuyr,

opdat d'oprechte en-gesonde Leer' onderden

gheloovigen mochte behouden worden. Maer

in het Ampt der Herderen zijnalle dese stuc-

ken begrepen.

5. Wy hebben alhier ghehoort wat voor

Diensten en Ampten in de regeeringh van de

Kerck alleen souden blijven voor eenen sekeren

tijdt, en wat voor ampten wederom inghestelt

zijn om altijt te duyren. Is't dat wy d Euange-

listen met de Apostelen te samen nemen , soo

sullender twee paren overigh blijven , dewelcke

met malkanderen vergeleken zijnde , 2) eeniger

maten over een komen. Want die gelijckheyt

die onse Leeraers hebben met d'oude Prophe-

ten , deselve ghelijckheydt hebben onse Herders

met de Apostelen. Het Ampt der Propheten was

uytnemender , van weghen de bysondere gave

der openbaringh daer mede sy begaeft waren :

maer het Ampt der Leeraren wort by na op een

geüjcke wijse bedient , en beeft geheel en al een

en het selvigh' eynd' en ooghmerck. Alsoo gin-

ghen die twaelve die de Heer verkoren heeft,

op datse de nieuwe Predicaty des Euangeliums

allen volckeren der werelt verkondighen sou-

den , in ordre en weerdigheydt boven alle d'an-

dere. Want al hoewel volgens de herkomst en

beteeckenisse van het woordt Apostel , alle Die-

naers der Kercke gevoeghlick Apostelen mo-

ghen ghenoemt worden , om dats' alle te samen
van den Heere worden ghesonden en sijne bo-

Eeu uvtiK-

raiögb.

Sommige we-

derom, ghelijck

als de Herders

eu Leeraers,

behouden een

geduyrige be-

dieningh, welc-

ke de Kerck

nimmermeer eu

kan ontbeeren.

Indien men
d'Euangclisten

voeght by d'A-

posteleu, soo

blijvender noch

overigh twee

paren die ou-

derling wel

over eeu ko-

men, te weten,

de Herders met

de Propheten.

Luc. 6 13.

Gal. 1. 1.

Waerom die

twaelve met

dieu bysonde-

ren naem der

Apostelen ver-

ciert ziju.

IJ versaeck'. (ua)
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den zijn : dewijl nociilans liier aen veel was

gheleglien , dalmen seker bescheydl
|
luidde

van de sendingh der ghener dewelck' een nieuw'

en ongehoorde boodtscliap brengen souden, soo

hebben die twaelve (tot welckers getal oock

Paulus daer na toegedaen is) met desen byson-

deren tytel boven andere moeten vercierl en

beteeckent worden. Paulus self gheeft wel in

een sekere plaats desen naam aen Andronicus

en Junius, seggende datse zijn uytnemende

gheweest onder d'Apostalen : maer wanneer hy

nochtans eygentlick wil spreken , soo varslaet

hy door dien naem alleen die voornaamst' kring

en groep, die i) voor henen vermeldt is 2).

En alsoo wordt dien naem in de Schriftuyr gha-

maenlick ghabruyckt. Nochtans hebben de Her-

ders den selven last dia d'Apostalen haddan
,

uytgenomen alleen dat yadar Harder sijn Kerck

regeert die ham is toa-gha-eygent. Wal dit nu

voorts voor aen last zy, dat sullen wy noch

klaerdar hoeren en verstaan.

6. Doe da Haare d'Apostalen uytsondt

,

soo heeft hy haar (gahjck onlanghs geseydt is)

aen gebodt ghegeven dats' het Euangelium pra-

dickan en da ghaloovige doopan souden tot ver-

gevingha der sonden. En daer te voren hadd'

hy haar bevolen datsa da heylige teeckanen

en panden van sijn lichaam an bloedt naa sijn

exempel souden uytdaelen. Siet hier dan een

heyligha, aan onverbrakalicke en eeuwighe'Wet

an regel opgheleydt dan ganan dia in da plaatse

der Apostelen succedaeren en volghen, waar

door sy een bevel ontfanghan aengaende 't

pradickan das Euangeliums an het bedienen der

Sacramenten. Waer uyt wy besluyten , dat dia

ghena die dese twee stucken versuyman en

nalaten , ter quader trouwen den naem dar

Apostelen voorwenden. Welck is nu de last

der Herderen? Paulus en spreackt niet alleen

van ham-salven , maar oock van alla Herders

als hy seyt : Alsoo houda ons een 'yyeder\

mensche, als Dianaars van Christus , ende Uyt-

deelars dar verborgenthedan Godts. Item , in

een ander plaets : Een Bisschop of Toasiender

moet vast houden aan dat getrouwe Woordt

dat naa da Laar' is , op dat hy machtigh zy te

vermanen door de gesonda Leer', en dan te-

ghensprekars da mondt te stoppen. Uyt dees'

en dierghehjcka plaatsen die hier en daer ghe-

lesen worden machmen afleyden 3), dat oock

in het ampt der Herderen dese twee principale

deelen zijn te weten , het Euangelium verkon-

digen an da Sacramenten bedienen. Nu de wijse

van Verkondighcn en Learen en bestaat niet

alleen in d'openbare Predicatien , maer behoort

oock tot de bysondere vermaningen buyten da

1) order eu beude. 2;
|_

]. 3) al'uemea.

ghameene vergaderingen. Alsoo roept Paulus

die van Ephesen tol ghatuygen : Dat hy niet

een van dia dingen die hun-lieden nut waren,

achter gehouden en hadde , dat hy 't hun niet

en soude hebben verkondig]it an geleert open-

baarlick en oock van huys lot huys , beluy-

ghende beyde dan Joden en den Griackan de

bekeeringh an het gbeloof in Christus. Item
,

een weynigh daer na : Dal hy niet opgehouden

en lieaft eenen yegelicken van hun met tranen

la vermanen. Evenwel en hebb' ick als nu niet

voorghenoman op te sommen 1) alla de gaven

die een goet Herder hebben moet: maer mijn

opset is alleen aen te wijsen walcke daer zy de

professy en belijdenis der genar die haar selven

Herders noemen , te welen , dats' alsoo over da

Kerck geslelt zijn , niet om eanan luyan en ghe-

mackelicken aar en staat te besitlen , maar om
hel volck door da Leere van Christus lot de

ware Godlvruchtigheyt t'onderwijsan , de Hey-

lighe Sacramenten en varborgenlheden te die-

nen , en d'oprachte tucht en straffe t'onderhou-

den an int werck la stellen. Want da Heere

verkondight allen dan ganan dia in de Kercke

tot wachters gheslelt zijn , byaldien 2j yamandt

onwetende door liaer onachtsaemheyl vergaet

,

dat hy des selfs bloedt van hare handen ayschen

sal. Op allen den Herders past oock 't geen

Paulus seght van hem-selven : Wee mijner,

indien ick het Euangelium niet en verkondiga ,

want d'uytdaalingh is my bevolen. Om kort te

zijn , 't gheen d'Apostalen aan de gantsche we-

relt ghedaen hebben , dat moet een yeghalick

Harder doen aen sijn kudde , die hem bestemt

en toevertrouwt is.

7. Al hoewel wanneer wy eenen yeghahjc-

ken sijn Kercke toe-eygenen , so en versaken

wy daer en tusschen niet dat die gheen' die

aen een Kerck verbonden is , oock andere

Kercken mach behulpigh zijn, 't zy in 3) ghe-

val van eenigh' onrust die soude moghen voor-

ghevallen zijn , waer in sijn teghenwoordighayt

van nooda 4) is, 'tzy datman van hem raedt

vraeght en versoeckt in eenighe duysterach-

tighe saack. Maar dewijl tot onderhouding van

de vrede der Kercke , dese polity en ordre

noodigh is , dat een vader sijn eygen werck

voor-geschreven habbe , op datse niet alle te

gelijck over eenen hoop en vallen , of sonder

beroepingh hier en daer onseker om en swe-

van , of alla te samen tot een plaets lichlvear-

delich toe en loopen , op dat oock die ghene

die meer voor haer eyghen ghamack , als voor

d'opbouwingh der Kercke besorght zijn , na

haren lust haer Kercken niet an verlaten : soo

moet deas' uytdeelingh der plaetsen , so veel

Ij te verhaU'U. 2) is't dat. 3) (kas eu). 4; duoQ.

Aotor. 20. 20,

21.

Ezech. 3. 17.

]. Cor. 9. 16.

d'Ordre ver-

evscht dat een

yeder Herder

siJQ eygen

Kerck hebbe.

Nochtans is

yeder een aen

sijn Kerck also

niet verbon-

den, ofhy mach
anderen behul-

pigh zijn, wau-

neer de publijc-

ke anthoriteyt

sulks ver-

eyscht, en dat

het door ghe-

meyne anthori-

teyt behoorlick

en ordentlick

gheschiedt.
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Philipp. 1. 1.

C'oUoss. 4. 17.

Actor. 20. IS.

eii V. V.

Bisschoppen,

Ouderlingheü

,

Helders, ])ie-

uaers, beteec-

keuen by d'A-

posteleu sonder

onderscheyt al

een en de selt-

de.

(p. 437.)

Titiis 1. 5, 7.

Philip. 1. 1.

Actor. 20. 17,

?8.

moghelick is , in't gheineyn onderhouden wor-

den , ten eynd' een yeghelick met sijn palen te

vreden zijnde, tot eens anders Kerck niet door

en breke. Dit en is oock gheen menschelicke

vondt, maer een insetlinghe Godts. Want wy
lesen dat Paulus en Barnabas in alle de Kerc-

ken te Lyslren, t'Antiochien, en Iconien,

Ouderlingen verordineert hebben: en Paulus

selfs ghebiedt aen Titus dat hy in alle ste-

den Ouderlingen stelle. Alsoo maeckt hy
oock elders gewach van de Bisschoppen of

Opsienders der Philippensen , en elders van

Archippus den Bisschop of Opsiender der Co-

lossensen. Wy hebben oock by Lusas in de

Handelingen der Apostelen een schoone Pre-

dicaty die Paulus gedaen heeft tot d'Ouderlin-

ghen van de Kercke tot Ephesen. Soo wie

derhalven de sorgh en regeeringh van eene

Kerck soude moghen hebben aanghenomen
,

die moet weten dat hy aen dese Wet en regel

der Goddelicke beroepingh gebonden is , wel

verstaende nochtans dat hy aen sijn Kerck ge-

lijck als aen een niuyr , alsoo niet en is vast

gehecht en ghenagelt dat hy van daer niet een

voet en soude kunnen of mogen versetten
,

indien 't voordeel van 'tghemeyn sulcks mochte

vereyschen , als het maer behoorlick en ordent-

lick gheschiedt. Maer dat die ghene die in een

plaets gheroepen is , selfs niet en moet denc-

ken op verhuysingh , noch soecken ontslaghen

te worden , nae dat het hem dunckt tot sijn

profijt en gemack bevorderlick te wesen. Daer

beneffens, indien 't oorbaerlick mochte zijn dat

yemandt tot een andere Kerck over gebracht

worde , dat hy dat nochtans niet en moet be-

staen op sijn eyghen handt en raedt , maer
daer in verwachten het openbaer getuygnis en

oordeel van andere.

8. Voorts wat belanght dat ick die ghene

die de Kercken regeeren, sonder onderscheyt

genoemt hebbe , Bisschoppen , en Ouderlingen

,

en Herders , en Dienaers , dat hebb' ick gedaen

volghens en nae de ghewoont' en hetghebruyck

van de Schriftuyr, dewelcke door dese namen
|

eenerley persoenen beteeckent. Want sy gheeft

den tytel van Bisschop allen den ghenen die den

dienst des Woorts betreden. Gelijck te sien is

by Paulus , deweick' als hy Titus belast hadde
dat hy in alle steden Ouderlingen setten soude,

lerstondt daer op seght : Want een Bisschop
moet onstrallelick zijn, &c. Alsoo groet hy in

een andere plaets de Bisschoppen van, de Kerc-
ke te Philippi. En in de Handelinghen der Apos-
telen wort verhaelt, dat hy d'Ouderlingen van
de Kercke tot Ephesen heeft te samen'gheroe-
pen

,
deweick' hy selfs m sijn aenspraeck Bis-

schoppen noemt. Nu moet alhier waergheno-
men worden

, dat wy tot noch toe die diensten

en ampten alleen ghenoemt 1) hebben, die in

den dienst des Woordts gheleghen zijn. Paulus

en maeckt oock van gheen andere meldingh 2)

in dat vierde Capittel tot den Ephesen 't welck

ick by gebracht hebbe. Maer in den Brief tot

den Ronieynen, en in den eersten tot den Co-

rinthen noemt hy er 3) noch andere, te weten

,

machten , de gave der ghesontmakingen, d'uyt-

legginge , de regeeringe , de versorginghe der

armen. Van dees' ampten laet ick die varen die

maer dienden voor eenen tijt : dewijl het de

moeyt' niet weerdigh en is om ons daer mede
lang besich te houden. Doch daer zijn twee

ampten die altijt blijven, namelick, de Regee-

ringh , en de besorgingh der Armen. De Regeer-

ders zijn mijns bedunckens geweest Ouderlin-

gen uyt den voicke verkoren om gesamentlick

met de Bisschoppen opsicht te nemen op den

handel en wandel der Ledematen
, en de disci-

plijn en straffe te bedienen. Want ghy en kondt

anders niet uytlegghen noch verstaen 't geen hy

seydt : Die regeert , die doe sulcks met sorgh-

vuldigheydt. Soo heeft dan een yegelicke Kerck

van den eersten aen gehadt haren raedt , ver-

koren uit Mannen die Godtvruchtigh, statigh

en heyligh waren , by den welcken was de juris-

dicty en macht om van de ghebreken kennis

te nemen en deselvè te beteren , daer van wy
hier nae sullen spreken. Voorts dat soodanigh

een order niet en is gheweest alleen van een

eeuwe , dat bewijst d'ervaringh selfs. So is dan

oock dit ampt der regeeringh tot allen tijden

nootsakelick.

9. De besorginge der armen was den Dia-

kenen bevolen. Hoewel in den Brief tot den

Ronieynen wort van tweederley Diakenen ver-

meit : Wie gheeft , seght aldaer Paulus , die doe

dat in eenvoudigheyt: wie barmhertigheyt doet,

in blymoedigheydt. Dewijl het seker is dat hy

spreeckt van d 'openbare diensten en ampten

der Kercke, so moetender twee onderscheydene

graden der Diakenen geweest zijn. Indien ick in

mijn oordeel niet bedroghen en ben, soo be-

teeckent hy in 't eerste lidt die Diakenen , die

d'aelmoesen bedienden en uytdeelden. En in

't ander lidt die gene die haer selven gheschickt

en overghegeven hadden om den armen en

krancken te dienen en te versorgen. Ghelijck

daer waren de weduwen , van deweick' hy ver-

maent in den Brief tot Timotheus. Want de

vrouwen en mochten gheen ander openbaer

ampt bedienen , dan dats' haer selven tot den

dienst der krancken armen begaven. Is 't dat

wy dit aennemen (gelijck het gantschelick aen

te nemen is) so sullender tweederley Diakenen

zijn , van dewelcke de eene 4) sullen dienen tot

Rum. 12 7.

l.Cor. 12. 28.

De bedienin-

ghe die maer
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Rom. 12. 8.
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Rom. 12. 8.
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1) verhaelt. rhaelt hy. 4; sommighe.
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de handelingh en uytdeelingh der acimoesen en

goederen die den armen toebehooren , de an-

dere I) wederom om d'arme krancke selfs te

besoecken en te versorghen. En al hoewel sich

het woordt Diakenschap selfs wijder uytstreckt,

soo worden nochtans in de Schriftuyr byson-

derlick Diakenen genoenit die ghene , die van

de Kercke tot de bedeelingen der aelmoesen en

versorgingh der armen geordineert , en ghe-

lijck als tot Rent-meesters van den gemeynen

schat der armen gestelt zijn , welckers oor-

sprongh , instellingh en ampt van Lucas in de

Handelingen der Apostelen beschreven wort.

Want doe daer van de Griecken een murmuree-

ringh verweckt was , om dat hare Weduwen
m den dienst der armen vergheten wierden

,

soo is 't dat d Apostelen haer onschult doende

datse beyde die diensten niet en konden waer-

nemen , te weten , het Woordt predicken en

de tafelen bedienen, van de menighte des volcks

begheert hebben , datter seven eerbare Mannen
mochten worden verkoren , den welcken dat

ampt soude bevolen worden. Siet hoedanige

Diakenen d'Apostolische Kerck gehadt heeft,

en hoedanighe Diakenen dat wy behooren te

hebben volgens haer exempel.

1 0. Nu dewijl alle saken in de heylige ver-

gadermgh ordentlick en betaemlick moeten ver-

handelt worden , soo en isser geen stuck waer

rckeT- Die-
'" ^"'' ™^*' ™eerder neerstigheydt behoort te

iren. wordcD Onderhouden , dan in het ordineeren en
Cor. 14.4(1. bestellen van de regeeringh, want daer en is

in gheen dingh meerder perijckel als in de re-

geeringh , indien daer in yetwes on-ordentlick

geschiet. Dien-volgens op dat eenigh' oproerige

en onrustighe menschen (het welck andersins

stondt te ghebeuren) haer selven in 't ampt van

leeren en regeeren niet lichtveerdelick en sou-

den in steecken . soo is by namen verordineert

,

dat niemandt sich eenigh openbaer ampt in de

Kerck aen en neme , sonder daer toe beroepen

te zijn. Op dat derhalven yemant ghehouden^

f.
en geacht worde voor een waer' en wettigh 2)

dienaer der Kercke, soo moet hy ten eersten

hebben een wettelick beroep : ten anderen wordt

vereyscht dat hy sijn beroepingh volghe , dat

is, dat hy den last die hem opgheleydt is op-

neem' en volbrenghe. Dit kan men dickwüs ver-

nemen by Paulus : dewelcke wanneer hy syn

Apostelschap wil bewijsen , meest allijt sijn be-

roepingh te samen met sijn getrouwigheydt in

't bedienen sijns ampts b}' brenght. Indien soo

een groot dienaer van Christus om geen an-

der reden hem-selven durft aennc men d'eer en

aulhoriteyt van in de Kerck ghehoort te wor-

den, dan om dat hy door des Heeren bevel daer

1) soiunii(;P. 2) oprprht

toe verordineert isl en getrouwelick uytvoert

't geen hem is opgcleydt : hoe groot sal dan die

onbeschaemtheyt zijn., indien eenigh mensch
,

van dese twee stucken of van een van dien

berooft zijnde, sich'^selven soodanighen eer'aen-

treckt? Maer nae dien wy voor henen yets

hebben aengeroert^van'de nootsakelickheytdaer

mede de Dienaers belast zijn om haer ampt te

betreden, soo laet ons nu alleen spreken van

de beroepingh der selver.

1 i . Wy hebben dien aengaende vier din-

ghen te verhandelen : namelick , dat wy weten
wat voor Dienaers men verkiesen en beroepen

moet, en hoe, en van wien deselve verkoren

en beroepen moeten worden , en door wat wijse

en ceremony sy in haren dienst moeten worden
gestelt en ingehuldigt. lek spreeck' vand'uvter-

licke en openbare beroepingh . die daer behoort

tot d'openbare Kercken-ordre: wat belangt de

verborgen' en inwendighe beroepingh, daer van

een yegelick Dienaer sich voor Godt bewust is,

en van dewelcke de Kerck niet en kan ghetuy-

gen, die gae ick alhier voor by. Doch om yet-

wes daer van te segghen : Sy is een goedt ge-

tuyghnis onses herten dat wy 't aengheboden

ampt aenne-
|
men niet uyt eergierigheyt, noch

uyt gbevvin-soeckingh , noch uyt eenigh' andere

verkeerde lust en genegentheyt , maer uyt een

oprechte vreese Godts , en uyt een begeert om
de Kerck te stichten. Dese inwendige beroe-

pingh is wel (ghelijck ick gheseydt hebb') eenen

yeghelicken van ons noodigh , indien wy onsen

dienst Gode willen aenghenaem voorstellen.

Maer niet te min is die voor het aenschijn van

de Kerck behoorlick beroepen die oock selfs

met een quade conscienty daer toe ghetreden

is , behoudens dat sijn boosheydt niet en zy

openbaer en bekendt. Men pleeglit oock te

seggen , dat oock die gene tot den dienst be-

roepen zijn , die men nut en bequaem bevindt

om dien te verrichten, te weten , om dat de

gheleerthejfdt vergheselschapt met Godtvruch-

tigheydt en andere gaven eens goeden Her-

ders , is ghelijck als een voor-bereydingh tot

den selven. Want die Godt tot een groot ampt

te voren bestemt heeft , die worden eerst van

hem voorsien met sulcke wapenen en middelen

dewelcke tot volbrengingh van dien noodigh

zijn , op datse daer toe niet ledigh en onbe-

reydt en souden toe treden. Daerom als Pau-

lus tot de Corinthiers schrijvende, van damp-
ten selven handelen wilde , soo heeft hy al

voren verhaelt en op-ghetelt de gaven met

dewelcke begaaft moeten zijn die ghene die

d'ampten bedienen. Maer dewijl dit het eerst'

is van de vier stucken die ick voorghestelt

hebb', soo laet ons nu daer van handelen.

^%. Paulus leert ons rijckelick in twee

Vier stucken

in deseu hun-

del.

Tweederley

beroeping, een*

uytweudige en

een' inwendige:

en hoe veder

der selver moet

benierckt wor-

den.

(p. 438.)

1 . Wat voor

Dienaers luen

verkiesen moet.

Titus 1. 9.

l.Timoth.8.1.
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plaetsen , hoedanighe Bisschoppen men behoort

te verkiesen. Den korten inhoudt van dien komt

nochtans hier op neer , datmen gheen ander' en

moet verkiesen dan sulcke die ghesont zijn in de

Leer' en Heyligh in het leven , en niet besmet

met eenige merckehcke sond' en ghebreck, waer

door haer authoriteyt en macht wech gheno-

men, en den kercken-dienst smaetheydt toeghe-

bracht mocht worden. Met den Diakenen en

Ouderlingen is het oock gantsch en gaer alsoo

gelegen. Men moet altijdt toesien datse niet te

swack en zijn of onbequaem om te draghen den

last die hen wort opgheleydt, dat is , datse ver-

sorght zijn met die gaven en middelen die tot

volbrengingh van haer ampt sullen noodigh

Lucas 21. 15. wescn. Alsoo heeft Christus, doe hy d'Aposte-
en 24. 49 |^^ ^^^^j, yytggnjgjj ^ygr ten vollen verciert

met de wapenen en hulp-middelen die sy met en

konden missen. Als oock Paulus het beelt van

een goet en oprecht Bisschop afgeschildert had-

i.Tim. 5.22. jg^ SQQ vcrmaent hy Timotheus dat hy hem-

selven niet en besmette , midts yemanden ver-

kiesende die sulcken beelde niet en geleeck.

2. Hoe dat- jjg^ twccde voorgcstcIde stuck , te weten , hoe
men (lic verkie- i i- . i i .

91-11 sai. de dienaers moeten verkoren worden , en versta

ick niet van de wijs' en ceremony der ver-

kiesingh , maer van de Godtsdienstighe vrees'

en sorghvuldigheydt die int verkiesen moet

worden betracht. Hier uyt zijn onlstaen de

vastens en gebeden die de geloovige
,

gelijck

Lucas verhaelt, ghebruyckt hebben als sy

Ouderlingen verkiesen souden. Want gemerckt

sy wisten dats' een saeck , die onder alle saken

de gewichtigste was, by de hant namen, soo

en durfden sy dien aengaende niet met allen

bestaen sonder de hoogst' eerbiedigheyt en toe-

sicht. Maer voornemelick zijnse neerstigh ge-

weest in de gebeden, door dewelcke sy den

Gheest des raedts en der onderscheydingh

sochten te bekomen.
3. Van wien 1 3 Het derde, 't weick wy in onse verdee-
sy verkoren

|j j „J^gsjglt hebben , was , van wien de Die-
moeten wor- o O

1 1 ir r I

den. naers moeten worden verkoren. Van dit stuck

en kanmen geenen sekeren regel trecken uyt

Waerom de dg instellingh en beroepingh der Apostelen , de-

chHstt'aireen ^ijl desclvc met de ghemeyne beroepingh van

verkoren zijn. dc andere niet geheel over een en komt. Want

gemerckt het Apostelschap eenen extra-ordinai-

ren en ongewoonlicken dienst was, soo moesten

die gbene die dien dienst betreden souden ,
door

de mondt en stemme des Heeren selven worden

beroepen en verordineert , op dat hare bedie-

ningh door eenigh voortreffelick merck-teecken

aensienlick gemaeckt mochte worden. Soo heb-

ben dan d'Apostelen met gheen menschelicke

verkiesingh, maer alleen met het bevel Godes en

van Christus voorsien en gesterckt zijnde , haer
selven tot het werck des dienstes bereydt en

begeven. Dit is de reden waerom d Apostelen
,

als sy eenen anderen willen stellen in Judas ^''''"' '• ^''•

plaets , niet en durven bestaen yemanden met

versekertheydt daer toe te noemen , maer sy

brengen twee mannen in het midden te voor-

schijn , op dat de Heere door het lot verklare

welcken van beyden hy wil laten opvolghen

en treden in de voorseyde plaets. In desen sin

moet oock het seggen van Paulus verstaen wor- '^ * *

den, dat. hy niet van menschen of door men-

schen tot een Apostel gbemaeckt is, maer door

Christus en Godt den Vader. Dat eerste , te beroeping en

weten, niet van menschen. heeft hy met alle verkiesingh.

Godtsalighe Dienaers des Woordts gemeyn ge-

hadt. Want niemandt en konde dese bedieningh

behoorlick en wettelick verrichten , dan alleen

die, die van Godt beroepen was. Maer het an-

dere quam hem eyghen en in 't bysonder toe.

Wanneer hy derhalven hier van roemt, soo en

roemt hy met alleen dat hy heeft 't geen een

wettigh 1 ) en waer Herder behoort te hebben

,

maer hy vertoont oock de teeckenen van sijn

Apostelschap. Want overmits datter onder den

Galaten sommighe waren dewelcke sijn autori-

teyt en aensien soeckende te verkleynen ,
voor-

gaven dat hy een was uyt den gemeynen hoop

der Discipelen , verordent en in sijnen dienst

ghestelt van de voornaemst' Apostelen : soo

heeft hy nootshalven moeten aentoonen 2) dat

hy in geenen deele minder was dan d'ander'

Apostelen , op dat hy alsoo de weerdigheydt

en uytnementheyt sijns Predickampts onge-

schendt behouden en redden mocht uyt de lis-

ten en laghen die hy wist dat daer tegen wier-

den aengheleydt. Daerom betuyght hy dat hy

verkoren is, niet als een ghemeyn Bisschop door

't oordeel en goedt-vinden der menschen , maer

door den mondt en d'openbare verklaringh des

Heeren selfs.

'1 4. Maer dat oock die verkiesingh der Bis- „"derf wt-
schoppen die van menschen geschiedt

,
gant- den oock van

schelick onder d'ordre en regel van een wet- andere Herders

•. , , -lil 11 1
gesteldt en ver-

tighe beroepingh behoort, suicks en sal van ^^^^^

gheen verstandige gheloochent worden : dewijl

wy in deSchriftu\'r soo veel getuyghnissen heb-

ben van dit stuck. Hier teghen en strijdt oock

niet 't seggen van Paulus, gelijck aireede ge- ^a'»* i- i-

seydt is , daer med' hy betuyght dat hy niet

van menschen noch door menschen en is ghe-

sonden gheweest: overmits hy aldaer niet en

spreeckt van d'ordinair' en gewoonlicke ver-

kiesing der Dienaren , maer hem-selven alleen

dat geen , 't weIck den Apostelen eyghen toe-

quam, toemeet en aentreckt. Hoewel de Heere

heeft Paulus oock uyt een sonderlinge ghe-

nade door hemselven alsoo beroepen , dat hy

1) oprecht, i) betooueu.
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i'aerom soni-

je van d'A-

itelen oork

ntijHts vau

nschcu zijn

'koren

.

evenwel ondertusschen d ordre van de kerc-

kelicke beroepingli ghebruycken soude. Want
Lucas verhaelt aldus: Doe d'Aposlelen vaste-

den en baden , seyde de Heyllghe Geest : Son-

dert my af beyde Barnabas ende Saulus , tot
|

het werck daer toe ick'se geroepen hebbe.

Waer toe diende dees' afsonderingh en opleg-

gingh der handen , nae dat de Heylighe Geest

van sijne beroepingh en verkiesingh hadde

getuyght, anders dan op dat d'ordre van de

Kerck in 't verkiesen der dienaren door men-
schen, onderhouden en bewaert soude worden?
Soo en heeft dan Godl door gheen klaerder

bewijs kunnen vertoonen dat hem sodanigen

ordre wel gevalt , dan als hy voor henen ge-

seydt hebbende dat hy Paulus tot een Apos-

tel der Heydenen beroepen heeft, nochtans

wil dat hy van de Kerck daer toe verordi-

neert en afgesondert 1) sal worden. Dit selve

machmen oock sien in de verkiesingh van

Matthias. Want dewijl het Aposlel-ampt van
soo groeten weerde was, datse door haer

eygen oordeel niemanden en durfden verhef-

fen tot die hoogheyt , soo stellense twee man-
nen in 't midden , op een van den welcken
het lot soude vallen: opdat alsoo de verkie-

singh een openbaer getuyghnis mocht hebben
uyt den Hemel, en dat evenwel d'ordre en

polity van de Kerck niet t' eenemael voor by
gegaen en werde.

15. De vraegh' is nu of een Dienaer moet
verkoren worden van de gantsche Kerck, of

van de mede-Dienaren alleen , en van d'Ou-

derlingen die tot de bedieningh van kercke-

licke disciplijn ghestelt zijn , dan of hy mach
ghestelt worden door d'autoriteyl en macht
van eenen alleenlickV Die dit recht aen een

eenigh persoon overleveren
, die brengen by

't geen Paulus seyt tot Titus , lek hebb' u

daerom in Creta ghelaten , op dat ghy in

allen steden Ouderlingen stellen soudt. Item,

tot Thiniotheus : En legt niemant haestelick

de handen op. Maer sy dwalen, indiense mee-

nen dat Timotheus t'Ephesen, en Titus in

Creta een Konincklicke heerschappy gheoef-

fent hebben , om alle saken aldaer nae haer

eyghen goedt-duncken te leyden 2). Want sy

hebben alleenlick het opperste gesach ghe-

hadt , op datse met goeden en heylsamen raedt,

den volcke souden voorgaen : en niet, om met
uylsluytingh van allen anderen , te doen 't

geen hen behagen mocht. En op dat ick niet

en schijn' yelwes te versinnen 3) , soo sal ick

dat selvige met een gelijck exempel bewijsen.

Want Lucas verhaelt dat Paulus en Barnabas

Ouderlingen in de Kercken verkoren hebben :

I) nyt^escheyden. 2) beleyclen. R) versieren.

maer hy wijst met eenen oock de wijs' of

manier aen, wanneer hy seydt dat sulcks ge-

schiedt is door keur-stemmen: Verkiesende,

seght hy , met keur-stemmen Ouderlinghen in

de Kercken. Sy twee verkosen dan de per-

soonen : maer de gantsch menighte verklaerde

met opgehevene handen
,

ghelijck als der

Griecken gebruyck was in de verkiesingen

,

wien sy wilden hebben. Alsoo spreken oock

de Historyschrijvers der Romeynen dickwils in

hare Historiën , dat de Burger-meester, die het

volck hadde doen by een roepen . nieuwe Ma-

gistraten en Officiers verkoren heeft , welcke

verkiesingh sy den Burger-meester toeschrijven

om gheen ander oorsaeck , dan om dat hy de

keur-stemmen vergadert . en het volck in 't

verkiesen geleydt en bestiert heeft. Het en is

voorwaar niet gheloofhck dat Paulus aen 1)

Timotheus en Titus meer toegelaten heeft

als hy hem-selven heeft aengenomen. Nu

,

wy sien dat hy selfs gewoon was de Bis-

schoppen te verkiesen uvt de keurstemmen

des Volcks. So moeten dan de voorgenoemde

plaetsen alsoo verstaen worden , dat daer door

het 2) gemeene recht en de 3) vryheit der

Kercke niet en worde vermindert. Cyprianus i-ib. i.Epist.s.

spreeckt derhalven wel, wanneer hy beweert

dat het uyt de Goddelicke autoriteyt herkomt,

dat de Priester in de teghenwoordigheydt des

volcks voor d'ooghen van hun allen verkoren,

en door het ghemeen oordeel en ghetuyghnis

weerdigh en bequaem gheacht en ghereeckent

wordt. Want wy sien dat dit door'des Heeren
Nul'èr^ 2Y27'

bevel in de Levitische Priesters is onderhouden

geweest, datse voor het volck wierden gebracht,

eerse geheylight en ingewijdt wierden. Op een

ghelijcke wijse wort Matthias in liet Collegy en *^<^'°''' '• '^•

geselschap der Apostelen aengeschreven : de

dese Diakenen en worden oock niet anders ver- ^'^^°^- "• ^•

koren dan in de tegenwoordigheyt, en door

het goedt-vinden des volcks. Dees' exempelen
,

seght Cyprianus, bewijsen ons dat d'ordinee-

ringh en instellingh eens Priesters alleen behoort

te gheschieden met mede-weten en goedt-vin-

den van het bystaende volck : op dat d'instel-

lingh geldigh 4) en weltelick zy, als zijnd'

ondersocht en op de proef geleydt door 't ge-

tuyghnis van allen. So sien wy dan dat dese be-

roepingh eens Dienaers , volgens Godts Woort

,

wettelick is, wanneer die ghene die bequaem
bevonden zijn , door d'eenstemmigheyt en goet-

keuringh des volcks verkoren worden. En dat

d'andere Herders de verkiesing leyden en be-

stieren moeten, op dat daer in of door licht-

veerdigheydt, of door partyschap, of door op-

roerigheydt gheen mis-slach van de menighte

begaen en worde.

1) [ ]. 2) de. 3) gereehtigbeyt cd. 4) oprecht.
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4..Metvvatce- 16, Nu moeten wy Spreken van dc wijs' 611

remonyenuyt- ceremonv die in dordineerineh waer te nemen

de Dienaren IS , t weick IS lict laelste stuck in de beroepinge

derKerckegé- (Ier Dienaren. Het is openbaer en bekendt dat

"In'worclr" d'Apostelen,l"als sy yemanden tot den dienst

ordineerden ,
geen andere ceremony gebruyckt

en hebben dan d'oplegginglie der handen. En

ick meen' dat dese wijse voort ghekomen is uyt

de gewoont' en 't gebruyck der Hebreen , de-

welcke dat gheen helwelck se 1) gezegent en

gheheylight willen hebben , door d'oplegginghe

der handen Gode gheUjck als voor ooghen stel-

Genes. 48. 14. den. Alsoo heeft Jacob doe hy Ephraim en

Manasse soude zegenen , sijne handen geleyt op

Matih. 19. 15 hare hoofden. Dit heeft onse Heere oock nae

ghevolght , doe hy een ghebedt deed' over de

kinderen. In dese selvige beteeckenis leyden
,

mijns bedunckens, de Joden volghens het voor-

schrift der Wet , de handen op haer Otïerhan-

Actor. 19. fi. (jgp Sqo gaven dan de Apostelen door d'op-

legginge der handen te kennen , datse den ghe-

nen, den welcken sy in den dienst instelden,

Van dese wij- Qgjg voorstelden ende op-oiïerden. Hoewel sy
se en ceremony

i i i j
'

ca hebben wy gebruyckten dese ceremony oock aen de gene

gheen ghebodt, Jjen sy dc sienlickc gaven des Geestes toebrach-
maersyisons

y^ j ^jj^ ^^^ ^^^ ghcWOOnlicke
alleen door de .. i- i i i

' j j
practijck aen- wijse, soo dickwiis alss yemanden tot den
gepresen. dienst der Kercke beriepen. Aldus hebben sy

de Herders en Leeraers inghesleldt , aldus heb-

ben sy de Diakenen gheordineert en ingehuldigt.

En al is 't datter van d'oplegginge der handen

geen seker gebodt en is : dewijl wy nochtans

sien dat die by d'Apostelen in een voortduy-

rend 2) ghebruyck is gheweest, soo moet dese

hare soo neerslig' onderhoudingh ons zijn in

de plaéts van een bevel. En om de waerheydt

te segghen , 't is nut en oorbaerlick dat den

volcke d'uytnementheydt van den dienst door

suicken teecken worde aenghepresen , en oock

die gheen die geordineert wordt, vermaent wor-

de , dat hy nu sijns selfs niet en is, maer dat

hy tot den dienst van Godt en sijn Kerck is

overghegeven. Daer beneffens en sal het geen

ydel teecken wesen , soo 't in sijnen rechten

oorsprongh weder opgerecht wort. Want in-

dien de Geest Godts niet met allen in de Kerck

(p 440.) te vergheefs en heeft
|
ingesteldt , soo sullen

wy wel vernemen dat dese ceremony, na dien

die van hem is voort gekomen , niet onprofy-

telick en zy , alsse maer tot een superstitieus

Van wien de misbruyck niet en wordt verandert. Tot een

den opgekydt"
^^^luyt moeten wy dit ook weten , dat niet

de gantsche menighte des volcks de handen
haren Dienaren hebben opgeleydt , maer de

Herders alleen. Hoewel het is onseker of dees'

opleggingh der lianden allijl door veel Herders

geschiedt is, of niet. Dit is seker, dat dees' Actor. o. e.

opleggingh door velen geschiedt is aen de voor- '^"
'

'

"

gemelde seven Diakenen ." en aan' Paulus en

Barnabas , en aen sommigh' andere. Maer Pau-

lus selven verhaelt erghens dat hy alleen son-

der meer , aen Timotheus de handen heeft op-

gheleydt. Om weicke oorsake, seght hy , ick ^- '''""• ^- ''•

u indachtigh make dat ghy opweckt de gave

Godts , die in u is door de oplegginge mijner

handen. Want 't geen in den eersten Brief i- Tim. 4.14.

geseydt wort van d'oplegginghe der handen

des Ouderlinghschaps , dat en neem' ick also

niet als of Paulus sprake van het collegy der

Ouderlingen : maer ick verstae door dat woort

Ouderlinghschap de ordineeringh en instellingh

selfs : als of hy seyde : Beneerstight u dat de

genade die ghy door d'opleggmghe der handen

ontfanghen hebt , doe ick u tot een Ouderlingh

maeckte , niet ydel en vergeefs en zy.

Hei UIL Capittel.

Van den standt der Oude Kerck , mitsgaders van

de wijse der regeeringh die in ghebruyck was

voor de tijden des Pausdonis.

Tot noch toe hebben wy gehandelt van de Hoe de Ondc

order om de Kercke te regeeren
,
gelijck

gg'è'rt geweell

ons die door het suyver Woordt Godts is over-

geleverl , en van de diensten en ampten
,
ghe-

Ujck die van Christus zijn inghesteldt. Nu op

dat dit alles klaerder en ghemeensamer open

gheleydt en oock in onse herten beter mghe-

druckt mocht worden , soo sal 't oorbaerlick zijn

de gestalt en gelegentheyt van d'oude Kerck',

belangende de selfde stucken t'overweghen

,

dewelck' ons een seker' afbeeldingh der Godde-

licker instellingh voor ooghen sal stellen. Want
al hoewel de Bisschoppen van die tijden veel

regelen ghemaeckt hebben, door dewelcke sy

meer schenen uyt te drucken dan door de Hey-

lige Schriftuyr uytgedruckt was: soo hebbense .

ifee regee

nochtans hare gantsche regeeringh en beleyd 2) aii'^,,' aleicn n'

met suicken voorsichtigheydt aengestelt en ge- Godcs Woord

schickt na dafeenigh richtsnoer van Godes ^['j^^^''"'"''''

Woordt, dat ghy lichtelick bevindt dats' in de-

sen deele by nae niet en hebben gehadt 't welck

van het Woordt Godts vreemt was. Maer of-

schoon er oock eenigh ghebreck wesen mocht

in haer' instellinghen, dewijlse nochtans met een

oprechte neerstigheydt gearbeydt hebben Godes

instellingh te bewaren, en van deselve niet wijt

afgedwaelt en zijn, so sal 't seer bevorderlick

wesen alhier kortelick by een te brenghen en te

verhalen hoedanigh haer ghebruyck gheweest

zy. Gelijck wy gheleert hebben dat ons in de

1) daUe. 2) geduyrig 1 ) hel^dJDgh.
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d'OuaeKerck

eett hare Die-

lareu in di'ie

irileueu ouder-

cheydcMi; twee

van dewelck'

Ihierverklaei-t

wui'den, de

weede, te we-

en, de Ouder-

liugscliap

^ordt nagela-

eu en verhau-

deldt iu 't

waall'deCaiiit-

tel van de

Kerckuiicke

isciplijn.

lu lesaia cap.

1. D'Ouder-

ingeo, Pries-

ers of Her-

ers, over de-

weleke (om

goede ordre

onderhouden)

en Hisboliop

hesteldt was.

Het Anipt des

ïisschops.

Schrifluyr driederley dienaers worden aenge-

presen, also heeft oock d'oude Kerck allede

dienaren die sy hadde in drie ordenen en

rangen 1) onderseheyden. Want uyt d'ordre

der Ouderlingen wierden ten deele de Her-

ders en Leeraers verkoren : d'ander' Ouderlin-

ghen waren regeerders hebbende d opsicht op

den handel en wandel, en op de Kerckehc-

ke disciplijn en stralFe. Den Diakenen was de

sorghe der armen en d'uytdeelingh der ael-

moesen bevolen. De Lesers en Acolulhen soo

sy die noemden , en waren geen namen van

eenighe Kerckelicke ampten : niaer waren die

ghene die sy den naem gaven van Clerici of

Klercken , dewclcke sy van der jonckheydt

aen door eenigh' oeiïeningen allenghskens ge-

went maeckten om namaels de Kercke te die-

nen, op datse te beter souden verstaen waer

toe sy bestemt en geschickt waren , en des te

beter toebereyd met 2) der tijt tot den kerc-

ken-dienst toe treden souden : gelljck ick ter-

stont overvloediger aentoonen .3) sal. Derhal-

ven als Hieronymus geseydt hadde dat de

Kerck bestaet uyt vijf ordenen en rangen 4) , so

telt hy deselvig' op een ry aldus: De Bisschop-

pen, de Ouderlingen , de Diakenen , de ghe-

meyne Ledematen , en eyndlick die gene die

in de beginselen des gheloofs onderwesen

wierden. Aan de 5) andere aenstaende gces-

telicken 5) en Monniken en gheeft hy geen

eygen plaets op haer selven.

2. Sy noemden derhalven alle de gene den

welcken het Leer-ampt opgeleydt was. Ouder-

lingen of Priesters. Dese hebben uyt haer

getal in een yegelicke Stadt éénen uytgelesen

en verkoren
, den welcken sy in 't bysonder

den tytel gaven van Bisschop : op dat uyt

d'even-gelijcke grootheydt geen twist ontstaen

en soude
,

ghelijck het pleeght te gebeuren.

Evenwel en was de Bisschop in eer' en weer-

digheydt alsoo niet boven d'andere, dat hy

over sijne Confraters en Mede-dienaren heer-

schappy soude gehadt hebben: maerhetampt
dat een Burger-meester of President heeft in

den Raedt, te weten, dat hy de saken die

te verhandelen staen voorsteldt , de advisen

en stemmen om vraegt , in 't adviseeren

,

raden en vermanen andere voor gaet , door

sijn authoriteyt en aensien de gantsche han-

delingh regeert, en 't geen doorghemeyngoedt-
vinden besloten is, uytvoert: datselfst' Ampt
hadd' oock de Bi.sschop in de vergaderingh

der Ouderlingen of Priesteren. En d'Oude

Leeraers bekennen selfs dat dit selvige door

menschelick goedt-vinden na den noodt des

tijdts , is ingevoert. Aldus schrijft Hieronymus

Oudui-ling of

Priesteren liis-

schop zijn ceu.

D'instellingli

van dees' ordre,

is ondt.

1 ) benden. 2) berevdcr

i) Den ö) Klercken.

U) betoo 'ij bende

op den Sentbrief tot Titus : Een Priester of

Ouderlingh, segt hy, was even dat selfste,

't weick een Bisschop was. En te diertijdt,

eer datter door des duyvels ingeven twisten in

de religy ontstonden, en onder het voick geseyt

wiert: Ick ben van Paulus , ick ben van Petrus,

wierden de Kercken door gheineyn advijs en

raedt der Ouderlingen of Priesteren geregeert.

Daer nae, op dat de zaden en wortelen der

on-eenigheden uytgeroeyt mochten worden, is

de gantsche sorgh' aen 1) eenen alleen op-

gedraghen. Dien-volgens
,

gelijck de Priesters

weten datse volgens de gewoonte van de Kerck

den Bisschoppen onderworpen zijn : Also moe-

ten oock de Bisschoppen weten datse meer door

de gewoonte , dan door de waerheyt van des

Heeren ordonnanty en bestellingh, meerder

zijn dan de Priesters , en datse de Kerck be-

hooren te regeeren door gemeynen raedt. Hy Ad Evagrinm

leert nochtans elders dat dit een seer oude

instellingh is. Want hy seydt de Ouderlingen

of Priesters in Alexandrien , van den Euange-

list Marcus af tot Heracles en Dionysius toe

,

altijdt eenen uyt het midden van hun ver-

koren , tot eenen hoogeren trap der eeren

verheven hebben, den welcken sy Bisschop

noemden. Soo hadde dan een yegelicke Stadt

een Collegy en geselschap van Ouderlingen

of Priesteren , deweicke Herders waren en

Leeraers. Want sy bedienden alle te samen

onder den volcke 't ampt van leeren, ver-

manen en bestraffen , 't welck Paulus den Tit. i

Bisschoppen beveelt en opleyt: en op datse

zaet na hen achter laten souden, soo deden

sy oock hare neerstigheydt om de jonghe

mannen t'onderwijsen die haer selven tot den

Heyligen Kercken-dienst
|

hadden toe-ghehey-

light. Een yegelicke Stadt hadde oock haer om-

leggende vlecken , deweicke van daer hare Die-

naren haelden , en ghereeckent wierden als een

lichaem te zijn met de Kercke van die Stadt.

Alle de Collegien der selver stonden alleen,

ghelijck ick gheseydt hebb', om der politien en

vredens will' onder eenen Bisschop: deweicke

den anderen in eere en weerdigheydt alsoo te

boven gingh , dat hy nochtans de vergaderingh

sijner mede-broederen onderworpen wiert. In-

dien 't omliggende landt so groot was , dat de

Bisschop niet machtigh en was sijn ampt al-

omm' te volbrengen , so wierden in sekere vlec-

ken van dat landt Priesters verordineert, de-

weicke in saken van minder ghewicht , het ampt

des Bisschops bedienden. Dese noemden sy

Choor-Bisschoppen of des Bisschops Slede-hou-

ders, om datse door het gheheele lantschap in

de rol van den Bisschop optraden 2).

(p. HO.)

1) ]. Ü) des Bisschops peisoon droegen.

44
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Des Bis-

schops en der

Oaderlinghea

of Priesterea

Ampt.
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Epist. aJ Eva-

Krium.

't Weick in

ile Oude Kerck

streugihelick

wicrdt oiider-

lioiideii.

Epist. 24.

Homil. in

Ezenh. 11.

.\ntoi-. 20. 26.

3. Maer wat belanght het ampt en den

dienst daer van wy nu spreken , de Bisschop

moest so we! ais de Priesters of Ouderlingen,

arbeyden in de bedieningh des Woordts en der

Sacramenten. Want dees' ordonnanty, dat een

Priester voor den voicke niet en soude predic-

ken, is binnen Aiexandrien alleen ghemaeckt,
om dat de Priester of Ouderlingh Arius de Kerck
aldaer verstoort hadde, ghelijck Socrates schrijft

in 't neghenste Boeck van de His/orin Trijmr-
tita. In welck' ordonnanty Hieronymus noch-
tans volgens sijn eygen verklaringh, geen be-

hagen ghehadt en heeft. Het soude voorwaer
te dier tijdt als een wanschapen monster geacht
zijn gheweest , indien yemandt sich selven voor
een Bisschop uytghegeven hadde, die niet met
eenen in der daedt en hadde betoont dat hy een
wesenlick \) Bisschop was. Dit was dan de
strengigheyt van die tijden dat alle de Dienaers

gedwonghen wierden om haer ampt te volbren-

ghen
,
soo en in suicker voegen als de Heere

van hun eyscht. lek en verhael' oock niet

de gewoonte van een eeuw' alleen : Want het

soude selfs ten tijden van Gregorius , doe de
Kercke nu by na onder de voet lagh , of immers
verre van haer oude suy verheyt was afgeweec-
ken, onverdragelick geweest zijn, dat eenigh

Bisschop niet en soude predicken. Een Priester

(seght hy selfs in een sekere plaets) sterft , in-

dien men uyt hem geen stemm' en verneemt,
want hy verweckt de gramschap des verbor-

ghenen Rechters teghen hem-selven, is 't dat hy
sonder te predicken , sijn leven leydt. En elders

seght hy aldus: Wanneer Paulus betuyght dat

hy reyn is van harer aller bloet , soo worden
wy door dese stemm' overtuyght

, geboeyt en
schuldigh verklaert, wy, seggh' ick , die Pries-

ters zijn
, die tot all' ons' eyghene quaden , oock

de dooden van andere menschen toedoen : Want
wy dooden alle die ghene die wy onachtsame
swyghers daghelicks nae de doodt sientoegaen.
Hy noemt hem-selven en d'andere swyghers,
om datse niet soo neerstigh en waren in het

werck van haren dienst als 't wol betaemde.
Na dien hy oock selfs die gheen' niet en spaert,

die haer ampt ten halven volbrachten : wat
meent ghy dat hy ghedaen soude hebben , in-

dien yemandt in sijn ampt geheel en al nalatigh

en versuymig geweest waer? Dees' ordre heeft

derhalven langhen tijdt in de Kercke plaets ge-
hadt dat des Bisschops voornaemst' ampt was,
het volck door het Woordt des Heeren te wey-
den

,
of de Kerck door de ghesonde leer' in

t openbaer en in 't bysonder te stichten.

4. Voorts dat een yeghelick Provincv on-
der de Bisschoppen eenen Opper-Bisschop had-

1) oprecht

de : datter oock in de Synode te Niceen Patriar-

chen zijn geordineert en inghestelt , die in ordre

en weerdigheydt hooger souden zijn dan d'Op-
per-bisschoppen

, dat diende tot onderhoudingh
van de Kerckelicke disciplijn en polity. Hoewel
ick en mach in desen handel niet stil-swijghend

laten voor by gaen, dat dese Kerckelicke graden

en trappen seer selden gebruyckt wierden. Dese
graden zijn dan voornemelick ingestelt om dese

reden , te weten , indiender yetwes in eenighe

Kerck mocht voorvallen 't welck van weynige

niet wel en soude kunnen worden beslecht en

vereffent, dat in suicken gheval 1) de saeck

tot de gemeyne Synode en V^ergaderingh van

de Dienaren uyt de gantsche Provincy gebracht

soude moghen worden. In gevalle de groot-

heydt of swaerwichtigheyt van de saeck een

groote naspeuringh en overleggingh vereyschte,

so wierden daer toe oock ghebruyckt de Patri-

archen te samen met de Synoden , van de-

welcke men geen appèl noch beroep en soude

mogen doen anders dan tot het alghemeyne

Concily. Dese regeering also beleyt en aenge-

stelt , hebben sommige genoemt een Hierachy,

dat is , een heylige opper-hoofdigheyt en heer-

schappy
, weicken naem

,
(ghelijck my dunckt)

sy on-eygentlick daertoe ghebruyckt hebben:

immers de Schriftuyr en ghebruyckt den sel-

ven niet. Want de Heylighe Gheest heeft daer

ia willen voorsien , dat niemandt van eenighe

Princelicke hoogheydt of heerschappy soude

droomen , alsser van de regeeringh der Kercke

ghesproken wordt. Maer is't dat wy den naem
voor by gaende , de saeck selve insien , soo

sullen wy bevinden dat d'oude Bisschoppen

gheen andere form' en wijs' om de Kerck te

regeeren en hebben willen verdichten , als die
,

die Godt door sijn Woordt heeft voor-ge-

schreven.

5. Het en was oock te dier tijt met de Dia-

kenen niet anders gelegen, als onder d'Apos-

telen. Want sy ontfinghen de dagelicksche gif-

ten der geloovighen , en de jaerlicksche renten

en inkomsten der Kercke , om deselve tot het

rechte gebruyck te besteden en aen te leg-

ghen, dat is, om die eensdeels aen den Die-

naren , en andersdeels aen d'arme tot harer on-

derhoudingh uyt te deelen : 't welck nochtans

gheschieden moest nae 't goedt-duncken des

Bisschops , den weicken sy t'eicken jare reec-

kenschap van hare bedieningh overleverden.

Want dat de Canones en Regelen al-omm' den

Bisschop maken en stellen tot een beschicker 2l)

en uytreycker van alle de goederen der Kercke,

dat en moet alsoo niet verstaen worden , als

of hy door hem-selven die last en sorgh ge-

Van d'Aerts-

bissehoppen eu

Patriarchen

,

welckers ghe-

bniyck scer

selden waren.

Waer toe sy

in^esteldt wa-

Het woordt

Hierarcliy is

een on-cyglien

woort, en in de

Scliriftciyr niet

gebrnyckelick.

2, Diakenen,

die de tweede

orden der Die-

naren maken in

d'Oude Kerck:

en der selver

eygheu en by-

sonder :.nipt.

1) kas. 2) dispensier.
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Sv hadden (traeen hadde : maer om dat hem toe quam
den Bisschcip j pv- i . i • ^ '

tot een Toe- °*^" Uiakcnen voor te sclirijven , wat voor

siender. luydcD in de ghemeyn' onderhoudlngh en ver-

sorgingh der Kercke souden worden aengeno-

men , en wien en hne veel men oenen yege-

licken soude geven van 't geen dat daer van

noch overigh bleef: om dat hy oock opsicht

nam of de Diaken in desen getrouwelick vol-

bracht het gheen sijn ampt mede bracht. Want
in de Canones en Reghelen die den Apostelen

worden toegheschreven , leest men aldus: Wy
gebieden dat de Bisschop de goederen van de

Kerck in sijn macht sal hebben. Want indien

hem de dierbare Zielen der menschen zijn toe-

vertrouwt . so behoort hy veel meer de be-

sorginghe des geldts te hebben : alsoo dat nae

sijn wiir en ghebiedt alles den armen door de

Priesters en Diakenen uytgedeelt : en alles met

vrees' en sorghvuldigheyt bedient worde. En
cap. 35.

jjj >(. Concjiy t'Antiochien is besloten dat de

(p. 441.) Bisschoppen sullen bedwongen en mgetoomt
|

worden die de goederen van de Kerck hande-

len sonder kennis en mede- weten van d'Ou-

derlingen en Diakenen. Doch hier van en moet

geen langer dispuyt gemaeckt worden , nae

dien uyt veel brieven van Gregorius bekendt

is: dat oock by sijnen tijdt, doe de Kercke-

lick' ordonnantien seer geschonden waren

,

nochtans dese ordonnanty voortduyrde 1), dat

de Diakenen onder des Bisschops opsicht , sou-

''T-'
. '''""' "i^" ^\jn versorghers der armen. Voorts wat

tot mede-hul- belanght de Onder-diakenen , het is waerschljn-

pers: en d'op- lick dats' in't ccrste den Diakenen by ghe-

117
~
"'fr™ voesht ziin eheweest, op dat die der selver

tot vooghden.
i t

^ '

hulp omtrent den armen gebruycken souden

:

doch dit onderscheyt tusschen d'een en d'ander

is allengskens wech genomen. De Opper-diake-

nen zijn begonnen verkoren te worden te dier

tijdt alsser van weghen de veelheydl der goe-

deren , een nieuwe en een sorghvuldiger wijse

Epist. ad Ne- van bcdieningh vereyscht wicrt : hoewel Hiero-
potianum. nymus getuygt dats' aireede by sijnen tijt ge-

weest zijn. Sy hadden d'opperste besorgingh

en bestellingh van de renten , van de besit-

tingen , van den huysraet, en van de dage-
Epist. lo.iib.i. hcksche giften. Daerom laet Gregorius den

Salonitaenschen Opper-Diaken weten dat hy in

schuldt en misdaet verstrickt is, indiender yet-

wes uyt de goederen der Kercke, of door

onachtsaemheyt , of door sijn bedrogh verloren

Het lesen des gaet. Maer wat belanght dat hun oock belast

fT^yr^L wierdt het Euangelmm voor 't volck te lesen

,

impt der Dia- cn 't volck tot bidden vermanen : Item , dalse
tenen alleen gebruvckt wierden om den Drinck-beker in
)m der eeren • i . tt i- i ivt i i i

»iii'ingesteidt. '" "^t Heyhghe Nachtmael te reycken en over

te . langen : sulcks wierdt ghedaen om haer

)) gednyrt heeft.

ampt te vercieren, op datse het selfde met

des te meerder Godtvreesentheyt souden be-

dienen , dewijl sy door soodanighe teeckenen

vermaent wierden dat het niet en was eenigh

onheyligh Rent-meesterschap 't welk sy bedien-

den , maer eenen Geestelicken en Gode toe-

geheylighden Dienst.

6. Hier uyt kanmen oock oordeelen weick "e bedeeiiug

daer zy geweest 't gebruyck van de Kercke- ke goederen is

licke goederen , en hoedanigh de bedeeling der '" voortijden

selver. Men vindt al-omm' soo in de besluyten "^"^ *5^""'" '

der Synoden, als by d'Oude Schrijvers, dat

al dat 't welck de Kerck besit, of in landt,

of in geldt , zy der armen patrimony en eygen

goedt. Daerom wort aldaer nu en dan den i. Datd'arme

Bisschoppen en Diakenen dit liedeken eeson- ^«^ ''^" «•>«-

rr o trouwelick sou-

gen , datse gnedencken sullen datse niet en denyorden on-

behandelen 1 ) haer eyghene goederen , maer Verhouden,

de goederen die den armen t'harer noodtdruft

toegeleyt zijn : en datse des bloedts sullen

schuldigh worden is't datse die ter quader

trouwen verduysteren of vercjuisten. Daerom

wordense vermaent deselve met de hoogste

vrees' en eerbiedigheydt, als voor het aen-

schijn Godts, sonder aennemingh van persoe-

nen , uyt te deelen aen dien die deselve toe-

behooren, Hier uyt zijn oock ontstaen die

sware betuygingen by Chrysostomus , Am-
brosius , Augustinus en andere dierghelijcke

Bisschoppen , daermede sy voor 't volck haer

oprechtigheydt in dien handel verklaren en

bevestighen. En nae dien het billick , en oock .2- "at deu

door de Wet des Heeren geordonneert is , Kercke haer

dat die gene die de Kercke dienen , op de behooriick on-

eemevne kosten der kercke sullen eevoedt
"Jernoiidna-teu

" ' ... " ,. sond ontbre-

worden . en oock sommige dienaren te dier ken.

tijt hare familie-goederen 2) Gode toe-gehey-

light hebbende, met haren wille waren arm

geworden . soo geschiede d'uytdeelingh alsoo

dat den Dienaren gheen onderhoudt en ont-

brack 3) , cn dat d arme niet versuymt en

wierden. Ondertusschen wierdt evenwel toe-

ghesien , dat de Dienaers selven , deweicke den

anderen een exempel van soberheyt geven moe-

ten , soo veel niet en souden hebben, datse dat

tot pracht en wellust souden kunnen misbruyc-

ken , maer alleen soo veel als noodigh was om
hare nooddruft 4) te hulp te komen. Want is't Kefert. cap.

dat die geestelicken 5). seght Hieronymus, die
gu'^est^"!

door barer Ouderen goedt kunnen onderhou-

den worden, yetwes ontfangen van 't geen den

armen toekomt, soo begaense kerck-roof : en

door suick een misbruyck eten en drincken sy

haer selven het oordeel. Dese bedie-

7. In den beginne bedienden de Bisschop- '""g'' '* ''"*'

,, I j j j r^ 1
"V cn willigh

pen en Diakenen de goederen van de Kerck „eweest.

1) handelen. 2) patrimony-goederen. .t) ghebracW.

4) ghebreckeliekhpydt. 5) Klerrken.
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Duer na ziju

de inkoinsteu

vau de Kerck

verdeelt iti vier

deeleii.

1. Tim. ;i. 2.

Ca]), priesu-

liiiii 1 0. (lutest,

Retert. cap,

Mos est, 12.

uiiiest. 2.

Al hoewel het

derde deel vau
deea' iukom-
ateu aengeleyt

wiert tot <?ie-

raet vau deu
Godtsdienst; •"

800 is het noch-
tans, soo dick-

wils de noodt

snicks ver-

eyschte, den
armen u_vtghe-

reyckt.

vryelick en nae haren wille , dewijl sy van selfs

ghetrouw waren , en d'oprechtigheydt der con-

scienty en d'onnooselheyt des levens bun dien-

den in de plaets van wetten. Daer na , doe

uyt de gierigheyt of boose bediening van som-

mige
,
quade exempelen geboren wierden : soo

zijnder om dese gebreken te verbeteren , Ca-

nones of regelen ghemaeckt en ingesteldt , waer

door d'inkomsten van de Kerck in vier deelen

verdeelt wierden , van dewelcke sy 't eene deel

den geestelicken hebben toegewesen, het andere

den armen , het derde tot het repareeren en

onderhouden van de Kercken en andere ge-

bouwsels , het vierde den armen vreemdelin-

ghen die van buyten quamen. Want dat andere

Canones dit laetste deel den Bisschop toe-eyge-

nen, dat en maeckt geen veranderingh in de

voorseyde verdeelingh. Want die reghelen en

willen niet dat het zijn eyghen goedt zy, op

dat hy 't alleen inslick', ot daer in het hem
mochte ghelusten , verquiste, maer op dat hy
vernioghen hebben mocht om herbersaem 1)

en gast-vry te zijn , welcke deught Paulus

van d'ordre der Bisschoppen eyscht. En aldus

wordt dit van Gelasius en Gregorius uytgeleyt.

Want Gelasms en geeft geen andere reden waer-

om de Bisschop sich selven yetwes daer van

soude mogen toemeten , dan op dat hy den

gevangenen en vreemdelingen soude kunnen

behulpsaem zijn. En noch klaerder spreeckt Gre-

gorius : Het is , seght hy, de gewoonte van den

Apostolischen stoel , den ge-ordineerden en ver-

koren Bisschop te gelasten, dat hy van alle

het inkomen yier ghedeelten make , te weten

,

het eene voor den Bisschop en sijn huysgesin

,

om daer mede gast-vry te zijn , en de vreemde-

lingen t'ontfangen, het andere voor de Cleresie
,

het derde voor den Armen , het vierde tot repa-

raty van de Tempelen en Kercken. Soo en

mocht dan de Bisschop niet met allen tot sijn

ghebruyck hem-selven toe-eyghenen , behalven

dat gene 't weick hem tot sijn matigh en sober

voedtsel en kleedingh ghenoeghsaem was. In-

dien yemant begon broot-droncken te wor-

den , 't zy door overdaet , of door prael en

pracht 2) , soo wierdt hy terstondt daer over

van sijne Confraters bestraft : en soo hy niet

en ghehoorsaemde , van sijn eer' en hoogheyt
afgeset.

8. Voorts, het verciersel en den voorraet die

sy toebrachten tot verrichting van den Godts-
dienst, was in 't eerste gantsch gheringh: daer
nae doe de Kerck een weynigh rijcker ghe-
worden was

, hebben sy evenwel in diöu deele
matigheyt onderhouden. En nochtans bleef all'

het goedt en silver dat aldaer gebesicht wierdt,

i) herbergigh. 2) pornpery.

altijdt den armen geheel en voor behouden , in-

dien datter eenigen meerderen noot mocht voor-

vallen. Alsoo heeft Cyrillus, doe de duyrt' en

honghers-noodt de Pro vincy van Jerusalem hadd'

in genomen , en dat d'armoede door geen ander

middel en konde gheholpen worden , de vaten

en kleederen der Kercke verkocht , en tot voe-

dingh der armen gebesicht. Van gelijcken heeft

Acatius Bisschop van Amiden , doe daer
|

een groote menighte van Persianen by na van

honger vergingh, na dat hy de geestelicke by
een geroepen , en dese voortreffelicke reden

tot haer ghedaen hadde : Onse Godt en heeft

gheen schotelen noch drinckvaten van noode 1),

dewijl hy niet en eet noch en drinckt: De
vaten tot geit laten munten , opdat hy den

elendighen en armen daer mede spijsighen

,

en het rantsoen van hare verlossingh be-

schicken mochte. Hieronyfiius oock d'over-

dadighe vercieringg der Tempelen bestraffende,

prijst en verheft Èxuperius , te sijner tijdt Bis-

schop van Toulouse , dewelck' het lichaem des

Heeren droegh in eenen korf van tienen 2)

gemaeckt , en sijn bjoedt in eenen glasen

beker 3) ; ende gheen van darmen en liet

honger lijden. Dat selvighe 't welck ick korts

voor desen geseydt hebbe van Acatius , ver-

haelt oock Ambrosius van hem-selven. Want
doe d'Arrianen hem beschuldigden , dat hy de

heylighe vaten tot verlossinghe der gevan-

genen verbroken hadde , soo heeft hy sich

verontschuldight met dese seer excellente

woorden : Die d'Apostelen sonder goudt uyt-

gesonden heeft, die heeft oock de Kercke

sonder goudt vergadert. De Kerck heeft gout

,

niet om te bewaren , maer om uyt te reycken
,

en den armen in hare noodtsakelickheydt te

hulp te komen. Wat behoeftmen te bewaren

dat gheen het welck gheen hulp en doet?

En weten wy niet hoe veel goudts en silvers

d Assyriers uyt den Tempel des Heeren wech

gherooft hebben? Is 't niet beter dat de Pries-

ter daer van geldt laat munten tot voedtsel

der armen , wanneer gheen andere middelen

by de handt en zijn , dan dat het een kerck-

roüvigh vyant henen wech neemt? Sal de

Heere niet segghen waerom hebt ghy soo veel

arme van hongher laten sterven ? En ghy hadt

voorwaer goudt , daer van ghy haer voedtsel

hadt kunnen toe dienen. Waerom zijnder soo

veel ghevanghene wech ghevoert , en niet ge-

rantsoeneert? Waerom zijnder soo vele van den

vyandt gedoodet ? Het waer beter geweest dat

ghy de levendighe vaten bewaert hadt, dan

de metale. Hier op en sult ghy gheen ant-

woordt kunnen weder gheven. Want wat soudt

Hier van wor-

den verbaelt

tretielicke

spreucken,ghe-

tuygh nissen en

exeinpelen uyt

Cyrillus, Aca-

tius, Uierony-

mus, Èxuperi-

us, .Ambrosius.

Tripart. Ilist.

lib.5.&lib 11.

(p. 443.)

Ad Nepotian.

üeOflic. lil).2,

cap. 2S.

I) doen. 2) wissen. .S) vat.
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I,ib. 5. Epist,

111. 31. &33.

AcDgaeude de

Clcrckcu, 011-

dyr dewelcke

;e Heur-wach-

urs en Acolii-

thea waren,

iiii'e beuamlu-

;en zijn ghe-

B'cest nnmeQ
an oeifenin-

eu en gelijck

Is voorberey-

dingen der

ieuw aenko-

lelingeu.

ghy doch seggen ? lek was bevreesl dat de

Tempel Godts sonder sijne verciersels soude

zijn. Uy soud' u daer op antwoorden , de

Sacramenten en soecken gheen goudt , en die

dinghen die met goudt niet en worden gekocht

,

en worden oock door goudt niet aengenaem.

De verlossinge der gevangenen , is de vercie-

ring der Sacramenten. Insomma , wy sien en

bevinden dal hel segghen van den selven Ani-

hrosius , in een ander plaets t'eenemael waer-

achligh was, te weten, dat al dat geen 't

welck de Kercke te dier tijt besat , diende tot

der armen onderhoudingh. Item, dat den armen

toequam alles wat den Bisschop hadde.

9. Dese diensten en ampten die wy op-

ghesomt 1) hebben heeft d'Oude Kerck ge-

hadt; d'andere , van dewelcke de Kerckelicke

Schrijvers melden, zijn meer oeffeningen en

eenighe voorbereylselen geweest , als sekere

diensten. Want die heylighe Mannen , op datse

een zaedt en Plantsoen-hof der Kercke nae

sich 2) achter laten souden, so hebbense sekere

jonge lieden , die door harer Ouderen will'

en consent haer selven tot den gheestelicken

krijgh over gaven, in haer hoede 3) en be-

waringh, als oock in haer opsicht en regee-

ririgh aengenomen: ende sy hebben deselve

van jonghs aen alsoo gefatsoeneert en onder-

wesen , op datse niet on-ervaren en als nieu-

welingen tot de bedieningh van haer ampt
souden toe treden. En alle die , die door sulcke

beginselen gheoell'ent wierden , wierden met
een ghemeyne naeni ghenoemt clerici of

Klercken. lek wilde wel dat hun een ey-

gentlicker naem waer gegeven geweest. Want
dese benamingh is uyt misverstant, of immers

uyt een verkeerde ghesintheyt voort gheko-

men : overmidts de gantsche Kerck door Petrus

ghenoemt wordt de Cleresy, dat is het erf-

deel des Heeren. Nochtans is d'insettinghe

selve insonderheydt heyligh en heylsaem ge-

weest , te weten , dat die ghene die haer sel-

ven en haren dienst der Kercke wilden toe-

heyligen , alsoo onder des Bisschops bewa-

ringh en loesicht souden worden opgevoedt,

op dat geen ander de Kerck en soude be-

dienen , dan die te voren wel was ghefatsoe-

neert en onderwesen , die van sijn jongheydt

aen de heyüghe Leer' hadd' ingliedroncken

,

die door een strenger tuchtigingh , tot stem-

migheyt en een heyligh leven grondelick geset

was, en sich van weveltsche bekommernissen
afghekeert , en totgeestelickesorghvuldigheden

en betrachtinghen ghewennet hadde. En ge-

lijck als de jonge krijgslieden door spieghel-

gevechten en proefstryden 4) onderwesen wor-

1) verhaelt 2) liuu. 3) trouw.

4j MH ghebui.lsie scliaduw en Schuul-si: ijdeu.

den tot den waren en wesenlyken Ijoorlogh,

alsoo warender oock sekere beginselen door

dewelcke die jonge mannen ghcduyrende haer

klerckschap
,

gheoeffent wierden , eer sy tot

d'ampten selven wierden bevordert 2). Hen
wierdt dan voor eerst opgheleydt de sorgh' en

last om den Tempel t'openen en toe te sluyten,

en dese noemden sy Deur-wachters. Daer na

noemden sy Acoluthen of Navolghers , die

ghene die den Bisschop hielpen in sijn huys-
diensten, en hem altijdt volghden en verghe-

selschapten , voor eerst, om der eeren will',

ten anderen , op dat niet eenigh quaedt ver-

moeden teghen hem ontstaen en soude. Daer
benelfens , op dats' allenghskens den volcke

souden bekent worden , en haer selven eenigh

aensien verkrijghen : op dats' oock met eenen

mochten leeren verdraghen het aenschijn van

yeder een , en spreken in de tegenwoordig-

heydt van de gantsche vergaderingh
, midts-

gaders oock door schaemt' niet en mochten

ontstelt worden, alsse na tijdt en wijle Die-

naers geworden zijnde , souden voort komen
om het voick te leeren , soo wierdt haer een

plaets gegeven op den predickstoel om voor

te lesen. Op deze wijs wierdense by trappen

hoogher opghevoert om in de voorseyd' oef-

feninghen en elcken van dien hare vlytigheydt

aen te prijsen , tot dats' Onder-Diakenen wier-

den. Dit wil ick alleenlick seggen dat dees'

oelfeningen meer zijn gheweest eerste 3) be-

ginselen voor nieuwe Scholieren , dan ampten
,

die onder de waerachtighe Kerckelicke dien-

sten souden mogen gereeckent worden.

iO. Wal l)elangt het eerst' en tweede
stuck 't welck wy geseyt hebben dat in de

beroepinge der Dienaren moet worden waer-

ghenomen
, te weten , hoedanige Dienaers men

verkiesen, en hoe grooten Godvreesenlheydt

men daer toe by brenghen moet : daer in heeft

d'Oude Kerck hel voorschrift van Paulus

en d'exempelen der Apostelen na ghevolght.

Want sy plachten tot de verkiesinghe der

Herderen met de hooghst' eerbiedigheyt en

met een sorghvuldige aenroepingh van Godts

naem , te samen te komen. Daer beneffens

hadden sy een formulier der ondersoecking

en beproeving , daer mede sy 't leven en de

Leer' van die , die verkoren souden worden

,

pasten en schickten na den reghel en het

richtsnoer van Paulus. Alleenlick hebben

sy in desen een weynigh ghesondight door

al te grooten strengigheydt , door dien sy meer

hebben willen vereyschen in een Bisschop

,

dan Paulus vereyscht : en voornemelick als sy

allenghskens en met der tijdt in
|
een Bis-

Het tweede

deel des Capit-

tels, handelen-

de van de be-

rocpinghe der

üienai'cn.

Cap. 3. sect.

11. 12.

In desen heb-

ben sy met der

tijt een weynig

gcsondigt door

een onghema-

tigUde stren-

gigheydt, ten

aensien datse

het Houwelick

verboden.

1. Tim. «. 2.

(p. -144.)

I; erust-achlighen. 2) glievurdert :i) [ j.
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Lib.2.Epist.5.

Het derde

Hooft-stuck

vau d' ordinee-

ringe der Die

uarea, aen-

gaende de toe-

steimuingli des

vülcks, en is in

d'Oude Kerck

niet altijdt op

eeuerley wijs'

onderhouden

:

en waeroni het

volck niet seer

sorghvuldig en

is gheweest om
sijn recht vast

te houden.

schop vereyschten dat hy sicli moest onthouden

van het Houwelick. Maer in de rest quani haer

onderhoudingh over een met de beschrijvinge

van Paulus. Voorts aengaende het derde stuck

't welck wy voor-ghestelt hebben , te weten

,

wie de ghene zijn die de Dienaren behooren

in te stellen , daer in hebbense niet altijdt eener-

ley ordre ghehouden. Van oudts en in 't eerst

en wierdt selfs niemant tot het geselschap der

geestelicken aenghenomen sonder het toestem-

men des gantschen volcks, sulcks dat Cyprianus

sich neerstighlick verontschuldight van we-

gen dat hy eenen sekeren Aurelius sonder sich

met de kercke te beraden , tot een Voor-leser

verordineert hadde : want hy hadde dat gedaen

buyten de ghewoont', al hoewel niet sonder

oorsaeck. Hy spreeck aldus : Seer lieve Broe-

ders, wy pleghen in het ordineeren en instellen

van de geestelicken met u-lieden eerst te rade

te gaen , en eens yeders zeden en verdiensten

met ghemeynen raedt t'overwegen. Maer over-

midts in die minder oeffeningen gheen groot

perijckel en was : dewijl sy tot een lange be-

proevingh en niet tot een groote bedieningh

worden aengenomen , soo heeft men op ghehou-

den des volcks toestemmingh 1 ) te versoecken.

Daer nae heeft het volck oock m 't verordineeren

van de verdere Dienaren der Kercke, uytge-

nomen de verordineeringh des Bisschops
,
ghe-

meynlick het oordeel en de verkiesingh den

Bisschop en den Ouderlingen of Priesteren over

gelaten , op dat die selvige souden vernemen

wie tot den dienst bequaem en weerdigh waren

:

behalven mogelick alsser nieuwe Priesteren of

Ouderlinghen denParochy-kercken toegeschickt

souden worden. Want in-sulcken gheval 2)

moest het gemeene volck van die Parochy by

namen daer in bewilligen. Ende het en is geen

wonder dat het volck niet seer sorghvuldigh

en zy gheweest om in dit deel haer recht te

behouden. Want daer en wierdt niet eenen

Onder- Diaken ghemaeckt, die niet in hetKlerck-

schap een geruymen tijdt en was beproeft,

onder die strenghe dlsciplijn en tucht die doe

gebruyckt wiert. En als hy in 't Onder-Diaken-

schap beproeft was, soo wierdt hy tot een Dia-

ken geordineert : van daer gheraeckte hy tot

d'eere des Ouderlingh- of Priesterschaps indien

hy sich wel gedragen hadde. Aldus blijckt dan
dat niemandt bevordert 3) en wiert tot den
dienst

, die niet met der daedt veel jaren nae
elkander 4) beproeft en was onder d'ooghen
des volks. Daer waren oock veel Canones of
regelen om hare ghebreken en fouten te be-
straffen

: soo dat de Kercke met gheen boose
Ouderlinghen noch Diakenen en konde beswaert

worden, alsse maer de remedien en middelen

niet en versuymde. Hoewel in 't ordineeren van

d'Ouderlingen of Priesteren wierdt oock altijdt

het bewillighen van de Burgeren vereyscht.

't Welck oock glietuyght d'eerste Canon of Re-

gel distinct. 67. die aen Anacletus wort toe-

ge-eygent. Eyndelick alle d'ordineeringhen en

verkiesinghen wierden daerom op gesette tijden

van '

tjaer verricht, op dat niemant heymelick son-

der toestemmingh der geloovigen, soud' inkruy-

pen, of door een al te groote lichtigheyten haes-

tigheyt sonder getuygen bevordert 1) worden.

11. In "t verkiesen der Bisschoppen heeft

het volck langhen tijdt sijn vryheydt behouden
,

op dat hun niemandt en soude worden opghe-

drongen , die niet alle den voicke lief en aen-

genaem was. Dit is dan in t' Concily van An-
tiochien besloten , dat niemant tegen des volcks

danck inghedronghen soude worden, 't Welck
oock Leo d'Eerste neerstighlick bevestigt. Hier

uyt hebben dese verklaringhen 21) haren af-

komst : Men sal dien verkiesen, die van de gees-

telickheyt en 't gemeene volck of van het meer-

der-deel der selver versocht wort. Item : Laet

die, die het gantsche volck sal regeeren, oock

van het gantsche volck verkoren worden. Want
die onbekent en onbeproeft geordineert wordt

,

die wort nootsakelick door gewelt ingedron-

gben. Item: Men sal dien verkiesen die van de

geestelicken 3) verkoren en van den voicke be-

geert is: en hy sal van de Bisschoppen des

landls met kennis en oordeel van den Bisschop

der hooftsladt
,
geheylight en ingestelt worden.

De Heylige Vaders hebben soo seer en neerstigh

toegesien dat dese vryheydt des volcks niet en

soude door eenigerley wijse worden vermindert,

dat selfs de Vaders in het alghemeyne Concily

te Constantinopel by een vergadert , doe sy

Nectarius aldaer ordineeren souden , sulcks niet

en hebben willen doen sonder goedt-kenningh en

bewilligingh van de gantsche geestelickheyt 4)

en van het gantsche volck
,
ghelijck sy betuy-

gen in haren Brief, geschreven en gesonden

aen de Synode van Rome. Daerom wanneer

eenigen Bisschop èenen noemde en bestemde

tot sijnen Successeur en opvolger in den dienst

,

so en was sulcks niet anders bindend o), dan als

het van den gantschen voicke bevestight wierdt.

Waer van wy niet alleen een exempel , maer

oock een Formulier en voorsclirift hebben by

Augustinus in de noeminge van Eradius. En
als Theodoritus verhaelt , dat Athanasius Pe-

trus tot sijnsn navolgher ghenoemt hadde,

soo voeght hy terstont daer by , dat d'ordre

der Priesteren of Ouderlinghen sulcks beves-

tight heeft, en dat de Magistraet en d'0verste^

Op wat tijdt

d' ordineeriii-

gen verricht

wierden.

Maer iu het

ordineeren der

Bisschoppen

heeft het volck

langen tijdt sijn

vryheyt behou-

den.

Epist. 90. cap.

2.

Epist. 110.

liib. i. cap. 20.

1) consent. 2) kas. 3) ghebevordert. 4) den anderen.

1) ghevordert. 2) spreuckcn. 3) Klercken 4) Clergie.

5) bondigh. I
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M;ter naiïcr-

luiudt is dc^c

vvjliuyt binnea

sekere liiuitca

en palen inge-

sloten, op dat

de saeck iu't

goedt-duncken

van d'oTivoor-

sichtige iiicuig-

te iiicteu soude

ghelaten wor-

den.

Cap. 18.

midtsgaders oock het gantsche volck door haer

toeroepen sulcks hebben voor goet gekant.

12. lek bekenn' wel dal het Conclly te

Laodiceen met seer goede reden heeft beslo-

ten , datnien de verkiesingh den ghemeenen

volcke niet en sal toelaten. Want het gebeurt

naeuwlicks immermeer dat soo veel hoofden

eenighe saeck eendrachtelick afdoen en be-

slechten. En het spreeck-woorl is byna altijdt

vvaerachtig, te weten, dat het ongestadige

ghemeene volck in factien en tegen-een-strij-

dende ghenegentheden gescheurt en verdeelt

wort. Maer tegen dit perijckel was een seer

goede remedy ghesteldl. Want voor eerst

wierdt de verkiesingh ghedaen door de gees-

telicken 1) alleen, dewelcke den ghenen die

sy verkoren hadden , voor de Magistraet , of

voor den Raedt en d Overste stelden. En als

desa sich mat malkanderen daar op beraden

hadden , so hielden sy die verkiesingh van

weerden , indien hun deselve docht wellelick en

behoorlick te zijn: maer indien hen de verkiesingh

onbehoorlick scheen , soo verkoren sy aenen

anderen die hen beter aenstondt. Daer nae

wierdt da saeck gebracht voor de menighte

des volcks, dewelck', al hoewel sy aen sulc-

ke voorafgaende keuse 2) niet en was ga-

bonden , nochtans soo veel ghewoels en geraes

niet en konde maken. Of indienmen om tot

da verkiesingh te komen, eerst begon van

da menighte des volcks , soo ghaschiede dat

alleenlick op datman mocht weten wien sy

voornamelick begeerden. En als hel versoeck

en de begeerte des ghemeenen volcks ghe-

hoort was , soo wierdt daer eerst de verkie-

singh ghedaen door de gaestelicken. In deser

voeghen en kondan da geaslelicken niet instellen

den ghenen die sy wilden , en nochtans en wier-

den sy oock niet ghenoodtsaeckt de dwase be-

geerten des volcks in ta willighen an nae te ko-

men.
I

Dees' order in t verkiesen steldt Leo

elders, als hy seght : Men moet de begeerte der

Burgeren , da gatuygenissen des Volcks , hel

goet-duncken van d'eerweardighe Regeerders,

en de verkiesingh der geeslelicke 3) afwachten.

Item : Men moet hebben het geluyghnis van

da Regeerders , d'onder-teeckeningh der gaes-

telicken 3) , en de loestemmingh das Raedts en

des Volcks. Andersins , saght hy , en issar

ghean raden die sulcks toelaet te gheschiaden.

Hat besluyt van 't Concily te Laodiceen , an

wil oock anders niet dan dat de gaestelicken 3)

en de voornaamste das volcks haar niet en

sullen laten wech voeren door het onvoorsich-

tighe gameyne volck: maer datse veel maer
door hare voorsichtigheyt an stemmigheyt de

sotte begeerten des volcks , so wanneer 't

1) by de Klerckeo. 2) voor-oordeel. .J) ivlercken.

Lib. 2. Epist.

09.

noodigh zijn sal , sullen tegenstaen en be-

dwingen.

1 3. Dese wiisa van verkiesen werdt noch ^''^'' "ü*"111 .
•

1 /^ *au verkiesen
onderhouaen ten tijde van uregorius , en ],„„(( [„„gi.e,,

't is waerschijnlick dal desalva noch langen tijdt daer nae

lijdt daer nae gheduyrt heeft. Daar worden
^'^e"Jj'''|j gj.^

vele van sijne Sendt-brieven ghevonden de- gorius getuygt.

weicke van desa saeck een trelfelick geluygh-

nis gheven: Want soo dickwils alssar gahan-

dell wort van ergens eenen nieuwen Bisschop

te maken en in te stellen , so pleeght hy te

schrijven tol de geestelickheydl 1 ) , lol den Raedt

en tot het gemeyna Volck , somlijdls oock

tol den Vorst , na de staat an gelegenthayt van

des Stadts regeeringh. Indien hy van weghen
d'ongeschicklen slandt van da Karck eenigen

na-buyrighen Bisschop belast opsichl te nemen
op de verkiesingh , so eyscht hy nochtans dal

de verordinaaringh openbaar en door hunlie-

der aller onderteeckaningh bevestighl zy. Jae

dat meer is , doe eenen sekeren Constantius

lot Bisschop van Milaen verkoren en ghe-

niaeckl was , en dal veel Burgers van Milaen
,

van wegen den inval der vyanden binnen

Genua gevlucht waren : soo meent hy dat de

voorseyde verkiesingh niet wellelick en sal

wasen , 't en zy dal oock dia gevluchte Bur-

gers by eeii gheroepen zijnde , daer in bewil-

ligen. Jae daer en zijn noch gheen vijf hon-

den jaren varloopen , dat de Paus Nicolaus
,

aengaende de verkiesingh van dan Roomschen
Bisschop dees' ordinanty ghemaeckt heeft, dal

de Cardinael-Bisschoppen d eerste souden zijn,

en dalse daer nae de verdere geeslalickheyl 1

)

lot hare made-helpers nemen souden , an dat

ayndtlick de verkiesingh door des volcks loe-

stemmingh soude vast en bondigh wesen. En
hy verhaelt in t slot van sijn ordinanty d'ordre

van Leo , daer van ick korts voor desen ver-

maent hebb' , en hy ghebiedt dat die voort-

aen gelden en plaats 2) grijpen sal. Is 't dat

de boosheydl der godlloosen alsoo d'overhant

neemt , dal de gaaslalickan om een suyvere

verkiesingh te maken
,
ghedwongen worden uyt

der Sladl te gaen, soo beveelt hy nochtans

dal sommighe van 't ghemeyne volck daer

by sullen tegenwoordigh zijn. Maer des Key-

sers loestemmingh , soo veel als men vernemen

kan , wierdt alleen in twee Kercken verayscht

,

ta weten , in de Roomsche an Constantinopo-

litaenscha : om dat aldaar twee Keyserlicke

stoelen waren. Want dat Ambrosius, met vol-

macht van den keyser Valenlianus
,
gesonden

wierdt nae Milaen om de verkiesingh des

nieuwen Bisschops aldaer te regeeren en te

beleydan , dat ghaschiede buyten de gewoonte

Eu Nicolaus,

Dist. 23. cap.

lu nomini'.

.') Clergie. 2) stadt.
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Epist.S.Lib.l.

Hier tegen ea

strijden de De-

creten van Gra-

tianus niet.

Ccremony in

d'iustelling der

Dienaren ghe-

bruyckt van de

Oude Kcrck.

van wegen de sware factien en beroerten door

dewelcke de Burgers onder malkander ver-

hittet waren. Binnen Rome heeft eertijdts

des Keysers authoriteyt in de verkiesingh des

Bisschops so veel gegolden, dat Gregorius

segt , dat hy door des Keysers bevel tot de

regeeringli van de Kerck aldaer ghestelt is

:

niet tegenstaende dat hy op een behoorlicke

wijse van den voicke begeert en versocht was.

Dit was doe ter lijdt de ghewoonl' , datmen

den genen die van de Magistraet , de geeste-

licken , en het Voick verkoren en bestemt

was , terstondt den Keyser aenbracht , op dat

hy door sijn goedt-kenningh de verkiesingh

vast maken , of door sijn misprijsingh te niet

maken soude. En tegen dese ghewoont' en

strijden niet de besluyten en ordinantien , die

door 1) Gratianus by een vergadert zijn, in

dewelcke niet -anders en wort geseyt , dan

dat het geensins en is te verdraghen dat de

wettelicke verkiesingh afgeschaft zijnde , de

Koningh nae sijn will' en believen den Bisschop

soude stellen , en dat die ghene die alsoo door

ghewelddadighe heerschappy bevordert 2) is
,

van de Bisschoppen derHooft-steden niet en moet

gewijdt 3) en inghehuldigt worden. Want het is

heel yets anders 4) de Kerck berooven van

haer recht , soo dat het geheel en al in de

will' van een Man alleen worde ghestelt en

en overgelevert , en wederom yets gantsch

anders 4) den Koningh of den Keyser die

eere te gheven, dat hy de wettighe verkie-

singh door sijn authoriteyt beveslige.

1 4. Nu moeten wy verklaren door hoe-

danighen wijs'. en ceremony de Dienaren van

de Oude Kerck nae de verkiesingh in haer

ampt wierden ingehuldigt. Dees' inhuldigingh

hebben de Latijnsche Vaders genoemt ordinee-

ringh of wijdinghe 5) ; de Griecksche hebben

die genoemt Cheirotonia , dat is , ophefiinge

der handen , somtijdts oock Cheirothesia , dat

is , oplegginge der handen : hoewel door Chei-

rotonia eyghentlick verslaen wort die maniere

van verkiesingli , in dewelcke de keur-slem-

men door het opheffen der handen , verklaert

en gegeven worden. Hier van hebben wy een

besluyt en ordinanty in het Concily te Niceen
,

te weten , dat de Bisschop der Hoofd-stadt

met alle de Bisschoppen des geheelen Landt-

schaps sullen by een komen om den genen
die verkoren is , t'ordineeren. En indien som-
mighe door de wijlt' en verr'heydt van den
wegh, of door ongesontheyt , of door eenigen
anderen noodt belet worden te komen , datter
nochtans ten minsten drie by een vergaderen
sullen

:
en dal die ghene die niet tegenwoor-

1) van. 2) ghevordert. 3) geheylight.

4) een ander dingh. 5) hcyligingh.

digh en zijn, door brieven haer toeslemmingh

sullen betuygen. En als desen Canon of Regel

eyndelick in ongebruyck begon Ie komen,
so is deselve naderhandl in veel Synoden ver-

nieuwt ghewordjn. Dit bevel dat alle de Bis-

schoppen , of immers alle de ghene die gheen

verontschuldigingh en hadden, daer teghenwoor-

digh zijn moesten , wierdt daerom gegeven

,

op dal de gene diemen ordineeren soude , te

nauwer en Ie grondigher in leer' en leven

mocht worden ondersocht. Want sonder on-

dersoeck en wierdt dese saeck niet afghe-

handeldl. En het is uit de woorden van

Cyprianus openbaer , dalse niel en plachlen

geroepen te worden nae dat de verkiesingh

aireede gedaen was , maer dats' in voortijden

by de verkiesingh tegenwoordigh waren : en

dat lot dien eynd' op dalse souden zijn gelijck

als bestuyrders derselver , en datter onder den

ghemeynen hoop niet yetwes door oproer ghe-

schieden en soude. Want als hy gheseydl

hadde dat het gemeyne voIck macht heeft om
weerdighe Priesters te verkiesen , of onweer-

dighe Ie verwerpen : soo seydl hy een wey-
nigh daer nae aldus: Daerom moeten wy , Eiiist. 4. lib. i.

volgens de Goddelicke en Apostolische leer'

en insetling, dit neerstelick bewaren en on-

derhouden ('t weick oock by ons
|
en by nae {\>. ae.)

door alle Provinciën onderhouden wordt), Ie

weten , dat om d'ordineeringen behoorllck te

verrichten de naeste Bisschoppen van de sel-

vighe Provincy vergaderen by dat volck den

weicken men eenen Bisschop ordineeren wil

,

en dal de Bisschop worde verkoren in de

tegenwoordigheyt des volcks. Maer dewijlse

somwijlen langhsaem by een (juamen, en dat-

ter ghevaer was , dal sommighe sulck een

uytstel en vertraginghe 1) souden misbruyc-

ken lot een occasy en gelegentheydt om on-

gherechtelick nae 'l ampt Ie staen , soo wierdt

voor goei ingesien dat het ghenoegh was

,

dalse na de gedane verkiesingh versameiden

,

om de verkoren persoon door een welligh

ondersoeck beproeft zijnde , Ie wijden 2) en in

te huldigen.

15. En al hoewel dit in alle plaelsen son- ücweick'ai-

der uytsonderingh 3) geschiede , so is nochtans
a^/^^rt*^"*

''"'

met der tijt een andere gewoonl' ingekomen
,

te weten , dal de gene die verkoren waren
,

henen gingen tol de hooft-stadt om haer ordi-

neeringh te versoecken. 't Weick meer door

eergierigheydl en vervalschingh van d'oud' in-

settingh gheschiedt is , dan door eenighe goede

reden. Weynigh tijdts daer na doe d'autori-

teyt des Roomschen stoels aireede seer ver-

meerdert was , heeft noch een ander ghe-

1) vertreckingh. 2) heyligeii. .')) iiytui'mingh



IV. 5. 1. VAN DE UYTWENDIGE MIDDELEN DER SALIGHEYT. 633

woont' die booser was, plaets gegrepen, te

weten , dat de Bissclioppen by nae van glie-

heel Italien , te Rome haer inhuldigingli ver-

sochten en haelden. 't Weick men af nemen
*-2'^P'*'- kan uyt de brieven van Gregorius. Het oude

recht was alleenlick bewaert en behouden in

weynige steden, die soo licht niet en waren

geweecken. Gelijck aldaer een exempel te

lesen is van de Kercke te Milaen. Mogeh'ck

hebben- alleen de hooft-sleden haer privilegy

vast ghehouden. Want alle de Bisschoppen

van de Provincy plachten in de voornaemste

stadt by een te komen om den Opperbisschop te

oedanig de- yvijden 1) en in te huldigen. Voorts de wijse die

reest'"""^

^'^ sy gebruyckten was d'opleggingh der handen.

Want ick en lese niet datse beneflfens dien

eenigh' andere ceremony gebesight hebben

,

dan alleen dat de Bisschoppen in die solem-

nele vergadcringh eenighe verciermgh hadden :

daer door sy van de ander' Oudcrlmghen of

Priesters mochten onderscheyden worden. Sy
ordineerden oock de Ouderlinghen en Diakenen

alleen door het oplegghen der handen : maer

een yeder Bisschop gesamentlick met het Col-

legy der Ouderlingen , ordineerde sijn Ouder-

linghen. En al hoewel sy alle te ghelijck een

en het selvighe deden : nochtans om dat de

Bisschop voorgingh , en de saeck ghelijck als

door sijn toedoen gheschiedde , soo wierd' het

daerom des Bisschops ordineeringh ghenoemt.

Daerom segghen d'oude Leeraers dickwils , dat

een Ouderlingh of Priester in geen ander saeck

van een Bisschop en verschilt , dan in dese
,

te weten , dat hy gheen macht en heeft om
t'ordineeren.

Het V. Cainttel.

Dat (Tonde f'orni' en glie.stalte van Regeeringh

door des Pausdoms tyranny t'eenemael onder-

druckt is.

Nu sal 't de moeyte % weerdt zijn dat wy
d'ordre, die van den Roomschen stoel

en van alle' desselfs trawanten en dienaers in 't

regeeren van de Kerck hedensdaeghs ghehou-

den wordt , mitsgaders oock de gantsch afbeel-

dingh van dat heyligh Magistraetschap , het

weIck sy geduyrigh in den mondt hebben , voor

ooghen stellen , en met d'ordre van d 'eerste en

Oude Kerck, die wy beschreven hebben, ver-

gelijcken : op dat uyt die verghelijckingh moglie

blijcken hoedanigh een Kerck die geen' hebben,

die met desen blooten lytel leghen ons tieren

en rasen om ons te beswaren of liever te ver-

drucken. Ende 't is best dat wy beginnen van

de roepingh , op dat wy nioghen sien welcke

1) heylige». 2) (uii pijuf).

en hoedanige de Dienaers zijn , die tot desen

dienst beroepen worden, en op wat wijse sulcks

gheschiedt. Als dan sullen wy daer nae be-

mercken hoe ghetrouwelick sy haer ampt vol-

brenghen. Wy sullen den Bisschoppen d'eerste

plaets en het voor-uytkomen gheven : en och

of het hun tot eer' ghedijen konde , dals' in

dese dispuyl en handelingh d'eerste zijn in de

ry en ordre. Maer de saeck selve en laet my
niet toe dit stuck, al waer 't maer een weynigh,

aen te roeren , sonder haer hoogste schand' en

on-eer met eenen t'ontdecken. Ick sal evenwel

ghedencken aen mijn voornemen , wit en oogh-

merck in desen Boeck, ende niet lijden dat mijn

propoost en reden , deweicke tot een eenvoudi-

ghe leer'en onderwijsingh dienstigh en bequaem

moet zijn, sijn voorgestelde pereken en palen

te buyten gae. Doch laet nochtans yemandt van

die ghene die de schaemt' niet t'eenemael en

hebben verloren , my antwoorden ,
hoedanighc

Bisschoppen datter hedensdaeghs al-omm' ver-

koren worden. Voorwaer ondersoeck te doen

op haer leer' dat is al t'oudt en versleten.

Indiender eenigh 2) aensien op de leer' geno-

men wort , soo verkiesen sy eenigen Rechts-

geleerden , die meer verstandt heeft van het

pleyten voor de vyerschaer, dan van het predic-

ken voor de Gemeynle. Dit is seker en bekent,

dat in de voorgaende hondert jaren naeuwlicks

de honderste van de Bisschoppen die verkoren

zijn
,
yetwes van de heylighe Leere verstondt.

Ick en spare d'eeuwen die voor dien tijd ge-

weest zijn daerom niet , om datse veel beter

waren, maer om dat wy aheen handelen van

de tegenwoordighe Kerck. Is 't datmen wil oor-

deelen van haer leven en zeden , wy sullen

bevinden datter weynige zijn geweest
,
jae by

nae geene, die d'oude Canones en Regelen niet

en souden hebben gheoordeelt , sulcken ampt

onweerdigh te zijn; die gheen dronckert en was,

die was een hoereerder -. die oock aen hoerery

gheen schuldt en hadde , die was of een dobbe-

laer en speler 2) , of een jager, of in eenigh deel

sijns levens los en ongebonden. Want de fey-

len en gebreken die volgens de oude Canones

yemanden van het Bisschops-ampt uytsluyten
,

die waren lichter en geringer als dese voorsey-

de. Maerdit is verr' hetalder-ongerijmste dat oock

kinderen naeulicks tien jaren oudt zijnde, door

des Pausen toestemmingh 3) en toelatingh, tot

Bisschoppen gemaeckt zijn. Sy zijn tot sulcken

onbeschaemtheydt en ongevoelickheydt gheko-

men , datse zich niet en ontsetten van weghen

sulck' een uyterst' en soo seer wanschapen

schandelicke daedt, die gantschelick strijdt selfs

teghen het ghevoelen der natuyre. Hier uyt

blijckt met wat eene Godtvreesentheydl die

l) (reguard en). 2) tnysscher. 3) consent.

1. Daer en

wordt geen on-

dersoeck ghe-

daen op Iiaer

Leer'.

2. Aengaende

de zeden, daer

worden verko-

ren of onghe-

leerde.

Of ongcbon-

dene van leven.

Of wanscha-

pen godtlousc

boeven.
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3. Het recht,

het welck dea

volcke toe-

quam in't ver-

kiesen, is wech

gheuomen, te-

geu het roepea

eu seggheu van

Leo, van Cy-

prianus eu vau

de Synoden,

(p. 417.)

LeoEpist.90.

cap. 3.

Lib,3.Epist. 5,

Hier uyt volgt

(Jatter iu het

Pausdom geen

wettige verkie-

sing en zy over-

gebleven.

Uytvlucht.

3. Uytvlucht.

verkiesinghen geschiedt zijn, daer soo een achte-

loos' onachtsaemheydt plaets ghegrepen heeft.

21. Voorts is in 't verkiesen der Bisschop-

pen dat ganlsche recht des volcks wech ghe-

nomen. De voordrachten 1), de toe-slemmin-

gen , d'onderteeckeninghen en all' andere dier-

gelijcke saken zijn verdwenen. Degeheele macht

om te verkiesen is den Canunnicken alleen op-

gedraghen. Dese verkiesen tol Bisschop den

genen die sy willen , en brengen den selven

lerstont voor d'oogen des
|

volcks , niet om
ondersocht en beproeft , maer om aenghebeden

en ghe-eert Ie worden. Maer Leo roept hier

teghen , datter gheen reden en is die dit toelaet,

en hy verklaert dat het een opdringingh is door

gewelt. Als Cyprianus getuyght dat hel Godde-

licke recht mede brenghl, dat een Bisschop niet

en worde verkoren anders dan door bevvilh-

gingh van 't ghemeyne volck , soo betoont hy

dat het tegenovergestelde 2) doen strijdt leghen

Godls Woordl. Daer zijn soo veel besluyten en

ordinanlien der Synoden , deweicke seer stren-

gelick verbieden de verkiesingh op een andere

wijse te doen , of indiens' op een andere wijse

gheschiedt , soo willense dal sulck eene ver-

kiesingh niet en sal gelden. Indien dit waer-

achligh is , soo en isser in 't geheele Pausdom
hedensdaeghs niet eene verkiesingh die volgens

hel Goddelicke of Kerckelicke recht , wettigh

en belioorlick is. Maer ofschoon er gheen ander

quaedl en waer, hoe sullense nochtans dit kun-

nen veronlschuldighen datse de Kerck aldus van

haer recht berooft hebben ? Maer , seggense

,

de verdorventheyt der tijden vereyschte sulcks

dat die macht aen weynigen wiert opgedragen ^

overmidts de hael en partyschappen by 't ghe-

meyne volck en by d'Overigheydt in 't aen-

nemen der Bisschoppen meer vermochten , dan

een oprecht en gesont oordeel. Laet het soo

zijn dal dit geweest zy 't uytersle remedy tegen

het quaet van soo een verdorven saeck. Maer
dewijl men klaerlick ghesien en bevonden heeft

dal de Medicijn' schadelicker is dan de sieckte

selfs, waerom en gaetmen oock dit nieuw quaet

niet tegen? Maer, seggense, den Canunnicken

selfs is seer naeuw en juyst voor-gheschreven

waer nae datse sich in de verkiesingh hebben
te regelen. Maer twijffelen wy daer aen dat

oock in voorlijden de ghemeyne lieden seer wel

verstonden dats' aen seer heylighe Wetten ver-

bonden waren , als sy sagen dat hun , terwijl

sy vergaderden om eenen Bisschop te verkie-
sen, een regel uyt Godls Woord was voorge-
slelt? Want die stemme Godls alleen, daer med'
hy ons d'oprechle ghestalt' en gedaent' eens
Bisschops beschrijft , behoorde met recht meer

1) begeerten. 3) contrary.

te gelden dan ontallicke duysendt Canones en

Regelen. En evenwel zijnse door een seer boose

gesintheydt alsoo verdorven geweest, dats' op
wel of billickheydl geen acht en hebben ge-

nomen. Alsoo gaet het oock hedensdaeghs, hoe-

wel dalier seer goede wetten zijn geschreven
,

so blijven deselve nochtans in de boecken be-

graven. Ondertusschen is hel ten meer en deel

voor een gewoont' aengenomen , en oock (ge-

lijck of liet met recht en reden gedaen wiert)

voor goei gekeurt, dat dronckaerts, hoereer-

ders, en speelers 1) al-omm' tol dees' eer

worden bevordert. lek segge noch meer, dat

de Bisdommen gheworden zijn belooningen der

overspelen en bordeelschappen. Want als die

den jaghers en vogel-vangers gegeven wor-

den , so moetmen 't daer voor houden dal de

saeck Irelfelick wel gevallen is. Sulck een schan-

delick stuck eenighsins te willen veronlschul-

dighen.. dat is al t' onbehoorlick. Het volck,

segg' ick , hadd' in voorlijden eenen seer goe-

den reghel, want Godls Woordt schreef hun-

lieden voor , dat een Bisschop moet onstraffe-

lick zijn, een goet Leeraer
,
gheen vechter,

&c. Waerom is dan de macht en het recht om de

Bisschoppen te verkiesen den volcke benomen
en den Canunnicken op-gedragen? Om dat quan-

suys Godls Woorl onder de partyschappen 21) en

beroerten des volcks niet en wiert gehoorl. En
waerom en soudemen dan hedensdaeghs dat

recht den Canunnicken niet wederom moghen
ontnemen , dewijl sy niet alleenlick alle wellen

verscheuren, maer oock alle schaeml wech ghe-

worpen hebbende , door hare wulpsheydt
,
ge-

win-soeckingh, en eer-gierigheyt den Hemel met

d'Aerde vermenghen en over een hoop werpen.

3. Doch sy spreken leugen-lael, wanneerse

seggen dal sulcks gevonden en gepractiseert is

om te dienen tot een remedy. Wy lesen wel

dat de steden eertijts in't verkiesen der Bis-

schoppen dickwils oproerigh geweest zijn: noch-

tans en heeft nooyl yemandt durven dencken

van den burgeren haer recht t'onlnemen. Want
sy hadden andere weghen en middelen waer

door sy dese ghebrekeu of verhinderden en

te ghemoet gingen , of indiens' aireede begaen

waren , verbeterden. Maer ick sal segghen wat

van de saeck zy. Doe 't ghemeyne volck in't

verkiesen begond' onachtsaem te zijn , en dese

sorgh
,
ghelijck of die hun niet wel en voeghde

,

den Ouderlinghen op den hals wierp , soo heb-

ben de Ouderlingen dese gelegentheydt waer-

genomen en misbruyckt om haer selven een

tyrannische heerschappy te verkrijgen : de-

weicke sy daer na door'l maken en instellen

van nieuwe Canones en Regelen bevestight

Hoedaiiiijli de

1'apistiselic

vcrkiesiugheu

zijn, en welckc

by hun verko-

ren worden.

Wijdtloopi-

ger uytleggiug

van d'antwoort

op d'eerst' uyt-

vlucht, waer in

de fouten des

volcks, der Bis-

schoppen (in-

sonderheyt der

Roomschen) eu

der Princen

outdeckt wor-

den.

I

1) tuysschers. 3) factieu.
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hebben. Wat d'ordineeringh der Bisschoppen

belanght , die en is anders niet dan een lou-

tere spotterny. Want de ghedaent' of schijn

van d'ondersoeckingh en beproevingli , die sy

daer ten toon brengen , is soo seer ydel en

schrael , datse oock selfs de minste verwe niet

en heeft. Dat. derhalven sommighe Princen en

Vorstsn by weghe van contract en verdragh

van de Roomsche Pausen verkregen hebben
,

dat sy-Heden self de Bisschoppen souden noe-

men en verkiesen , daer in en heeft de Kerck

geen nieuwen afbreuck geleden : want daer

door is alleenlick den Canunnicken ontnomen

de verkiesingh , die sy sonder eenigh recht

gerooft , of immers ghestolen hadden. Dat is

voorwaer een seer schandelick exempel , dat

uyt het Hof de Bisschoppen ghesonden wor-

den om de Kercken in te nemen , en de Godt-

vruchlighe Princen behoorden sich van suicken

verderffenis t'onthouden. Want de Kerck wordt

godtlooslick geschonden en onteert , soo dick-

wils als over eenigh volck een Bisschop ge-

stelt wordt, den welcken sy niet en hebben

versocht, of ten minsten door een vrye stemm'

voor goet gekent. Doch d ongheregelde ghe-

woont' die van over langh in de Kercken

plaets gehadt heeft , heeft den Princen gelegent-

heyt en oorsaeck gegeven , om de noemingh en

verkiesingh der Bisschoppen tot sich selven tè

trecken 1). Want sy hadden liever dat het ver-

geven van sulck een beneficy en weldaet aen

hun soude staen , dan aen de gene die geen

meerder recht daertoe en hadden , en het selve

beneficy niet min verkeerdelick en misbruyck-

ten dan sy-lieden.

i't Pausdom 4 gjgf jgg^ jg treffclicke beroepingh , om

!sin"h der wclckcYs will' dc Bisschoppen sich beroemen
aeriiügeiicu datse naevolghers zijn van d'Apostelen. Sy
'
'""^°' seghhen oock dat het recht om Ouderlinghen

te maken en in te stellen hun alleen toekomt.

Maer sy verderven d'oude insettingh seer boos-

selick hier in , te weten , datse door haer ordi-

neenngh geen Ouderlingen en maken die 't

volck mochten regeeren en weyden, maerPries-
ersteiick om ters om OfTerandcn te doen, Van ghelijcken

der eyude" wanncersc Diakenen maken en inhuldigen , soo

leordinei-rt en handelcnse niet van 't wesenück 2) en cyghen
''

''''
ampt der Diakenen : maer sy ordineeren de sel-

vighe alleenlick tot het verrichten van sekere

'x>.
448.) ceremo-

|
nien omtrent den drinck-beker en de

iTOcapi. schotel. Maer in 't Concily te Chalcedonien is

daer en tegen besloten , dalmen geen persoenen

en soude ordineeren sonder oock met eenen

den gheordineerden een plaets aen te wijsen en

bestellen daer sy haer ampt bedienen mochten.

Dit Decreet en Besluyt was om tweederley

insichten wille seer nut en profijtelick : Voor

1) üen tt uemen. 2) oprecht.

eerst , op dat de Kercken door onnoodige kos-

ten niet en souden bcswaerl worden ,
en aen

niets uytvoerende I) menschen niet en souden

behoeven te besteden 't gheen' sy den armen

behoorden uyt te reycken. Ten anderen
, op

dat die gene die geordineert worden , souden

bedencken datse niet en worden bevordert 2) en

verheven tot een eeren-staet, maer dat hun een

ampt bevolen wort, tot de bedieningh van het

weick sy door sulck een openbare betuygingh en

aennemingh verbonden worden. Maer de Pau-

selicke Meesters (dewelcke sich laten voorslaen

datmen in de Religy alleen moet besorght zijn

voor den buyck) verstaen voornemelick door

den tylel die de gheordineerde verkrijgen een

rent' of inkomst die ghenoeghsaem is om de-

selve te voeden en t'onderhouden : 't zy dat

die rent' en inkomst zy uyt patrimony-goedt

,

't zy uyt het beneficy dat haer ghegeven wordt.

Derhalven wanneer sy eenen Diaken of Ouder-

lingh ordineeren, sonder eens bekommert te

zijn in wat plaets deselve haren dienst sullen

moeten volvoeren 3), geven sy hun d' orden,

so sy 't noemen, indiense maer rijck genoeg zijn

om haer selven te voeden. Maer wat mensch

isser die dit sal aennemen , dat de tytel die

door d'ordonnanty des Conciliums vereyscht

wort , zy een jaerlicksche rent' en inkomst tot

voedtsel en onderhoudingh des ghenen die den

tytel ontfanght? Voorts na dien de Canones

en Regelen die daer nae gemaeckt zijn , ordon-

neeren en belasten dat de Bisschoppen self

sullen voeden en onderhouden die ghene die

sy sonder behoorlicken tytel souden ordonnee-

ren, op dat door suicken middel der Bisschoppen

lichtveerdigheydt in dat stuck , bedwonghen

en ingetoomt mochte worden , soo hebben de

Bisschoppen oock een uytvlucht bedacht en

ghevonden om dese swangheydt en straffe t'

ontgaen. Want die ghene die gheordineert

wordt , belooft , dat hy met suicken tytel als

hem daer ghenoemt en voor-gcdraghen wordt,

sal te vreden zijn. En door dat middel wort

de geordonneerde verhindert sijn onderhou-

dingh van den Bisschop af te vorderen. lek

verswijghe de duysenderley bedriegerijen die

hier ghepleeght worden. Ghelijck wanneer som-

mige d'ydele tytelen draghen van eenige Bene-

ficien en Priesters-proven die hun jaerlicks geen

vijf stuyvers en kunnen toebrengen, Sommighe

wederom onder een heymelick verdragh Bene-

licien en Priesters-provens te leen ontfanghen
,

dewelcke sy beloven terstont te sullen weder

geven , maer somtijdts niet weder en gheven.

En andere diergelijckc verborgentheden.

5. Maer ofschoon dese misbruycken die

2. Om datbu

teghcQd'instel-

ling vaii Güdts

Woordt ea vau

het, CoDcily te

Chalcedonien

aen geen sekere

plaets en wor-

den nestelt.

3. Om datse

door duysen-

derley bedrie-

gerijen den

uaem en de

saeck selfs ver-

ontreynigen.

1) ledige, 3) ghevordert. 3) betreden.
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Wecler-leg-

gingh vau dese

corrujitien eu

verdei'ffcnis-

sen.

1. Van het

rechte eynde

der ordiüee-

riug.

Van d'onder-

soecking en an-

dere nootsake-

licke dingen.

Waer teglien

de godtloosc en

bloeJt'gierighe

ineuschen ghe-

stelt hebbeu ha-

re secr ydele

pompery en

vertwijffelJe

blintheyt.

vry wat grof zijn , wierden wecli ghenonien

,

blijft evenwel dit niet altijdt ongerijait datnien

eeniglien Ouderlingh ordineert sonder hem met

eenen van een plaets te voorsien ? Wantsyen
ordineeren niemanden dan om Otferhande te

doen. 't Is nu sulcks dat de wettige ordinee-

ring eens Ouderlinghs daer in bestaet , dat hy

tot de regeeringli van de Kerck : eens Diaiiens

daer in, dat hy tot de versorgingh en bedie-

ningh der aelmoesen gheroepen wordt. Sy be-

schaduwen en verwen haren handel wel met
veel prael en pracht 1 ) : op dat den selven

haren handel door den uyterlicken schijn en

glantz eenig aensien hebben mocht by d' een-

voudighe luyden. Maer van wat weerd' en

achtingh kunnen dese spoockerijen zijn by de

verstandighe , dewijl die gheen waerheydt noch

vastigheydt by sich en hebben? Want sy ghe-

bruycken ceremoniën die of uyt het Jodendo ;;

gehaelt , of van haer selfs versiert zijn : van

dewelck het beter waer datmen sich onthielde.

Maer van de waerachtige examineeringh en

ondersoecking des genen die gheordineert sal

worden
,
(want de schaduw' die sy daer van

behouden en acht ick niet met allen) van de

toestemmmgh des volcks , en van andere noodt-

sakelicke dingen , en wordt aldaer niet eens

gemeldt. Door de schaduw', verstae ick die be-

lacchelicke gebaerden en mienen , die sy door

een ydele en sinledighe 2) navolging quan-

suys voegen en schicken na 't ghebruyck van

d'Oude Kerk. De Bisschoppen hebben hare

Vicarissen en Stede-houders, dewelck' onder-

soeck doen van de Leere der ghener die ghe-

ordineert sullen worden. Maer wat ondersoec-

kense doch? Of hy sijn Missen lesen kan , of

hy een Latijnsch woordt dat hem in't lesen

voorkomt , kan declineeren of conjungeeren
,

of hy de beduydingh en beteeckenis daer van

weet , want het is niet van nooden dat hy den

sin selfs van een gheheel Latijnsch veersken

soude weten te verklaren. Evenwel en worden
oock die van het Priesterschap niet verstooten

die oock in dese kinderlicke beginselen gebrec-

kelick zijn en feylen , soose maer eenigh geit

of geschenck met haer brengen en haer selven

alsoo gunst verkrijgen. Van gelijcke stof is oock

dit, datter, wanneer die gene die t'ordineeren

zijn aen den altaer gestelt worden, tot drie

malen toe met een stemm' die niet verstaen
en wordt

, wordt gevraeght , ofse suick een
eere weerdigh zijn: waer op dan van eenen
(die deselve nooyt en heeft gesien , maer even-
wel desen last heeft in dit guychel-spel , op
dat dat het volmaeckt mochte zijn) wordt ghe-
antwoordt: Sy zijn weerdigh. Wat soudt ghy

1) ijomperyun. 2) hlaciiwe.

in dees' eerweerdige Vaders anders kunnen be-

rispen , dan dats' in soo openbare Kerck-schen-

dinghen haer vermaeck scheppende, Godt en

de mensclien sonder schaemt laespotten en uyt-

lacchen? Maer om datse van over langen tij

t

zijn in't gebruyck en besit van dese saeck

,

soo nieynen sy nu dat hun sulcks is gheoor-

looft. Want die tegen dese soo seer klare en

grouwelicke schelmstucken sijnen mondt eens

durft op doen , die wordt van hun ter doodt

veroordeelt, gelijck eertijdts onder den Heyde-
nen ghedaen wierdt den ghenen , die het hey-

ligdom van de goddinne Ceres ontdeckt en te

voorschijn gebracht hadde. Souden sy dit doen,

indiense meynden datter een Godt is in den

Hemel ?

6. Nu staet te besien hoeveel beter sy

sich 1) ghedragen 2) in de collaty of bege-

vingh 3) der Benelicien en Provens , welcke

collaty eertijdts te gelijck met d'ordineering

placht verricht en afgedaen te worden , en nu
t' eenemael daer van is afgesondert. De wijse

van dese collaty der Beneficien , is menigerley.

Want het en zijn en niet alleenlick de Bis-

schoppen die de Beneficien en Priesterschappen

toebrenghen. Sy en hebben oock niet altijdt

volle macht over de Beneficien van deweicke

sy de CoUateurs of Toebrengers genoemt wor-

den : maer andere hebben de presentaty
, en

sy behouden den tytel van collaty om der

eeren will'. Hier by komen oock de nominatien

of noeminghen uyt de scholen , de resigna-

tien , die of enckelick , of by weghe van
|

vermenginghe 4) gheschieden. Item, brieven

van recommandatien, preventien en al wat daer

meer is van sulcks. Maer sy ghedragen 5)

hun alle te samen alsoo , dat d'een den anderen

niet en kan yetwes verwijten. Ick seggh' en be-

weere dat hedensdaegs van hondert Beneficien

naeuwlicks een in 't Pausdam gegeven wordt

sonder tusschen-komen van simonye: in sulcken

verstandt als de simony van d'oude Leeraers

beschreven is. Ick en seggh' niet dats' alle te

gelijck de Beneficien met ghelelden en gheree-

den gelde koopen< maer wijst my eenen uyt

twintigh die tot het Priesterschap niet en ghe-

raeckt door eenigh krom en verkeert middel.

Sommige worden daer , toe bevordert 6) door

maeghschap of swagerschap, sommighe door

harer ouderen authoriteyt en aensien, sommighe

verkrijghen haer selven gunst door gedienstig-

heydt en vleijery 7). In somma, de Priester-

dommen worden ghegeven, niet op dat de Kerc-

ken , maer op dat die ghene die de selvighe

ontfanghen, mochten voorsien en versorght zijn.

Daarom noemen sy die met den naem Benefi-

Weder-leg-

gingh van du

tweede corrnp-

ty, aengacudc

't bestellen der

jilaetsen 't

welck sy noe-

men Gifte der

Beneficien

:

waer in meni-

gherley mis-

bruycken met
weynige woor-

den ontdeckt

worden

.

(1). ii'i.)

Waerom de

Priesterdoin-

menin 't Paus-

dom ghenaemt

worden Bene-

ficien.

1) haer. 2) dragen. 3) geviogh. 4) ver

5) dragen. 6) ^evordert. 7) üattery.

Mgeliiig.
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cien , dat is , weldaden , waar mede sy glie-

noeghsaem te kennen gheven dalsc de Priester-

schappen in eenen ghelijcken graedt stellen met

de geschencken , die de Princen aen de soldalen

uytreycken, om daer door haer gunst te ver-

krijghen of haren arbeydt en dienst te verghel-

den. lek verswijghe noch dat dese Beneticien

aen barbiers, aen kocks , aen muyl-dryvers en

aen diergelijcke verachtelicke menschen besteedt

worden. Daer en wort oock by nae hedensdaeghs

om gheen andere saken voor de gerichts-banc-

ken meer gepleyt en ghetwist , als om de Bene-

iicien en Priester-provens : soo datmen soude

nioghen seggen dat de Beneficien niet anders en

zijn dan eenen roof die den honden wort voor-

gheworpen om van hun bejaeght te worden.

Is dit verdraeghlick selfs om ghehoort te wor-

den , dat sy de naem draghen van Herders, die

m het besit en erfdeel der Kercke zijn inge-

broken
,

gelijck men valt en inbreeckt in het

landt der vyanden ? Of die dat met proces ghe-

wonnen, of met geldt ghekocht , of met vuyle

vleijery 'I) en ghedienstigheydt verdient heb-

ben ? Of die 2) doese noch kinderen waren en

naeuwlicks en konden spreken , daerin als in 3)

een erve van haer ooms en bloedt- verwanten
,

of oock somwijlen bastaerden zijnde , van hare

vaders sijn inghegroeyt 4) *) ?

Düfi- beuef- 7, Soud' het volck , hoe verdorven en woest

3n' 'ahcatei'at
''^'' °°^'^ mochte geweest zijn, wel ooyt tot sulck

ji-at om vijf een ongebondene vermetenheyt voort geschre-
ses Kercia-n

^^.^ gN
^ijn ? Macr dit is noch een seldtsamer

en wanschickelicker wonder, dat één man alleen

(ick en segghe niet hoedanigh een man , immers

sulck een man die hem-selven niet regeeren en

kan) ghesteldt en gheordineert wordt om vijf

of ses Kercken te bedienen. In de hoven der

Princen en Vorsten worden hedensdaeghs jon-

gelingen gesien en gevonden die drie Abdijen
,

twee Bisdommen , en een Aerdts-bisdom be-

sitten. Ghy hebt oock over al Canunnicken die

met vijf, ses en seven Priesterschappen belast

zijn : voor deweicke sy gantsch geen sorgh' en

draghen, uytgenomen alleen die sorge die ge-

legen is in 't ontfanghen van de jaerlicksche

renten en inkomsten. Ick en sal hun niet voor-

Weicke seer Werpen dat Godts Woort al-omm' hier tegen
chandeiicke poept , Want dat heeft van over langh al siin
rrunty door . - i

eer strenge authoriteyt en aensien by hun verloren, lek en
siuyteu vau sal hun oock niet voorwerpen datter in vele

verdo"mt'°"
Conciliön vccl sccr strenge regelen en ordon-

irdt. nanticn tegen dese groote ongeschicktheydtghe-

maeckt zijn, want sy verachten oock deselve

sterckelick , soo dickwils als t hun lust en ge-

lieft. Maer ick segge dat dit twee wanschapene

schelmstucken zijn , als dewelck gantsch en gaer

tegen Godt, tegen de natuyr, en tegen de Kerc-

kelicke regeeringh strijden, te weten, dat een

roover alleen veel Kercken te gelijck naer hem
strijckt: en dat die ghene een herder genoemt

wordt, deweicke, wanneer hy al 1) wilde, by sijn

kudde niet en kan tegenwoordigh zijn. En even-

wel zijnse soo onbeschaemt , datse sulcke schan-

delicke grouwelen met den naem van de Kerck

bemantelen en bedecken, op dat deselve van alle

stralP en berisping bevrijdt mochten worden.

Ja dat meer is, in dese schelmstucken 2) en

tielterijen is quansuys gelegen die heylighe op-

volginghe 3), door middel van deweicke
,
ghe-

lijck sy poffen en stoffen , te weegh' ghebracht

is , dat de Kerck niet en is vergaen.

8. Laet ons verder bemercken hoe getrou-

welick.sy haer ampt bedienen en uytvoeren

,

't weick is het tweede merck-teecken daer aen

een wettigh en oprecht herder kan bekent wor-

den. De Priesters die in 't Pausdom gemaeckt

worden , zijn tweederley ; sommighe zijn Mon-
nicken, sommighe wederom soo sy die noemen

,

zijn wereltlicke Priesters. De eerste soort en

groep der Priesteren is in en by d'Oude
Kerck onbekendt geweest : en dat een Monnick

in de Kerck sulck een ampt heeft, dat strijdt

soo seer leghen de professy van een Monnick

,

dat de Monnicken die in voortijden uyt de Kloos-

ters tot de geeslelickheyt gheroepen en aenge-

nomen wierden , niet langer Monnicken en ble-

ven. Sulcks dat oock Gregorius, al hoewel in

sijnen tijdl de Kerck aireede met veel droessems

en ghebrecks beladen was, suicken vermen-

gingh nochtans niet en heeft willen dulden noch

luchten. Want hy wil dat die ghene die Abten

gheworden zijn , de geestelickheyt verlaten sul-

len : om dat niemandt ghevoeghlick en kan zijn

Monnick en geestelicke te gelijck : dewijl het

een' het ander verhindert en in den wegh is.

Nu indien ick vraeghde hoe die sijn ampt wel

kan bedienen, die door de Canones en Regelen

der Concilien verklaert is tot het ampt onbe-

quaem te zijn: wat soudense doch, bidd' ick

u, antwoorden? Sy sullen my (juansuys by

brenghen die ontydighe besluyten en ordonnan-

tien van Innocentius en Bonifacius, uyt kracht

van deweicke de Monnicken tot deer en macht

des Priesterschaps alsoo worden toeghelaten

,

datse niet te min in hare Kloosters blijven. Maer
wat reden en bescheydt is dit , dat een yegelick

ongheleert ezel , so haest als hy den Roomschen
Stoel heeft inghenomen , met een eenigh woor-

deken de gantsch' Oudtheydt soud' om verre

werpen ? Maer van dit stuck' sal hier na ge-

handelt worden. Dit sal ons nu genoegh zijn,

dat het eertijdts doe de Kerck vry wat suyver-

Het tweede

deel des Capit-

tels. Hoe s'ie-

trouwelick sy

haer ampt be-

dieueu.

1. ])e Mon-
uicken, gheen

plaet-s hebben-

de onder de

Prieaters.

Epist. ll.lib.:j.

1) flstterr. 2) fdal). ü) []. 4) hebben bekomen.
5 getreden *) in eam creverint. K. 1) sihoou. 2) rabanwerijen. 3) successj.
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2. De Pries-

ters : van ile-

welcke sommi-

ge zijn Bcnifi-

ciai'iseu, som-

mige Hiiyrlin-

gen.

Ue Benefi-

ciarisea /ijn.

Bisschoppen,

Harochy-pa-

peii.Canunnie-

kcn, Capella-

ucn. Abten en
Prioren.

der was, voor een groot' ongheschicktheydt

ghehouden wierdt , dat een Monnick het Pries-

ter-ampt bedienen soude. Want Hieronymus

ontkendt dat hy 't ampt eens Priesters verricht,

wanneer hy onder de Monnicken leeft: en hy

houdt hem-selven voor eenen uyt den gemey-

nen volcke, die van de Priesters geregeert wort.

Doch op dat wy hun dit toegeven , wat is 't

nochtans voor een dienst die sy doen ? Som-

mighe van de Bedel-Monnicken predicken : alle

d' andere Monnicken singhen of prevelen de

Missen in hare cellen en schuyl-holen. Even

eens als of Christus hadde ghewilt , of oock de

natuyr en aerdt van het ampt selfs konde lijden
,

dat een
|
herder en dienaer tot sulck een wercks-

ken soude verkoren worden. Dewijl de Schrif-

tuer openllick getuyght, dat dit is het ampt

eens Ouderlinghs of Herders , te weten , dat

hy sijn eygen Kerck hebbe enregeere, is het

dan niet een ongoddelicke schendmg en ont-

eering van Godts heyiige instellingh , datmen

deselve tot een ander ghebruyck verdraeyt
,
jae

t'eenemael verandert? Want als de Monnicken

gheordineert worden , soo wordt hun by namen

verboden te doen 'tgeen Godt allen Ouderlin-

gen of Dienaren beveelt en opleght. Want men

singt hen dit liedeken voor : Een Monnick sal

met sijn Klooster te vreden zijn, en sich niet

onderwinden de Sacramenten te bedienen, of

eenigh ander publijck ampt der Kercke te ver-

richten. Laet hun nu loochenen , soose kunnen

,

dat het een openbare bespottinge Godts is , dat

yemant tot een Ouderlingh of Dienaer verkoren

en gemaeckt wordt met sulcken bedingh, dat

hy sich van het waer' en oprecht ampt eens

Dienaers sal onthouden , en dat die , die den

naem heeft van een Dienaer, niet en mach heb-

ben de saeck en de daedt eens Dienaers.

9. lek gae voort tot de wereltlicke Priesters :

onder dewelcke sommige zijn Beneficiarisen

(so sy spreken) dat is sodanige die Beneficien

en Priesterschappen hebben tot haer voedsel

en onderhoudingh : sommighe wederom zijn

daghelicks besich met singhen of misse doen
,

en leven by het penninghsken datse daer uyt

trecken en versameien. De Beneficiarisen of Be-

neficien zijn wederom tweederley; sommighe

zijn vergeselschapt met de sorge voor de zielen,

ghelijck als' de Bisdommen en Pastorijen: som-

mighe zijn renten en besoldigingen voor eenighe

delicate en wellustighe menschen , die de leef-

tocht en kost verkrijgen met singen: gelijck als

de Prebenden
, Canonesien, Personaetschappen

en Digniteylen, Capellanien en dierghelijcke;

hoewel de saken nu also door een ghewor-
pen 1) en verkeert zijn, dat d'Abdijen en Pri-

l'i dat op (lat ne'cr geworpen.

oorschappen niet alleen den wereltlicken Pries-

teren , maer oock door een privilegy, dat is

,

door een ghemeyn' en gebruyckelicke ghewoont

den jongen kinderen ghegeven en toegebracht

worden. Wat belanght de Huyrlingen die den

dagelickschen kost soecken, wat souden sy an-

ders doen dan sy doen ? Dat is. dan haer selven

op een oneerhck' en schandelicke wijse ver-

huyren en overgeven tot vuyl gewin , bysonder

in so een groote menighte daer van de werelt

nu ter lijdt krielt en vervult is. Derhalven , na

diense met en durven bedelen in 't openbaer,

of sich oock laten voorstaen datse door bedelen

niet veel en souden verkrijghen , soo loopense

gints en herwaerts om
,
ghelijck verhongherde

honden, en perssen door haer onbeschaemt aen-

houden
,
gelijck als door een gheduyrigh ghebas

den luyden af dat geen daer mede sy haren

schralen en dorren buyck opvullen mochten.

Indien ick alhier met woorden soude willen ver-

halen lioe grooten schand' het zy voor de Kerck,

dat d'eer' en het ampt der Herderen so verre

vervallen is , ick en soude nimmermeer gedaen

werck hebben. Soo en hebben dan de Lesers

van my niet te verwachten dat ick soo veel sal

seggen , als wel sulck een schandelick en on-

weerdigli stuck soude moghen vereyschen. Ick

seggh' alleen met weynige woorden : Indien dit

is het ampt van een Ouderlingh of Dienaer,

(ghelijck oock Godts Woort voorschrijft , en de

Canones van de Oude Kerck vorderen) te we-

ten, de Kerck weyden , en het geestehck Ko-

ninckrijck van Christus bedienen: dat alle soo-

danighe Mis-Priesters die gheen ander werck

of loon en hebben, dan dat in koopmanschap

der missen bestaet, niet alleenlick haer ampt

niet en doen , maer oock gheen wettigh ampt

en hebben , 't welck sy verrichten mochten.

Want hun en wordt gheen plaets gegeven om
't volck te leeren , sy en hebben oock gheen

Gemeynte die sy regeeren. In somma , sy en

hebben niet anders dan een Altaer om Christus

daer op te offeren : 't welck niet en is Gode

maer den Duyvelen offerhande doen, gelijck

wy elders sien sullen.

10. Ick en roer' alhier niet aen de ghebre-

ken die van buyten hun overkomen 1), maer

alleen dat inwendigh quaedt, 't welck in haer

eygen insettingh vast ingewortelt is. Ick salder

noch een dingh by voeghen dat in haer ooren

niet wel en sal klincken : maer om dat het waer-

achtigh is , soo moet het gheseydt zijn , te we-

ten , dat de Canunnicken , de Deeckens , de

Capellanen . de Proosten en all' andere die soo-

danighe beneficien hebben daer op sy luy en

ghemackelick leven , met de voorgaende staen

De Huyrlin-

gen.

1) toevallen.
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llytvlucht.

rloedauige Je

^anuniückeii

ehoordeii te

De tweede

tvlucht.

Antwüort.

Besluyl, dat

ise Beneficia-

sen niet en

JD Priesters of

uderliughen,

veel eer To-

:naei's.

(],. 451.)

in éénen graedt en over 1 ) éónen kam ghe-

schoren moeten worden. VVanl wat voor een

dienst kunnen sy doch de Kercke doen ? dewijl

sy de verkondiginghe van Godts Woordt , de

sorgh' en opsicht van de Kerckelicke disciplijn

en tucht , en de bediening der Sacramenten
,

als lasten die al te swaer en nioeyelick waren

,

van haer hebben wech ghedreven. Wat heb-

bense dan noch overigh uyt kracht van 't weick

sy souden moghen roemen datse waerachtige

Dienaers en Herders zijn ? Sy hebben quansuys

noch het ghesangh en de prael en uytstallin-

ghe 2) der ceremoniën. Maer wat doet dit tot

de saeck? Is 't datse de ghewoont, het ghe-

bruyck , en het langhduyrigh verloop des tijts

tot haer voordeel by brengen : so breng' ick

wederom daer tegen de verklaring en het voor-

schrift van Christus , waer door hy ons uytghe-

druckt heeft welcke de ware Dienaers zijn , en

wat voor gaven die behooren te hebben die

voor soodanighe willen uytgaen en aengesien

worden. Indiense soo een harde wet niet en

kunnen dragen , dats' haer selven den reghel

van Christus souden onderwerpen , soo moe-

tense ten minsten lijden dat dese saeck door

d'authoriteyt van d'eerste Kerck beslecht en

afghedaen worde. Maer 't en sal niet een haer

beter met haer gaen , is't datmen van haren

staet wil oordeelen uyt d'oude Canonea en

regelen. Die nu ter tijdt tot Canunnicken ver-

andert zijn , die behoorden Ouderlingen te we-

sen
,

gelijck eertijts waren die ghene die met

den Bisschop in het gemeyn de Kercke regeer-

den , en als sijne mede-ghesellen waren m het

Herders ampt. De Digniteyten der Capitelen

(soo sy die noemen) en dienen gantsch niet

tot de waerachtighe regeeringh van de Kerck :

veel weyniger de Capellanien en het verdere

ghedrochtelicke schuym van al 3) sulcke ty te-

len en namen. Wat sullen wy dan van alle

de soodanighe houden en oordeelen "? Om de

waerheydt te segghen , sy worden door het

Woordt van Christus , en door d'onderhoudingh

van d'Oude Kerck uytgesloten van d'eere des

Ouderlinghschaps. Sy beweeren nochtans dats'

Ouderlinghen en Herders zijn : doch men moet

hun 't mom-aensicht af trecken , en alsoo sullen

wy bevinden , dat hare gantsche professy seer

vreemdt en wijdt verscheyden is van dat ampt

der Ouderlinghen 't weIck ons d'Apostelen be-

schreven hebben, en in d'eerste Kerck vereyscht

wiert. Dien-volgens , dewijl all' alsuicke or-

dens , met hoedanighe lylelen en namen de
|

selvigh' oock souden mogen op-gcpronckt wor-

den , nieuw zijn , of immers geen fondament en

hebben , noch in Godes instellingh , noch int

gebruyek en onderhoudingh van d'oude Kerck,

]) op. 2) pomjiery. 3) []

soo en moeten die geen plaets met allen hebben

in de de beschrijvingh van dat gheestelick regi-

ment , 't welck als door de mondt des Heeren

selfs geheylight zijnde , van de Kerck ontfangen

en aengenomen is. Of soose liever hebben dat

ick klaerder en duydelicker spreeck', soo segg'

ick , na dien de Capellanen, Canunnicken, Deec-

kens , Proosten en diergelijcke ledige buycken,

selfs met haren alderminsten vingher niet aan

en roeren eenig deelken van dat ampt, 't welck

in d'Ouderlingen en Herders nootsakelick ge-

eyscht wordt , dat het niet en is te verdraghen

dats' haer selven die eer valschehck aennemen
,

en alsoo de heyligh' instellingh van Christus

schenden en verbreken.

11. Nu zijn daer noch overigh de Bisschop-

pen en Regeerders der Parochien : en och of die

ten minsten neerstigh waren om in haer ampt

te blijven ! Want wy souden hun geern toestaen

dats' een Godtvruchtigh en treffelick ampt, heb-

ben . indien sy slechts dat ghelrouwelick Ije-

dienden: maer dewijlse de Kercken die hun toe-

vertrouwt zijn , verlaten , en de besorgingh der

selver anderen bevelen en oplegghen , en even-

wel voor Herders willen uytgaen , soo doens'

even eens alsof I) ledigh gaen en niet met

allen doen , waer het ampt van een Herder.

Indien eenig woeckeraer, die nooyt een voet

uyt de stadt en set, sich beroemde te zijn een

lantbouwer of wijngaardenier : indien een soldaet

die altijdt in het leger en in hei gevecht 21) ghe-

weest IS, en nooyt ncht-huys of boecken ghesien

en heeft, sich uytgave voor een Rechts-geleerde,

wie soude suicken stinckenden ydelheyt kun-

nen luchten? Maer dese doen 't gheen noch

ongheschickter is
,
ghemerckt sy den naem van

wettighe Herders dragen en daer voor aenge-

sien zijn willen, en nochtans gheen Herders en

willen zijn in der daet. Waer isser een onder

een groote menighte , die selfs in den schijn de

regeeringh van sijn Kerck by de hant neemt?
Vele zijnder die de renten en inkomsten van

hare Kercken haer leven langh inslocken, en

soo veel niet en doen datse de selvig' eens be-

soecken souden om van haren staet kennis te

nemen. Andere komen eenmael des jaers of self

in persoon , of sy senden eenen Rent-meester,

op datse van haer pacht en huyr niet en souden

verliesen. Doe dese verdorventheyt eerstmael

begon in te kruypen , soo hebben die gene die

suicken vacanly en ledigheyt genieten wilden

,

haer selven met privilegiën beholpen en vry

gemaeckt. Maer nu ter tijt siet men selden dat

yemaiit by sijn Kerck woont. Want sy achten

hare Kercken niet anders dan pacht-hoeven

.

over deweicke sy hare Stede-houders als Ont-

fangers en Rent-meesters stellen. Doch dit is

1) ghelijck of. 2) batBly.

De Bisschoppen

en Parochy-

papen, hare

Kercken verla-

tende, en de re-

geering der sel-

ver wech wer-

pende, beroe-

men sich van

eenen v delen
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De zadeu vatt

ditquaet ziju al

ten tijtleu vau

Gregorius ghe-

weest, dewelckt

tegeu de Huyr-

liugeii heftig

iiytvaei't.

Hom 17.

En ten tijden

van BeruarJus,

jdie haer vry

wat bitterlicli

bestraft.

Beschrijvingh

vau de 1'aiiisti-

feche bedieniug,

oock teghen 't gevoelen der nature selfs, dat

die een Herder zy van eenighe kudde , die daer

van nooyt een eenigh schaap gesien en heeft.

'12. Het schijnt datter aireede ten tijden

van Gregorius eenige zaden van dit quaedt ge-

weest zijn , dat de Regeerders der Kerckeii al

vry wat onachlsaeni begonnen te wesen in het

leeren : overmidls hy in een sekere plaetssulcks

swaerlick beklaeght. De werelt , seght hy, is

met Priesters vervult, en evenwel en vindtmen

niet veel arbeyders in den ooghst: want wy
nemen het Priesterampt wel aen , maer het

werck des ampts en volbrengen wy niet. Item :

Dewijl de Priesters d'inghewanden der liefde

niet en hebben , soo willen sy Heeren schijnen
,

ende en bedencken niet datse Vaders zijn. Sy

veranderen haren nederighen standt tot ver-

hefl'ingh en heerschappy. Item : Maer wy, ó

Herders , wat doen wy, wy, seggh' ick , die 't

loon ontfanghen , en gheen arbeyders en zijn?

Wy zijn vervallen tot dinghen die ons niet aen

en gaen : wy nemen een ampt aen en verrichten

een ander : wy verlaten het Predick-ampt : en

ghelijck ick sie wy worden Bisschoppen ge-

noemt tot onser stratFe, dewijl wy den eer-tytel

draghen sonder de deught en kracht van dien.

Naerdien 1) hy soo groeten scherpigheydt der

woorden gebruyckt tegen de gene die in haer

ampt alleen Iraegh of niet volstandigh 2) en

waren , wat soud' hy doch , bidd' ick u , seg-

ghen indien hy vernam datter van de Bisschop-

pen by nae niet een , of immers seer weynige
,

en van d'andere Herders naeuwlicks de hon-

dertste , wort gevonden , die eenmael van al sijn

leven den Predick-sloel beklimt? Want men is

hedensdaegs tot sulcken uylsinnigheytgeraeckt,

dat het predicken voor de Gemeynte gemeyn-

lick geoordeelt wordt een al te geringen saeck

te zijn voor de weerdigheydt eens Bisschops.

Ten tijden van Bernardus waren de saken in

wat meerder verloop ghekomen : maer wy sien

oock met hoedaniglie bittere bestraffingen dat

hy de gantsche orde \der yeestelicJcen\ 3) door-

strijckt : met dewelck' het nochtans
,
gelijck wel

te gelooven is, te dier tijdt vry wat beter stondt,

als het nu staet.

1 3. Indien yemandt de gheheele ghestal-

tenis van dese Kerckelicke regeeringh , soo als

die hedensdaeghs sich in 't Pausdom vertoont

,

naer behooren overweeght en ondersoeckl , die

sal bevinden datter gheen roof-nest en is , in

het welck de straet-schenders met meeder on-

gebondenheydt sonder wet en maet woeden en
rasen. Om de waerheydt te seggen , alle saken
zijn aldaer van d'instellingh van Christus soo
verscheyden, jae vreemt, soo seer van d 'oud'

Belacchelicke

voorweudiusb

Hai

vlucht.

.yt-

1) Remerekt. 2) gheduyrigh. .S) [].

insettinghen en zeden der Kercke verbastert

,

so seer tegen de natuyr en reden strijdigh , dat

aen Christus geen meerder ongelijck en kan

worden aenghedaen, dan wanneerse sijnen naem

voorwenden tot verdedigingh van sulcken onge-

regelden regeeringh. Wy zijn, seggense
, py-

laren der Kercke, Voorstanders der Religy,

Stadt-houders van Christus , Hoofden der ghe- vao dese val

loovighen: want d'Apostolische macht is door «che Dienaret

opvolginghe op ons ghekomen. Met dese beuse-

linghen proncken en pralense sonder ophouden, Autwooi-t.

even eens als ofse tot stocken en blocken spra-

ken. Maer so menighmael als sy daer op sullen

stolFen en roemen , soo sal ick hun vraghen

wat sy doch met d'Apostelen ghemeyns heb-

ben? Want wy en handelen alhier niet van

eenigen erflicken eeren-staet , die oock den sla-

penden kan toe-gebracht worden , maer van het

Predick-ampt 't welck sy so seer mijden en

vlieden. Van gelijcken wanneer wy beweeren

dat haer rijck is de lyranny van den Antichrist

,

soo segghen sy terstondt daer tegen , dat haer

rijck is die eerweerdighe gheestelicke heerschap-

py, die soo dickwils van groote en heylige Man-

nen is ghelooft en voor goedt gekendt. Even
als of de heylige Vaders , doe sy de Kerckelicke

heerschappy, of de geestelicke regeeringh , so

als hun deselve van d'Apostelen van 1) handt

tot handt was over-gelevert, aenpresen, ooyt 2)

hadden ghedroomt van desen ongheschickten

en onder een ghemenghden hoop 3) vol van

verwoestingh , alwaer de Bisschoppen , ofte ten

meer en deel ongeleerde esels 4) *) zijn, die

selfs van d'eerst' en gemeyne beginselen des

geloofs gheen verstandt en hebben : of soni-

tijdts
I

kinderen die noch versch van de voed-

ster komen: of sooder eenighe zijn van wat

meerder geleertheydt, ('t welck nochtans selden

ghesien wordt) sich laten voorstaen dat een Bis-

dom niet anders en is dan een tytel van prael 5)

en grootsheydt : alwaer de regeerders van de

Kercken niet meer en dencken op het weyden

van de kudde, dan een schoemaker op het bou-

wen van het landt: alwaer alle dinghen door

een meer dan Babilonische verstrooyingh alsoo

verwart zijn , datter selfs niet één gaef en ge-

heel spoor 6) f) van die Vaderlicke ordinanty

meer en is te sien.

\ 4. Indien wy voort gaen en komen op 7) ,ij"",r,JdtT
hare zeden en manieren : waer sal dat licht der derschaude-

werelt 't welck Christus verevscht? Waer sal
'"'''s'<=-

dat sout der Aerden? Waer sal die heyligheydt,

die als een gheduyrige Tucht-meesteresse mocht

zijn voor andere, te vinden wesen? Daer en is

(p. 4..53.)

1) door. 2)

5) pompery.
*) asini.

j") vestigium.

eenmael. .3) broei. 4) boeken.

6) lldt-teenken. 7) neder dalen tot.
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. JJaer en sal

ückby na uiet

ene gevonden

worden, die

irolji;lieus het

vonnis van

'üudeCanouüs

iet en liehoort

liebannen, ot'

ten minsten

an sijri ampt
rgcset te wor-

Het Diaken-

hap is üock

mtsnh wech

n het Paus-

ïin, al rioewe]

ly daer van

inige schadn-

e behonden.

l

hedensdaeghs geen geslacht of order van inen-

schen schandelicker in overdaet, in onkuysheydt,

in wellust en in allerley ongeregeltheyt. Men
vindt in geen order van nienschen , beqiiamer

of glieleerder Meesters van allerley valsheydt,

bedrogh, verradery en trouvvloosheydt. Ner-

ghens en is soo groeten behendiglieydt, of

stoutigheydt om schade te doen. lek ver-

swijge noch hare grootsheyt, hooveerdigheydt

,

roofachtigheydt en wreedtheydt. lek verswij-

ghe noch haer onghebondene vermetenheydl

in alle de deelen hares levens. Door het dra-

ghen van dewelcke de vverelt alsoo vermoeyt

is , datnien niet en behoeft te vreesen dat ick

de saeck al te seer sal schijnen te vergroo-

ten. Een dingh segg' ick,'t\velck sy luyden

selfs niet en sullen kunnen loochenen , datter

onder de Bisschoppen by na niet een , en

onder de Parochy-papen van hondert niet een

en IS, die niet ^n soude worden of in den

Ban ghedaen , of ten minsten van sijnen dienst

afgeset, soo men na d'oude Canones en Re-

ghelen van haer leven en zeden oordeelen

wilde. lek schijn yetvves onghelooflicks te seg-

ghen , soo seer is d'oude tucht en regeeringh

vervallen, door dewelcke bevolen was op de

zeden van die van de geestelickheyt een seer

naeuw en grondigh ondersoeck ledoen:niaer

de saeck is evenwel waerachtigh. Laet nu alle

die , die onder de banier en livery des Rooni-

schen stoels dienen , henen gaen en roemen

van de Priesterlick' order die by hun is. Het

is voorwaer klaer en blijckelick dat dorder

die sy hebben , haer oorspronch niet en heeft

,

noch van Christus, noch van sijn Apostelen,

noch van de Vaders , noch van d'Oude Kerck.

15. Laet nu de Diakenen te voorschijn

komen , midtsgaders oock de seer heyligh' uyt-

deelingh van de goederen der Kercke die sy

plegen. Hoewel sy en ordineeren nu Ier tijdt

hare Diakenen gheensins om dees' uytdeeling

te doen. Want sy en legghen hun niet anders

op dan dals' aen den Altaer dienen , het

Euangelium lesen of singhen, en ick en weet

niet wat beuselingen verrichten sullen. Hun
en wort niet met allen bevolen: noch van d'

aelmoesen , noch van de besorgiiigh der armen
,

noch van die geheele bedieningh die sy in

voortijden hadden. Ick spreeck' van d'inslel-

linghe selve. Want is't dat wy acht nemen
op 't ghene sy doen, soo en is het Diaken-

schap hun gheen ampt of dienst , maer alleen

een trap en slap lot hel Prieslerdom. Die het

Diakenschap in de Misse bedienen , die vertoo-

nen alleen in één punt 1) een ydelen schijn van

't gebruyck der Oudtheyt. Want sy ontfangen

1) dingh.

De guvvooijt

lier (iiider-

Kcrclt is viiu ilc

Piipistisrlie

I)iul<eiie„ ver-

dorveii.

Ecu bequ:;me

eliji'kenis.

d'otl'er-penningen eer de consecraty gheschiedt.

Het was in d'Oude Kerck een gewoont dal de

gheloovighe rnalkanderen kusten , en haer' ael-

moesen aen den Altaer olferden, eer sy 't Nachl-

mael aten : en also gaven sy eerst door een leec-

ken, en daer nae door hare weldadigheydl hare

liefde te kennen. De Diaken , die der armen
versorgher was , ontfingh het gheen ghegheven

wierdt, op dal hy 't weder uyldeelen soude. Nu
Ier tijdt en genieten d'arme luyden uyt die ael-

moesen niet meer dan of die in de Zee wierden

wech glieworpen. Sy bespotten derhalven de

Kerck met sulck een valsch en leughenachtigh

Diakenschap. Sy en hebben voorwaer daer in

niet met allen dat met d'instellingli der Apo-
stelen, of met d'onderhoudingh der Ouden over

een komt. D'uytdeelingh der goederen iiebben

sy tot een ander ghebruyck ghekeert, en hebben

dit stuck alsoo gheschickt en aengheleydl , dat-

men gheen ongeregelder dingh en soude kun-

nen uytdencken 1). Want gelijck de struyck-

roovers , na datse de reysende luyden vermoort

hebben, den buyt en roof onder malkanderen

deylen : alsoo hebben dese , na datse 't licht

van Godes Woort uytgebluscht , en de Kerck

ghelijck als den strot afgesneden haJden , sich

mgebeeldt , dal alle die goederen die tot een

heyligh ghebruyck toe-ge-eygent waren, waren

gegeven om gheroofl en geplundert te worden.

Sy hebben derhalven die goederen gheschey-

den en ghedeylt , en een yeder heeft na hem
getrocken soo veel als hy konde.

]('). En alsoo zijn alle die oude wijsen en

ghewoonlen dewelcke wy voor henen voor-ge-

sleldl hebben , met alleen verstoort, maer oock üialiencn eer-

t'eenemael wech eheruymt en te niet semaeckt. ''•'.'^'* '"^''":1''

c .1
_

ö wierdeu ziin

't Voornaemste deel van die goederen hebben den Bisschop-

de Bisschoppen en de Priesters in de stedon (die i'f" ^" c^aiiun-

1 j 1 . r ••
I I 1

iiickeu (ot een
door desen buyt en root njck gheworden en in

Canunnicken verandert zijn) onder malkande-

ren gheroofl en ghedeylt. Dat evenwel dese

deylingli soiider onderlinghe twist en beroert

niet en is toe-ghegaen , dal blijckt daer uyt,

datse tot op desen dagh daer over leghen mal-

kanderen dinghen en pleyten. Hoe hel zy, sy

hebben door dese plunderingh te weegh ghe-

brachl dat uyt al het goet van de Kerck niet

een duyl lot den armen weder keert , den welc-

ken het nochtans ten minsten half toe quam.

Want de Canones eyghenen by namen het vier-

de deel den armen toe : en een ander vierde

deel schicken sy daerom den Bisschoppen toe,

op datse dat selfsle lot het herbergen en ont-

halen van de vreemdelingen , en tot andere

plichten der weldadigheydl besteden souden.

Ick versvvijghe wal de geeslelicken met haer

1} versieren.

De Kerckelic-

ke goederen die

vau d'opreehte

roof geworden,

ende den armen
outroekeu.
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(p. 453.)

De lastei'licke

iiytvhicllt vail

en GO. G,

ghedeelte doen, en waer toe sy dat gebruycken

en aenleggen moesten. Want dat het resteeren-

de gedeelt , 't welck tot onderhoudingh van de

Tempelen en Ghebouwsels en tot kwytinghe 1)

van ander' onkosten verordineert was , voor

den armen in tijden van noodt moeste bereydt

zijn , dat is genoeghsaem bewesen. lek bidd'

u , waer 't dats' een eenigh spranksken van

Godes vrees' in haer hert hadden , souden sy

dese bewustheyt en overtuygingh kunnen ver-

dragen
, dat al dat waer door sy gevoedt en

gekleedt worden , uyt dievery, ja uyt kerck-

roof voort komt? Maer nae diense door Godts

oordeel weynig ontroert 2) en bewogen wor-
den

,
soo beiioordense ten minsten te bedenc-

ken, dat het menschen zijn met gevoel , reden

en verstandt begaeft , den welcken sy wijs-

maken willen datse soo schoon' en wel-ghe-

schickte ordens in haer Kerk hebben, als sy

pleghen te stolïen en te roemen. Datse my met
korte woorden antwoorden

, of het Diaken'schap

sy een
|

vryheydt en ongebondenheydt om te

stelen en te rooven. Indlense neen daer toe

segghen, soo sullens' oock gedwongen wor-
den te bekennen datse gheen Diakenschap
meer en hebben. Dewijl de gantsche bedic-

nmgh van de Kerckelicke goederen by hun
openbaerlick is verkeert en verandert tot een

kerck-roovische plunderingh en roovery.

1 7. Maer sy jjeheipen haer alhier met eenen
seer schoonen glimp en uytvlucht. Want sy

segghen dat de staet en vveerdigheydt van de
Kerck door dese heerlickheyt 3) en voorlrelTe-

lickheydt bequaemelick wordk op ghehouden.
En sy hebben onder hare Secte sommige die

so onbeschaemt zijn dats' opentlick durven roe-

men
,
dat als dan eerst , wanneer die Koninck-

licke provisy en voor-raedt in d'order der Pries-

teren gesien wordt, worden vervult die voor-

seggmghen
, door dewelcke d'oude Propheten

den glantz en luyster van Christus Koninckrijck
beschrijven. Godt en heeft, seggense, dese
dmgen sijn Kerck niet te vergheefs belooft:

De Koninghen sullen komen , en sullen voor
u aenschijn aenbidden

, sy sullen u gaven toe-

brengen. Waeckt op , waeckt op , treckt uwe
sterckte aen

: O Sion , treckt uwe cierlicke klee-

deren aen: O Jejusalem. Sy alle uyt Scheba sul-

len komen
: goudt ende wieroock sullense aen-

brenghen
, gnde sy sullen den overvloedigen

lot des Heeren boodtschappen. Alle de scha-
pen van. Kedar sullen tot u versamelt worden.
Indien ick langh besich ben om dees' onge-
schicklheyi te wederleggen

, soo vrees' ick dat
ick se fs ongheschickt sal schijnen. Daerom en
wil ick niet te vergeefs mijne woorden ver-

1) vervalliQgh. 2) o.ilset. 3) luaguiliccnlj.

kwisten. Evenwel vraegh' ick, waer 't dat een

Jode dese getuvghnissen misbruyckte, wat voor

een antwoordt souden sy daer op weder ghe-

ven? Sy souden sonder twijlfel sijn bottigheydt

bestratlen , om dat hy die dinghen die ghees-

telick van het geestelicke rijck van Christus

gesproken zijn , tot het vleesch en tot de we-

relt treckt. Want wy weten dat de Propheten

onder de gelijckenissen der aerdtscher dinghen
,

ons hebben afghemaelt Godes Hemelsche glory

,

die in de Kerck schijnen en lichten moet. Want
de Kerck en heeft nooyi minder overvloedt

ghehadt van dese zegheninghen die door de

woorden der Propheten uytghedruckt worden

,

dan in de tijden der Apostelen , en nochtans

bekendt een yeghelick dal de kracht van Chris-

tus Konmcknjck te dier tijdt in sijnen meesten

(leur stondl. Wat willen dan die uytspraecken

beduyden ? Dat al dat het welck erghens in

dese werelt dierbaer , verheven
, en heerlick

is, den Heere moet onderworpen zijn. En 't

gheen by namen van de Koningen wort ge-

seydt , dats' hare Scepters aen Christus onder-

werpen, dats' hare Kroonen aen sijn voeten

ter neder werpen, dats' hare rijckdommen de

Kercke toeheylighen sullen , wanneer kunnense

segghen dat suicks .waerachtelicker en volko-

melicker is vervult , dan doe Theodosius sijn

purpure kleedingh wech gheworpen , en sijn

Keyserlicke cieraedt af gheleydt hebbende, sich

selven gelijck als een' uyt den gemeynen volcke

voor Godt en de Kerck tot openbare boetveer-

digheyt heeft vernedert? Dan doe hy en andere

diergelijcke Godvruchtige Vorsten hare neer-

sligheden en sorghvuldigheden hebben toeghe-

bracht om de suyvere Leere in de Kerck te

bevvaren , en de ghesonde Leeraers t' onder-

houden en voor te staen? Maer dat de Pries-

ters te dier tijdt gheen overvloedigen rijckdom

en hadden, dat bewijst reeds 1) genoeghsaem

dese ééne uytspraeck 2) van 't Concily te

Aquilea, in't welck Ambrosius President was
,

namelick: De armoed' is in de Priesters des

Heeren hun glorie 3). De Bisschoppen hadden

voorwaer in dien tijdt eenighe goederen , waer

door sy de Kerck ooghenschijnlick hadden kun-

nen vercieren , indiense ghemeyt hadden dat

dit was het oprechte cieraedt der Kercke. Maer

dewijl sy wisten datter gheen dingh en is 't

welck meer strijdt tegen het Ampt der Her-

deren , als met leckernijen 4) der tafelen , met

cierlickheydt der kleederen , met menighte der

dienstknechten , en met voortrell'elicke paleysen

te proncken en hooveerdigh te zijn, soo volgh-

den en onderhielden sy de nederigheyt en zedig-

heydt
,
jae d'armoede selfs die Christus onder

sijne Dienaers geheylight heeft.

1) []. 2) die eeuige 3|)reui:k. 3) eerlick. 4) ilelicatesseii.

2. Autwoort.

Den by-ghe-

brachten ghe-

tuygmssen-

licht gevende.

Koninghen ,

Chrisf.ua neii-

biJdeütle.
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1 8. Maer op dat wy hier op niet langer en

blijven staen , soo laet ons wederom in een kort

begrip saemvalten 1) hoe wijdt dat die bedie-

ningh of verkwisting!) van de Kerckelicke goe-

deren , die nu ter tijt gepleeght wort, versciiill

van het oprechte Diakenschap, het welck ons

door Godts Woordt bevolen , en van d'Oude

Iverck onderhouden is. lek segge dat al dat

,

't welck tot cierael der Tempelen wort aenge-

leyt
,
qualick wort besteedt, indien men daer

in die maet niet en onderhoud, die de natuyr

van den Godtsdienst selve voorschrijft, en die

d'Apostelen en andere Heylige Vaders soo door

haer leeringh als door haer exempel voor-

geschreven hebben. Maer waer wordt doch

hedensdaeghs yetvves van sulcks in de Tem-
pelen ghesien ? Al dat ghene 2) wordt ver-

worpen
, het welck gereguleert is , ick en segge

niet na d'oude soberheyt en spaersaemheydt

,

maer nae eenige eerlicke middel-matigheyt.

Daer en is gantschelick niets aengenaem , be-

halven alleen dat, het welck nae overdaedt

smaeckt en nae de verdorvenheydt der tijden.

Ondertusschen is het soo verre daer af datse

voor de levendige Tempelen behoorlick souden

besorght zijn , datse liever veel duysendt arme

van hongher souden laten verderven , dan den

allermmsten kelck , of een kroesken breken om
der selver armoede te verlichten. Op dat ick

uyt my selven niet yetwes en segge dat swaer-

der luydt, ick wilde wel dat de Godtvruchtige

Lesers dit alleen bedachten , indien die boven-

genoemde Exuperius, Bisschop van Tholose

,

indien Acatius
, indien Ambrosius , of yemandt

haers gelijck nu ter tijdt van den dooden quam
op te staen , wat hy soude segghen. Voorwaer

sy en souden niet toestaen noch prijsen datmen

in so een grooten noodt der armen , de goederen

van de Kerck als ofse niemandt van doen en

hadde
, tot een ander ghebrnyck aenleght. Om

nu noch te swijghen 3) , dat het gebruyck

'[(Ier diiiffheii] 4) waer aen die goederen te

kost geleydt worden (ofschoon er gheen armen

en waren) veelsins schadelick is : maer in

geenen deele profytelick. Maer ick laet de

menschen varen. Dese goederen zijn aen Chris-

tus gegeven en toegeheylight : soo moetense

dan nae sijn goet-duncken bedient en aengeleyt

worden. En sy sullen te vergeefs aen Christus

in reeckening brengen dat deel, 't welck sy buy-
ten sijn bevel verkwist hebben. Hoewei (op dat

ick de waerheyt belij(le) daer en wort door dees'

onkosten diese aen de Tempelen hangen , niet

veel afgekort van het gewoonlick inkomen der

Kercke. Want daer en zijn geen soo rijcke

Bisdommen
,

geen soo vette Abdijen , en in

Ij vervatten. 2) [ ]. 3) Op dat ick verswijge. i) [].

somma geen Benelicien soo veel en soo groot

,

dewelcke ghenoeghsaem zijn om de gulsigheyt

en gierigiieyt der Priesteren te verzadigen.

Maer terwijl sy haer selven willen sparen . soo

brenghense den ghemeynen man door superstity

daer toe datse
|
dat gheen 't welck sy den

armen behoorden uyt te reycken , van bestcm-

mingh veranderen 1) en aenwenden om Tem-
pelen te bouwen , om beelden op te rechten

,

om vaatwerk %) te koopen , en om kostelicke

kleedingen te bekomen. Aldus worden de

daghelicksche aelmoesen in desen diepen kolck

en wei-grondt verslonden en verteert.

19. Wat sal ick van 'tinkomen, 't welck

sy uyt de landerijen en besittingen ontfiinghen

,

anders seggen dan 't gheen ick aireede geseydt

hebb' en voor eens yeders oogen klaer en blijc-

kelick is? Wy sien met wat getrouwigheyt het

grootste gedeelt bedient wordt van de ghene die

Bisschoppen en Abten genoemt worden. Wat
een' uytsinnigheydt is het alhier de Kerckelicke

en Christelicke ordre te willen soecken ? Is

het betaemlick dat die ghene , welkers leven

behoorde te zijn een sonderlingh exemplaer en

voorbeelt 3) van soberheyt, zedigheyt, matigheyt

en ootmoedt , in de veelheyt van hare dienaers,

m de glantz en cierlickheydt van hare huysen
,

in de vermakelickheden en leckernyen 4) van

hare kleederen en maóltijden , de wellustighe-

den der Vorsten na volgen? Hoe vreemt en

wijdt verschillend' is dit oock van het ampt der

ghener , den welcken het eeuwigh' en onver-

brekelicke Woort Godts verbiedt vuyl gewin

te soecken , en daer en teghen ghebiedt , met

slechten kost te vreden te zijn , datse niet alleen

hare handen legghen aen Dorpen en Casteden
,

maer oock groote Heerlickheden en Vorsten-

dommen in nemen, en eyndlick oock selfs

Rijcken besitten. Indiense Godts Woordt ver-

smaden , wat sullense nochtans antwoorden op

die oude ordonnantien en besluyten der Con-

cilien , door dewelcke geboden wort dat de

Bisschop sijn huysken niet verre van de Kerck,

een eenvoudighe 5) tafel, en gheringhen huys-

raet hebben sal ? Wat sullens' antwoorden op

die uytspraeck 6) van het Concily t'Aquilea,

waer door geseydt wort, dat d'armoed' inde

Priesteren des Heeren heerlick en glorieus 7) is ?

Want sy sullen mogelick als al 8) te hardt en

te swaer, verwerpen 't geen Hieronymus aen

Nepotianus beveelt , dat hy aen sijn tafelken

d'arme luyden , en de vreemdelingen , en Chris-

tus met hen ter maeltijcFt sal ontfanghen. Maer

't geen hy terslondt daer na seydt dat sullen

sy sich schamen t' ontkennen , dat het d'eer'

is van een Bisschop dat hy de goederen der

Y^e lactste

antwonrt, de-

welcke betoont

dat de bcdic-

ninghderKerc-

kelicke goede-

ren van die

godtloosc roe-

vers, die haer

eyglieu biiyck

dienen t'cenc-

niacl uytghe-

roeyt is.

tlinj;li. 4. c

14. en 1.5.

1) bekeerci

5) slechte.

i) valen.

6) spreuck.

.S) patroon

7) eerlick.

4) Jclicates

S) veel.
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D(i somma eu

het ooghiuerck

desijs haudels

van hel Dia-

keubchap.

armen vermeerdert , en dal het aller Priesteren

schand' is , datse neersligh zijn om selven rijck-

dommen te besitten. En evenwel en kunnen sy

dit niet toestaen en aennemen , of sy moeten

alle te ghelijck haer selven met on-eer' en

schande beladen. Maer 't en is niet noodigh

dat ick hun alhier harder aentaste , dewijl ick

alleen hebbe willen bewijsen dat de wettighe

orden der Diakenen by hun van over langen

tijdt IS wech geruymt : op datse voortaen tot

aenprijsingh van hare Kerck met dien tytel

niet meer en pralen, Het welck ick mijns

bedunckens nu ten vollen bewesen hebbe.

Kort veihael

vati het vierde

en vijl'Je Ca-

[littel.

Waerom al-

daef van J'Op-

perhoofjiglieyt

niet eu ia ghe-

inelJt.

Die van den

Papisten noch-

tans \ersiei-t'

wort te zijn deu
bandt vau de
Kcrokelicke

eenighcydt.

Het VI. CapiUel.

Van d'Op[jer-hooftiiglieyt des Rooinschen Stoels.

Tot noch toe hebben wy opgesomt 1) en

opghetelt die rijen en ordens der kercke-

licke Dienaren die in de regeeringh van d'Oude

Kerck zijn gheweest : maer daer na met der

tijdt verdorven
, en meer en meer gheschendt

zijn , en nu de Pauselicke Kerck den blooten

tytel behouden, en in der daedt niet anders en

zijn dan schimmen en schaduwen. Op dat de

Godtvruchtige Leser uyt die onderlinge verge-

lijcking soude kunnen oordeelen wat voor een

Kerck de Roomschghesinden 2) hebben , om
welckers wille sy ons van scheurmakingh be-

schuldighen, door dien wy van de selvige zijn

afgeweecken. Doch wy en hebben het hooit

en den top van hare gantsche order , dat is

,

d'Opperhoofdigheydt des Roomschen Stoels

,

daer uyt sy soecken te bewijsen dat de Catho-

lick" en Algemeyne Kerck by hun alleen is,

noch met aengeroert. Want die Opperhoofdig-

heydt en heeft haren oorsprongh niet genomen
uyt d'instellingh van Christus , noch uyt het

ghebruyck van d'Oude Kerck
,
gelijck als die

andere boven-genoemde partijen : dewelcke vol-

gens ons voorgaende bewijs , also van d'oudt-

heyt afkomstigh zijn , datse door de verdor-

ventheydt der lijden t'eenemael zijn verbastert,

ja een gantsch nieuwe gestaltenis aengedaen

en verkregen hebben. En evenwel soeckense

de werelt wijs te maken , dat dit is den voor-

naemsten en by na den eenigen bandt van

d'eenigheydt der Kercke , te weten , dat wy
den Roomschen Stoel aenkleven , en in de ge-

hoorsaemheydt van dien Stoel volharden. Dit
is

,
segg' ick , den gront daer op sy bysonderlick

steunen
, wanneers' ons de Kerck' ontnemen

,

en haer^ selven loe-eygenen willen , te weten
,

ly 't Hooft behouden, waer aen d'eenie-
dat

heydt van de Kerck vast is, en sonder het

J) verhaclt. 2) Roruauisteii.

welck de Kerck noodtwendighlick moet van

een scheuren en breken. Want sy laten sich

voorstaen dat de Kerck is ghelijck als een ghe-

krenckt en verlamt lichaem , soose niet en staet

onder den Roomschen Stoel als onder haer

Hooft. Dien-volgens , wanneerse disputeeren

van hare Hierarchy of geestelicke lieerschappy,

soo nemens' altijdt haer begin van dit seghs-

woordt : Dat de Paus van Rome als de Ste-

dehouder van Christus (die 't Hooft van de

Kerck is) in Christus' plaets over d'algemeyne

Kerck het opperste gebiedt heeft : en dat de

Kerck alleenlick alsdan wel gestelt en geschickt

is , wanneer des Pausen Stoel d'Opperhoofdig-

heyt behoudt boven alle andere stoelen. Daerom
moeten wy oock ondersoecken en verklaren wat

en hoedanigh dit zy : op dat wy met met allen

over en slaen van dat geen 't welck tot de

behoorlicke regeeringh der Kercke behoort.

2. Dit sal dan zijn de grondt en stand

van dit gheschil 1): Of het tot de waerachtige

Hierarchy (of sy die noemen) of tot de regee-

ringh van de Kerck noodig is datter eenen

Stoel zy, die in weerdigheyt en macht onder

all' andere stoelen uytsleeckt , op datse moge
zijn 't Hooft des gantschen Lichaems. Wat ons

belangt, wy seggen dat de Kerck veel te groo-

ten ongelijck geschiet , indien men haer dese

nootsakelickheyt opleght sonder Godts Woorl.

Is't dat derhalven onse tegen-partijen bewijsen

willen 't geen sy geern bewesen hadden , soo

moetense voor al betoonen dat suick eene

regeeringh door 2) Christus ingestelt is. Om
dit te doen soo brengense uyt de Wet te voor-

schijn het opperste Priesterdom, van gelijcken

oock de hoogste Vierschaer 3) dewelcke Godt

te Jerusalem heeft inghestelt. Maer hier op is

licht en oock menigsins te antwoorden , indiense

sich met één' antwoordt niet en laten vergenoe-

gen. Voor eerst , daer en is geen reden die ons

dwinghl over de volckeren van de gantsche

werelt uyt te strecken dat gheen 't welck onder

een eenige naty nutttigh geweest is. Ja daer

is een groot onderscheydt tusschen de gheheele

werelt en een volck alleen. Gemerckt de Joden

aen allen zijden van d'afgoden-dienaers om-
|

ringht waren, soo heeft Godt, op datse door

de verscheydenheyt der Religiën niet en sou-

den verdeelt en ghescheurt worden , den Stoel

van sijnen dienst in den binnensten boesem des

lants gestelt. Daer heeft hy eenen Oversten of

Voorstander gheordonneert , op den welcken sy

alle sien souden, op datse te beter m eenig-

hcydt behouden mochten worden. Maer dewijl

de ware Religy als nu over de gantsche werelt

uylghebieydt is, wie isser die niet en kan sien

Vau deseii

fj:rüudt~reghel

ucineus' altijdt

haer tegiu

wanneerse dia-

puteereu vau

hare Hierarchy.

De staet eu

grondt des ver-

schils. Of de

Opperhoofdig-

heydt uoodigli

zy tot de regee-

ringh vau de

Kerck.

De tegeu-par-

tijen seggen ja,

eu poogheu dit

te bewijsen -uyt

de betnerc-

kingh van het

opperste Pries-

terschap.

Antwoordt,

dewelcke d'oor-

saken vau dees'

iusïellingh on-

derde Wet out-

deckt.

(p. 454.;

1) staet van deseu handel, 2) vau. S) Oordeel.
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2. Aiitwoort.

cwelcke be-

ijst dal het

[iliei'ste Pries-

:rscha() op den

Roomschen
issdiop niet

1 mach ovcr-

ïset worden.

ebr. 7. li.

Bewijs-rede-

en voor il'Op-

srhoofjigheyt

3S Roüniseheu

aus iiyt het

ieuwe Testa-

1. Aiitwuort,

ï't nemevn.

dal hel l'eeneniael ongen)iiil is , dalmen de re-

geering beyde van het Oosten ende van hel

Weslen, eenen alleen in handen gheefl? Want'

liet is even gelijck of yemandt beweerde dal

de gantsche werelt van eenen Oversten moet

geregeort worden , om dat een heerlickheyl niet

meer als eenen Sladt-houder en heeft. Maer
daer is noch een andere reden waerom dit exem-

pel met en moei na gevolght worden. Het is

een yeder bekent dat die opperste Priester een

Voorbeelt van Christus gheweest is. Dewijl nu

dal Priesterdom is verandert en versel , soo

moet oock dal recht verandert en op een ander

versel worden. Maer op wien is het Priester-

dom overgheset? Voorwaer niet op den Paus

(gelijck hy onbeschaemdelick durft roemen)

wanneer hy desen tytel hem-selven aenneemt

:

maer op Christus, dewelcke ghelijck hy alleen

sonder Stadl-houder, of Successeur en Opvol-

ger hel Ampt selfs bediendt, alsoo oock d'eer

van dien aen eenen anderen niet over en levert.

Want dil Priesterdom en is niet alleen ghele-

ghen in het leeren, maer oock in de versoeningh

der menschen mei Godt , die Christus door sijn

doodt volbracht heeft, en in de voorbiddingh

die hy nu by den Vader verrichl.

3. Soo en hebben sy dan gheen reden om
ons door dit evempel , hel welck (ghelijck wy
sien) lijdllick gheweest is , als door een eeuwi-

ghe Wel en Reghel te verbinden. In het Nieuwe

Testament en hebben sy niet mei allen het welck

sy tot bevestigingh van haer gevoelen souden

kunnen voorl brenghen , behalven alleen dat lol

eenen Apostel geseydl is : Ghy zijt Petrus, ende

op dese Petra sal ick mijn Gemeynle bouwen.

Item : Petrus hebt ghy my lief? Soo weydel

mijne schapen. Maer op dat dil bewijs soude

mogen vast gaen , soo moetense voor al en eerst

bewijsen , dat Christus den genen dien hy ghe-

biedt sijne schapen te weyden, mei eenen macht

geeft over alle Kercken , ende dat binden en

ontbinden , niet anders en is , dan het opperste

ghesach hebben over de gantsche werelt. Maer

gelijck Petrus van Christus bevel onlfangen

hadd', aengaende 'l weyden sijner schapen,

alsoo vermaent hy oock all' ander' Ouderlin-

ghen datse de Kerck weyden souden. Hier uyt

kan men afnemen ofte dat aen Petrus door dil

wüorl van Christus niet meer en is ghegheven

als aen
1 ) anderen : ofte dat Petrus het rechl

'l welck hy hadd' onlfangen, aen i) anderen

gemeyn gemaeckt en mei hun in 't gelijck ge-

deelt heeft. Maer op dal wy niet Ie vergheefs

en twisten , wy hebben elders uyl de mondt
van Christus een klaer' uylleggingh , wat bin-

den en ontbinden zy ; te weten : De sonden

1) [1-

houden en vergeven. En wat belanght de wijse

van binden en ontbinden , die wordt ons al-

omm in de gantsche Schriftuyr vertoont, en

door 1) Paulus seer wel verklaerl , wanneer

hy seyl dat de Dienaren des Euangeliuins last

hebben om de menschen met Godt te versoe-

nen , en mei eenen macht om wraeck l'oeffenen

legen de gene die dese weldaedl versmaden.

4. Hoe schandelick sy die pjaelsen ver-

draeyen, in dewelcke van binden en ontbinden

wort ghemeldl, dal hebb' ick elders aengewe-

sen , en sal het een weynig nae desen wijl-

loopiger moeten verklaren. Nu staet ons alleen

te bemercken wat sy afleyden 2) en besluvten

uyt die wei-bekend' antwoorde van Christus

tot Petrus. Hy heeft hem belooft de sleutelen

van liet Koninckrijcke der Hemelen : hy heeft

gheseydt, dal al dat het welck hy op der Aer-

den soude binden , in den Hemel soude ghe-

bonden zijn. Is 't dat wy belangende 'l woorl

sleutelen , en de wijs' en manier om te binden

met malkanderen eens zijn , soo sal al hel ghe-

kijf terslondl een eynd' hebben. Want de Paus

self sal de last den Apostelen opgeleydt geern

laten varen, dewelcke met arbeydt en moeyt'

vervult zijnde , hem van sijne playsieren en ver-

makelickheden sonder winst berooven soude.

Naerdien 3) ons door de Leer' en Predicaty

des Euangeliuins de Hemelen gheopent worden,

soo wort die Predicaty door een schoone ghe-

lijckenis met den naem der sleutelen verciert.

De menschen en worden oock op geen andere

wijse gebonden en ontbonden , dan als som-

mighe door haer gheloof met Godt versoenl

,

en de sommige door haer ongeloovigheyl noch

meer in de sonde verstrickl worden. Indien de

Paus sich selven dit alleen aenmatighde 4), daer

en soude (gelijck ick meen') niemant zijn , die

hem sulcks benijden , of van dieswegen eenigen

strijdt aendoen soude. Maer overmidts de suc-

cessy in sulck een leer-ampl den Paus niet aen

en slael, als dewelcke vol arbeydts steeckt en

kleyn gewin toebrenght, soo onlstael nu 'l be-

gin van den twist hier uyt , te welen , wat hel

zy dat Christus aen Petrus belooft heeft. Ick

besluyt uyt de saeck selve , dat aldaer niet an-

ders en worl beleeckenl dan de weerdigheyt

van 't Aposlel-ampt , welcke weerdigheyt van

den last en arbeydt niet en kan afghesondert

worden. Want is 't dal de verklaringh die ick

gheslelt hebb' aengenomen wort (die oock son-

der groot' onbeschaemtheyt niet en kan worden

verworpen) soo is 't seker dal Petrus door de

belofte van Christus geen dingh en worl ghe-

geven . hel welck oock sijne med'-Apostelen

met hem niel ghemeyn gehadl en hebben. Want

2. Cor. 5 is.

en 10 6.

S. Aiitvvoort,

het fundament

daerop.sy voor-

nenielick steu-

ueu, «urdt

door de ware

en oprechte

verklaring de

belofte van

Chribtus van de

sleutelen, we-

derleyt en uyt-

geroeyt.

Matth 16. l'J.

Welcke sleu-

telen oock den

anderen Apos-

telen, ghelijck

als Petrus, be-

looft en ghege-

ven zijn.

1) 'Z) treckeu. 3) Ghemerckt. 4) aent.uck.
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2.

reden.
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Aotwourdt,

den siu der

woorden ope-

nende.

Malth. 16.16.

1. C'or. 3. 11.

Versterekingh

van dees' ant-

woordt, door

veel glietu}'gh-

nisseu der

ïchriftiiyr, de-

Vflcke bewij-

•en dat Petrus

den anderen

Apostelen

Bvengelijck en

baer mede-hul-

per is geweest,

en niet haren

Heere.

Actor. 15. 7.

1. Pctr. 5. 1.

't volclc gliesoclu hebben te bedriegen , en zijn

niet weerdigh verhaelt , veel min wederleydl

te worden , te weten : Dat de Kerck op Petrus

ghebouwt 1) is: om dal tot liem is geseyt , op

dese steenrotz , &c. Maer, seggense , sommige
Vaders Iiebben die woorden alsoo uylgeleyt.

Maer segg' ick , dewijl de ganlsche Scliriftuyr

daer tegen is , waer toe wort haer authoritcyt

en aensien voor-gewendt tegen Godl'? Ja waer-

om twisten wy, belanghende den sin van die

woorden , als of die sin duyster of twijlfelachligh

waer : daer nochtans niets klaerders noch seker-

ders en soude kunnen geseyt worden? Petrus

hadd' uyt stjnen naem en uyL den naem sijner

broederen beleden dat Christus is de SoneGodts.

Op dese steenrotz bouwt 2) Christus sijn Kerck:

om dat dit (gelijck Paulus seghl) het eenige

fondament is , behalven het welck geen ander

en kan geleydt worden. Ick en verwerp' oock

d'autoriteyt der Oudt-vaderen daerom in desen

niet , alsof 3) ick uyt hen gheen ghetuyghnissen

en hebben sou 4) tot bewijs van mijn segghen
,

indien ick die ghetuyghnissen voort brenghen

wilde ; maer ick en wil niet
,

gelijck ick geseydt

hebb' , door het twisten over soo een klare saeck,

den Lesers te vergeefs moeyt' en quellingh aen-

doen : voornemelick nae dien dit stuck van onse

Leeraers over langh met ghenoeghsame neer-

sligheydt is verhandelt en uytgeleydt.

7. En evenwel en kan niemandt in der waer-

heydt dit verschil beter ontbinden en ter ne'er-

legghen dan de Schriftuyr selve , soo 5) wy
alle de plaatsen willen by een brenghen in de-

welcke sy leert wat anipt en macht Petrus onder

d'Aposlelen gehadt heeft, hoe dat hy sich onder

hun heeft ghedraghen , en oock hoe hy by hun

is geacht en ghesien gheweest. Doorloopt alles

wat daer van gheschreven is : ghy en sult niet

anders vinden dan dat hy een was onder de

Iwaelve, den anderen even ghelijck, haer mede-

gesel , maer niet haer Heer en Opperhooft. In-

diender yets te verhandelen is , so brenght hy

dat wel lot de vergaderingh , en wijst wel aen

walmen behoort te doen : maer hy hoort oock

met eenen d'andere, hy en geeft haer oock niet

alleen tijdt en plaets om haer ghevoelen uyt

te spreken : maer hy laet oock de saeck in haer

oordeel en goedt-duncken : en als sy yetwes

gheoorScelt en verordineerl hebben, soo volght

hy alsulcken ordinanty, en hy is die ghehoor-

saem. Wanneer hy tol de Herders schrijft , soo

en ghebiedt hy niet met heerschappy als hare

Opperhooft: maer hy noemt hun sijne Mede-
broeders in den dienst , en vermaenl hun vrien-

delick, gelijck men met sijns gelijck pleeght

te' handelen. Wanneer hy beschuldight wordt

1) getimmcrt.

B) is 't dat.

3) timmert. 3) om dat. 4) [].

dat hy lot den Heydenen was in ghegaen : al

hoewel die beschuldigingh l'onrecht geschiet

,

soo antwoordt hy nochtans en ver-ontschul-

dighl 1) hem-selven. Als sijn Mede-broeders hem
bevelen met Joannes na Samarien Ie gaen, so

en weygerl hy sulcks niet. Dat d'Aposlelen hem
senden

, daer mede bctuyghense dats' hem niet

en houden voor haren Oversten: dal hy ge-

hoorsaemt en de boodlschap die hem bevolen

wordt, aenneeml, daer mede bckendt hv dal

hy met haer broederschap heefl, maer gheen
heerschappy leghen hen. En ofschoon dese din-

gen niet en waren beschreven, soo kan ons

nochtans die eenighe Sendl-brief lol den Ga-
laten alle twijlfelingh lichlelick bene-

|
men

,

alwaer Paulus by nae doorgaens in twee Capit-

lelen niet anders en beweert dan dat hy in

d'eere des Aposlelschaps, den Apostel Petrus

even ghelijck is. Hierom verhaelt hy dal hy
lot Petrus gekomen zy, niet om te bewijsen

dat hy minder was dan Petrus , maer alleen om
voor alle menschen tebetuyghen, haer onder-

linghe over-een-slemmingh en eendracht in de

Leere. Dat oock Petrus selfs van hem gheen

bekentenis van minderschap of onderwerping

en heeft afgevordert , maer dal Petrus hem de

rechterhandl loegereyckl heeft lot een teecken

der gemeynschap , om ghesamenllick en in 't

ghemeyn in den wijngaert des Heeren t'arbey-

den. Dat hem geen minder ghenade gegeven

en was onder de Heydenen , dan aen Petrus

onder den Joden. Eyndelick dat Petrus doe hy
sich selfs soo ghelrouwelick niet en gedroegh als

hy wel behoort hadde, van hem is beslraft ghe-

worden , en dat hy de bestraffingh heefl ge-

hoorsaemt. .\lle dese dinghen bewijsen opent-

lick ofte datter tusschen Paulus en Petrus even

gelijckheydt gheweest is , of immers dat Petrus

niet meer machts en heeft gehadt over d'andere,

dan d'andere hadden over hem. En dit ver-

handelt Paulus, ghelijck ick gheseydt hebb',

met voor-bedachten raedt , op dat niemandt of

Petrus of Joannes in hel Apostel-ampl en soude

verhelfen boven hem, dewijl sy sijne JMedc-broe-

ders waren, maer niet sijne Heeren en Meesiers.

8. Maer op dal ick hun , wat Petrus be-

langht , toestae 'l gheen sy begeeren , te weten

,

dat hy zy geweest d'oversle der Apostelen en

in weerdigheyt hun heeft overlrollen 2) : soo

en hebben sy nochtans gheen oorsaeck om uyt

een eenigh exempel eenen algemeynen regel te

maken , en 't gheen eenmael gheschiedt is Ie

trecken tol een eeuwighe wet: daer nochtans

de saeck hel 3) ganlsch anders eyschl i). Daer

is een overste geweest onder d'Aposlelen , om
dalsc, namelick , weynigh waren in 'l ghelal.

Actor. S. 14.

Galat. 1 18.

eu 2. 8. &c.

(p. 4.56.)

Eu al liuewcl

Petrus door

eenighe weer-

digheydt boven

de ander' Apos-

telen uytge-

steecken hadde.

soo en wordt

evenwel d'Op-

perhoofdig-

hcydt des

Koomsclicn

Paus over alle

Kerckea en

Herderen de

weruldt daer

door niet ge-

holpen.

1) ontschuldight. 2) overtreft. 3) [ ]. 4) vercjscht.
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6. Bewijs-

reden, van eeu

ghelijckeuis of

exempel.

.4ntwourt, het

exempel tegheu

de Papisteu bc-

keerende.

7. Bewijs-

reden van bur-

gerlicke exem-

pelen.

1. Anlwoort. 1

Ofschoon een mensch over tvvaelf menschen ge-

stelt wiert , sal daerom daer uyt volghen dat

een alleen over honderdt duysent menschen

ghesteldt moet worden? Dat twaelf mannen

onder hun eenen man ghehadt hebben die hun

allen regeeren mochle , dat en is geen wonder.

Want dat kan de natuyr verdraghen en dat

eyscht der menschen aert , dalter in een yege-

licke vergaderingh , ofschoon se al t'samen een

even gelijcke macht hebben ,
nochtans een zy

als leyder en bestuyrder , op den weicken alle

d'ander haer oogh' hebben. Daer en is geen

Raedthuys sonder Burger-meester, daer en is

gheen Banck der Rechteren sonder Schout of

President
,
gheen Collegy sonder Overste

,
geen

Geselschap sonder Meester. Alsoo en soude 't

niet ongerijmt zijn alwaer 't dat wy bekenden

dat d'Apostelen den Apostel Petrus sulcken

hoogheyt op-gedragen hebben. Maer 't geen

onder weynigen nut en dienstigh is, dat en moet

niet terstondt ghetrocken worden tot de geheele

werelt, om dewelcke te regeeren
,
geen mensch

alleen ghenooghsaem is. Maer dit , te weten

,

dat een zy 't opperste hooft van allen , dat

heeft, segghense, soo wel plaets in 't gantsche

lichaem der natuyr, als in eick deel van dien.

En om dit te bevvijsen ,
nemense quansuys een

e.xempel van de kranen en bijen , deweick' haer

selven altijt niet meer dan een eenig Capiteyn

of Hooftman en verkiesen. lek neem' voorwaer

aen de exempelen die sy voort brenghen : maer

vergaderen oock de bijen uyt de gantsche we-

relt by een om eenen Koningh te verkiesen ?

Ghewisselick neen , maer yeder Koningh is te

vreden met sijn eygen bije-korf. Alsoo is het

oock ghelegen met de kranen dat eicken hoop

haer eygen Koningh hoeft. Wat sullen sy hier

uyt anders kunnen bewijsen dan dat een yege-

licke Kerck een eygen Bisschop moet hebben ?

Daer nae wijsen sy ons tot d'exempelen ge-

nomen uyt de burgerlicke regeeringh. Sy bren-

ghen by de woorden van Homerus , daer med'

hy seydt dat het niet wel en gaet daer veel

hoofden het regiment hebben , en voorts oock

diergelljcke spreucken die in den selven sin by

de wereltlicke schrijvers 1) tot aenprijsmgh van

de Monarchy of d'eenhoofdige regeeringh ghe-

esen worden. Hier op is lichtelick t'anlwoorden.

Want de Monarchy of eenhoofdighe regeeringh

en wordt door 2) ülysses by Homerus of door 3)

anderen in sulcken sin en verstandt niet ghe-

presen als of een alleen de gantsche werelt

,

door sijn ghebiedt regeeren moeste: maer sy

willen te kennen gheven dat een Rijck geen

twee Koningen en kan verdragen : en dat een

1) Schribenleu, 2) van. 3) van.

Vorst (ghelijck Ulysses seght) in sijn heerschap-

py geen mede-gesel en kan lijden.

9. Doch laet het alsoo zijn
,
gelijck sy wil-

len , dat het goet en oorbaerlick is dat de ge-

heele werelt onder een Hooft staet: 't welck

nochtans seer ongerijmt is. Maer laet het soo

sijn : evenwel en sal ick daerom niet loestaen
,

dat sulcks oock in de regeeringh van de Kerck

dienstigh is en plaets heeft. Want de Kerck

heeft Christus tol een eenigh Hooft, onder wiens

Vorstendom en heerschappy wy alle te samen

onder nialkanderen zijn vereenight, nae die or-

dre en gliestalte der Polity die hy selfs heeft

voor-geschreven. Sy doen derhalven aen Chris-

tus groot onrecht, wanneer sy willen dat één

mensch over de gantsche Kerck ghebieden sal

onder desen deck-mantel , te weten , om datse

sonder hooft niet zijn en kan. Want Christus

is het Hooft uyt den weicken het gantsche

lichaem te samen gevoegt en t'samen gebonden

door alle de toegevoeghde leden, uyt de werc-

kingh na de maet eens yegelicken lidts, sijn was-

dom ontfanght. Siet ghy wel hoe dat d'Apostel

alle menschen sonder uytsondennghe 1) in het

lichaem stelt , en dat hy deer' en den naem

des hoofts Christus alleen laet behouden ? Siet

ghy wel dat hy eenen yeghelicken lede een

sekere maet, en een gesette en bepaelde be-

dieningh toe-eyghent: op dat de volkomenheyt

der genade, midtsgaders oock de hooghste

macht om te regeeren jby Christus alleen soude

blijven? lek weet wel wat uytvlucht sy plegen

te gebruycken wanneer hun dit wort voor-ghe-

worpen , te weten, dat Christus eygentlick het

eenlghe Hooft ghenoemt wordt, om dat hy door

sijn autoriteyt en door sijn naem alleen regeert:

maer dat dit evenwel niet en belet dat onder

hem [zy een] ander bedienend 2) Hooft (ge-

lijckse spreken) om sijn plaets te bewaren op

der aerden. Maer sy en doen met dees' uyt-

vlucht gheen voordeel , 't en zy dats' eerst be-

wijsen dat desen dienst van Christus verordi-

neert is. Want d'Apostel leert dat de gantsche

bedieningh door alle de leden is verdeylt , en

dat de kracht van dat eenigh Hemelsch Hooft

afvloeyl. Of indiens' yetwes klaerders beghee-

ren , dewijl de Schriftuyr getuygt dat Christus

het Hooft is, en dees' eer hem alleen toe-eyghent,

soo en moet die eer' op gheenen anderen over-

geset worden , 't en zy dan op dien den weic-

ken Christus selfs tot sijn Sladthouder gemaeckt

heeft. Maer dit en wordt niet alleen nergens

gelesen , maer het kan oock uyt veel plaetsen

wederleyt worden.

10. Paulus beschrijft en schildert ons in

sommighe plaetsen een levendigh beeldt der

1) uytnemingh. 2) bedieustlick.

Lucau. lib. 1.

2. AntwoorI,

De buigerlicke

regeeringh van

de Kerckelicke

onderschey-

dende.

Waut in de

Kerck regeert

en leeft Chris-

tus het eenighe

Hooft, met

wiens polity en

regeeringh, de-

welcke met

duydelicke

woorden voor-

geschreven is,

alle dienst-

knechten he-

hooren te vre-

den te zijn.

Ephes. 4 1 5.

S. Bewijs-

reden, van het

bedienend

Hooft.

Ephes. 1. 22.

en 4. 15.

en 5. 23.

Coloss. 1. 18

en 2. 10.

2. Antwoort,

dat Paulus

wanneer hy ons
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Kercke.
|
Doch van dil bedlenende I) Huol'l

en doet hy gantsch geen vermelding '2). Maer
men kan veel eer uyt sijn beschrijvingli afnemen

dat sulcks van d'instellingh van Cliristus vreeml

IS. Christus heeft door sijn Henielvaert ile sien-

bcke teghenwoordigheyt sijns selfs van ons wech
genomen : hy is evenwel opgevaren op dat hy

alle dingh vervullen soude. Soo heeft dan de

Kerck hem noch ter tijdt bv haer tegenvvoor-

digh , en sal hem allijt tegeiiwoordigh hebben.

En als I'aulus wil betoonen hoe en op wat wijse

wy hem teghenwoordigh hebben, soo roept hy

ons te rugghe tot de bedieninghen die Christus

daer toe ghebruyckt. De Heere , seght hy, is

in ons allen na de mate van de genade die hy

eenen yegelicken lede gegeven heeft. Daarom
heeft hy sommige ghestelt tot Apostelen, som-

niighe tot Herders, sommige tot Euangelisten
,

sommighe tot Leeraers , &c. Waerom en seght

hy niet, dat hy eenen alleen over allen ghe-

steldt heeft die sijn plaets bewaren soude? Want
dat was te dier plaetse op 't hooghste noodt-

sakelick , ende en heeft geensins versweghen

moeten worden , indien hel waerachtigh waer.

Christus
, seght hy, is by ons. Maer hoe ? Door

den dienst der mensclien die hy ghestelt heeft

om sijn Kercke te regeeren. Waerom en seght

hy niet liever, door het bedienende 3) Hooft,

het welck Christus in sijn plaets verordineert

heeft ? Hy spreeckt oock wel van eenigheydt

:

maer die in Godt en heeft gheloove van Christus

bestaet. Den menschen en schrijft hy niet anders

toe dan een gemeyne bedieningh , en eenen

yeghehcken sijn bysondere maet en deel. Seght

my, doe hy hadde genoemt een Lichaem , eenen

Geest , een Hope der roepingh , eenen Godt

,

een Geloof, eenen Doop, waerom hy in d'aen-

prijsingh van die eenheydt oock niet terstondt

daer by en voeght, eenen oppersten Pausom
de Kerck in eenigheydt te houden ? Want hy

en konde niet bequamers geseyt heiiben , in-

dien 't met de saeck alsoo waer geleghen ghe-

weest. Laet die plaets neerstelick overwogen

worden. Het is buyten twijfTel dat d'Apostel

aldaer t'eenemael heeft willen voor ooghen stel-

len dat heyligh en gheestelick regimeent der

Kercke , 't welck de nakomers ghenoemt heb-

ben Hiërarchie. Maer hy en stelt niet alleen

gheen Monarchy of eenhoofdighe regeeringh

onder den Dienaren , maer hy wijst oock aen
,

datter sulcken regeeringh niet en is. 't Is oock

seker dat hy heeft willen uytdrucken de wijse

van die t'samen-voegingh door dewelcke de ghe-

loovighe met den Hoofde Christus vereenigt

zijn. Hy en maeckl aldaer niet alleen geen ghe-

wach van een bedienend 3) Hooft, maer hy

1) bedicnstlick. vennaeii. :i ) bcilieiistlick.

schrijit oock elcken lede sijne bvsondere werc-

kingli toe , nae de mate der ghenade die eenen

yegelicken is ghegeven. Sy en behoeven oock

van de vcrghelijckingli der hemelscher en der

aerdtscher Hiërarchie niet scherpsinnighlick te

philosopheeren. Want het en is niet gheraden
,

belanghende de Hemelsche Hiërarchie, boven
de maet te willen wijs zijn : en om de aertsche

Hiërarchie op te rechten en moeten wv gheen
ander voorbecldt volghen dan 't gheen de Heere
selfs door sijn Woordt heeft afgemaelt.

I I . Nu op dat ick hun oock het andere toe-

geve, 't welck sy nimmermeer by menschen van

verstandt en sullen verkrijghen : te weten , dat

d'opperhoofdigheyt over de Kerck also in Petrus

vast gesteldt is
, dat deselve door een voortduy-

rende 1 ) successy en opvolgingh 2) altijdt soude

blijven: waer uyt sullense nochtans bewijsen,

dat de Stoel te Rome also is geset , dat veder

een die Bisschop is van die Stadt , over de gant-

sche werelt het opperste ghebiedt hebben sal ?

Door wat recht verbinden sy dese weerdig-

heydt aen een plaets, die sonder meldingh

van eenighe plaets ghegeven is? Petrus,

segghense, heeft te Rome geleeft, en is al-

daer gestorven. Maer wat sullen wy seggen

van Christus selve? Heeft hy niet terwijl hy

leefde te Jerusalem het Bisdom bedient , en

door sijn doodt het Priesterampt vervult?

Heeft de Overste der Herderen , d'opperste

Bisschop, en het Hooft van de Kerck die

eer' en weerdigheyt den plaetse niet kunnen

toebrenghen : en heeft Petrus die veel minder

is sulcks kunnen doen? Zijn dit niet meer dan

kinderlicke beuselinghen ? Christus heeft Petrus

gegeven d'eer der Opperhoofdigheidt : Petrus

heeft te Rome geseeten: Ergo , so heeft hy
aldaer gesteldt den Stoel der Opperhoofdig-

heyt. Voorwaer als dit besluit soude vast gaen

,

soo hadden eertijdts d'Israëliten den Stoel der

opperhoofdigheyt moeten stellen in de Woes-
tijne, daer IMoses de opperste Leeraer en

Prince der Propheten sijn ampt hadde bedient

en ghestorven was.

12. Laet ons evenwel haer lijn besluyt

bemercken. Petrus , seggense , heeft onder

d'Apostelen het opperste gliesach ghehadt.

Ergo, soo moet de Kerck in dewelck hy ghe-

seten heeft , dit privilegy hebben. ]\Iaer waer

heeft hy aldereerst geseten? t'Antiochien,

segghense. Ergo , soo is 't recht en billick

dat de Kercke van Antiochien haer selven

d'Oppperhoüfdigheyt aentrecke. Sy bekennen

dat die Kerck eertijdts de voornaemste zy

geweest: maer dat Petrus van daer verhuy-

sende , te Rome overgebracht heeft die eer'

en hoogheydt die hy met hem ghebracht

1) gcduyrige. 2) vervul,i!;iugh.

3. Autwoort

't Eu volgt niet

dat de Rüoni-

sche Paus het

bedienend

Hooft is, of-

schoon men
Petrns descn

naem toeliet.

Dees' uyt-

vlucht, te we-

ten Petrus

heelt te Ro-

me geleeft eu

is aldaer ge-

storven; Ergo

de Roomsche

Kerck heeft het

privilegy van

Petrus, wordt

wedcrlevdL.

In-redeu.

Antwoordt,

dewelcke be-

wijst dat vol-

geus 't segghcn

der tcgheu-par-

tijen, d'Oppcr-

hoofdigheydt

aen de Kerck

van Antiochien

moet worden

op-gedragen.
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hadde. Want daer is onder den naem van

den Paus Marcellus een Sentbrief tot d'Ouder-

lingen van Antiocliien , waer in hy aldus

Dist. 12. schrijft en spreeckt : De Stoel van Petrus is

Kogamus. '

"'
'« den beginne gheweest by ulieden, de-

welcke daer na, door des Heeren bevel, tot

ons is over-gebracht. Also heeft de Kercke

van Anliochien , die in voortijden d'eerste

was, voor den Roomschen Stoel het vaentjen

gestreken. Doch door wat Goddelick' uyt-

spraeck wist die fijne Man , dat de Heere

2. Autivoort. suicks alsoo gheboden hadde? Want indien

dit stuck door 't recht moet ghe-eyndight en

af ghedaen worden , so moetens' ons ant-

woorden ofse willen dat dit Privilegy zy per-

soneel , betrefiende den persoon , of reëel

behoorende tot de saeck selfs , of dat het zy

uyt beyden vermengt. Want het moet een zijn

van dese drie. Indiense seggen dat dit Pri-

vilegy personeel is en den persoon betreft

,

soo en gaet het dan de plaets niet aen : in-

diense segghen dat het reëel is betreffende

de saeck selfs , soo en wort het , wanneer

't eenmael den plaetse ghegheven is , niet wech

ghenomen noch door de doodt, noch door 't

verhuysen des persoons. Resteert dan datse

seggen dat het uyt beyden is vermenght.

Maer in sulcken kas en sal de plaets alleen

in bemerckingh niet moeten komen , ten zy

dat de persoon met eenen daer in over een

stemme. Laet hun nu verkiesen watse willen
,

ick sal terstont daer tegen mbrengen en lich-

telick bewijsen , dat Rome sonder eenige reden

sich selven dèes' Opperhoofdigheyt aentreckt.

3. Antwoort, 1 3. Lact het nochtans soo zijn : laet d'Op-
die van het

perhoofdighevt (geliickse beuselen) van Antio-

geudctotonge- chicn tot Romo over-gebracht zijn. Waerom
rijmtheden. gp, heeft evenwel Antiochien de tweede plaets

niet behouden ? Want indien Ron.e daerom

()). 459.) den eersten Stoel heeft, om dat Petrus al-
|

daer tot het uylerste sijns-levens geseten heeft

:

wien sal men dan liever den tweeden Stoel ge-

ven dan dier Stadt daer hy sijnen eersten Stoel

gehadt heeft? Hoe is het dan by gekomen dat

Alcxandrien gaet voor Antiochien? Hoe past

het doch dat de Kerck van een Discipel hooger

is dan de Stoel van een Apostel? Indien men
yeder Kerck schuldigh is te eeren nae de weer-

digheyt van haren Fondateur en Stichter , wat
sullen wy dan oock segghen van de verdere

GaUt. 2. 9. Kercken? Paulus noemter drie die pylaren sche-
nen te zijn

, te weten , Jacobus , Petrus en Joan-
nes. Indien ter eeren van Petrus den Room-
schen Stoel d'eerste plaets wort toe-ge-eygenl,
verdienen dan de respective kercken van Eplie-
sen en Jerusalcm daer Joannes en Jacobus gese-
ten hebben, niet de tweede en derde plaets?
't Is nu suicks dat Jerusalem eertijsts de laeisle

plaets ghehadt heeft onder de Patriarchschap-

pen. Ephesen en heeft selfs op den uyterslen

hoeck niet mogen blijven staen. Daer zijn oock

andere Kercken voor by gegaen , soo die Kerc-

ken die Paulus geslicht heeft, als die , die d'an-

der' Apostelen bedient hebben. De stoel van

Marcus \daereiifer/hen] \) die slechts 2) een

was uyt haer 3) Discipelen, heeft sulcken eer'

verkregen. Of sy moeten bekennen dat dit een

averechtsche ordre gheweest is: of sy moeten

ons toestaen , dat dit niet en is gheweest 4)

een vast 5) gebruyck , datmen een yegelicke

Kerck soodanigen graedt der eere soude moe-

ten geven , als die geen hadde die deselve

gesticht heeft.

'14. Al hoewel ick en sic niet wat geloof 4. Autwoort,

en sekerheydt daer zy te stellen in dat geen
pe"i!'l's"uiet en

't welck sy van 't sitten van Petrus op den is geweest bis-

Roomschen Stoel verhalen. Voorwaer 't geen ^''^°'^ ^""^ ^*°'

by Esebius staet , dat hy aldaer vijf en twintig

jaren langh Bisschop geweest is , dat wort son-

der eenige moeyte wederleydt. Want het is

uyt het eerste en tweede Capittel tot den Ga-

laten openbaer dat hy omtrent twintigh jaren

nae Christus doodt te Jerusalem was , en dat

hy daer nae t' Antiochien is gekomen : maer

hoe langh hy daer is geweest , dat is onseker.

Gregorius telt seven , maer Eusebius vijf en

twintigh jaren. Nu van de doodt van Christus

tot het eynde van de regeeringe van Nero

(onder den welcken sy segghen dat hy gedoot

is) sullen gevonden worden alleen seven en

dertigh jaren. Want de Heere heeft gheleden

onder Tiberius in het achtiende jaer van sijne

regeeringh. Indien ghy nu daer van afkort de

twintigh jaren die Petrus, gelijck Paulus ghe-

tuyght , binnen Jerusalem gewoont heeft , soo

sullender ten hooghsten seventien jaren over

schieten, die nu onder twee Bisdommen moe-

ten verdeelt zijn. Indien hy langen tijdt t'An-

tiochien vertoeft heeft , soo en heeft hy te Roo- -

men niet kunnen sitten dan voor eenen korten

tijt: 't Welck men noch klaerder kan bewijsen.

Paulus heeft tot den Romeynen gheschreven op Kom. is. 25.

den wegh doe hy nae Jerusalem loogh , alwaer

hy ghevangen wierdt en nae Rome gevoert.

Het is derhalven waerschijnlick dat desen brief

gheschreven is vier jaren te voren eer hy te Ro-

me quam. In dien brief en wordt noch van

Petrus gheen meldingh ghemaeckt , dewelcke

ghcensins en hadde moeten over geslagen wor-

den, indien hy de Kerck van Rome te dier tijt

regeerde. Ja dat meer is , in het eynde van den Rom. i6. 3.

brief, alwaer hy een langh register op telt en

opsomt 6) van de Godtvruchtighe die hy beveelt

te groeten , alwaer hy , namelick , alle sijne be-

1) [ ]. 2) alleen.

6) verhaelt.

3) de. 4) []. 5) gheduyrigh.
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kende vrienden noemt en by een steldt, swijght

hy noch t'eenemael stil van Petrus. En alhier

en is gheen langh of scherpsinnigh bewijs van

nooden, immers by lieden van een gesont ver-

stant en oordeel. Want de' saeck selve , mits-

gaders oock den geheelen inhoudt van den

Sendbrief roept genoeghsaem dat hy Petrus

sonder hem te melden , niet en heeft moeten

voorby laten passeeren , indien hy te Rome
geweest waer.

1 5. Daer nae wordt Paulus gevangen tot

Rome ghebracht. Lucas vertelt dat hy van

de Broederen onthaelt en ontfanghen wierdt.

Maer van Petrus en vertelt hy niet met allen.

Van daer schrijft Paulus tot veel Kercken.

In sommige Brieven schrijft hy oock de groe-

tenissen die hy doet uyt den naem van som-

mighe Broederen die met hem te Rome
waren. En hy en gheeft niet te kennen selfs

met een eenigh woordt , dat Petrus te dier

tijdt aldaer geweest zy- Wie isser , bidd' ick

u, die sal konnen gelooven, dat Paulus van

hem heeft moghen of kunnen swijghen , in-

dien hy daer waer gheweest? Jae als hy in

Phiiiii. -2. 20, den Brief tot den Philippensen gheseydt hadde
,

''
dat hy niemandt en hadde die 't werck des

Heeren so getrouwelick waernam alsTimolheus,

soo klaeght hy dats' alle te samen soecken

dat haer eygen is. En in den Brief tot den

2. Tim. 4.16. selven Timotheus doet hy noch een swaer-

der klacht , dat niemandt hem in sijn eerste

verantwoording en hadde by gestaen , maer

dats' alle te gelijck hem verlaten hadden. Waer
was dan Petrus doe ter tijdt ? Want indiense

seggen dat hy te Rome geweest is , met wat

een groote smaetheydt en schande wordt hy

dan door 1) Paulus gebrantmerckt , als of hy

beneOens andere geweest waer' een verlater

des Euangeliums ? Want hy spreeckt van de

Geloovighe , dewijl hy terstont daer by voeght

:

Godt en reeckende hun dat niet toe. Hoe

langh , en te wat tijt heeft dan Petrus dien

Uyiviuoht. Stoel beseten? Maer, seggense , de Schrijvers

hebben dees eendrachtige meyningh , dat hy

die Kerck tot sijn doodt toe gheregeert heeft.

1. Antwooit. Maer deselve Schrijvers en zijn met eikan-

deren 2) daer in niet eens wie Petrus suc-

cesseur en opvolger gheweest is , want som-

mige seggen dat Linus , sommige wederom

dat Clemens hem op den Stoel gevolgt is.

Zij vertellen oock veel ongerijmde fabelen van

de disputaty die Petrus met Simon den loo-

Kpist. 2. iii venaer soude ghehadt hebben. Augustinus
lauanuai-. handelende van de superstitien , en verswijght

oo.ck niet , dat te Rome , uyt een lichtveer-

delick opgenomene waen en meyningh , in ge-

1) van. 2) den andereu.

komen is die ghewoont datse niet en souden

vasten op dien dagh op den welcken Petrus

de victory over Simon den toovenaer ver-

kregen hadde. In somma, de saken en ge-

schiedenissen van dien tijt , zijn' door de ver-

scheidenheyt der opinien alsoo duyster en

verwart, datmen niet lichtveerdelick en moet
gelooven , als men by de voorseyde Schrij-

vers yetwes beschreven vindt. En evenwel

en ben ick, van weghen dees' ovcr-een-ko-

mingh der Schrijveren in dit stuck , daer niet

tegen, dat hy te Rome ghestorven is: maer
dat hy aldaer Bisschop geweest zy , inson-

derheydt voor een langen tijdt , dat en kan

ick my niet laten wijs maken. Ick en vraegh'

oock daer nae niet veel: overmidts Paulus

ghetuyght dat het Apostelanipt van Petrus

bysonderlick behoorde tot den Joden , en sijn

Apostel-ampt tot ons die uyt de Heydenen
zijn. Op dat derhalven dat verbont 't welck

sy onder malkanderen ghemaeckt hebben , by

ons vast en bondigh zy -. jae , opdat de ordi-

nanty en het beleydt des Heyligen Geestes

onder ons bevestight worde, so moeten wy
meer ons' ooghen slaen op het Apostelschap

van Paulus , dan op het Apostelschap van

Petrus. Want de Hey-
|
lige Geest heeft den

last onder hun also verdeelt dat hy Petrus

den Joden , en Paulus den Heydenen heeft

toegheschickt. Laet dan nu de Roomschgesin-

den haer Opperhoofdigheydt elders soecken

dan in Godes Woordt , dewijl deselve niet en

wordt bevonden op het Woordt Godls ghe-

grondt te zijn.

1 6. Laet ons nu komen tot d'Oude Kerck

,

op dat oock openbaer en blijckelick worde dat

onse tegen-partijen haer selven immers so

lichtveerdigh en valschelick beroemen van het

toestemmen der Oudtlieyt , als van het ge-

tuygenis van Godes Woordt. Wanneer sy der-

halven dit haer seghswoort altijdt in den mont

hebben , te weten , dat d'eenigheyt der Kercke

niet en kan behouden worden ten zy datter

op der aerden zy een opperste Hooft , het

welck van alle de leden worde gehoorsaemt

:

en dat daerom de Heer den Apostel Petrus

,

en na hem door het recht der successy den

Roomschen Stoele de Opperhoofdigheydt ghe-

geven heeft, op dat de selvigh' in dien stoel

tot den eynde toe soude blijven : so bewecren

en seggen sy met eenen dat dit alsoo van

het begin aen altijt is onderhouden geweest.

Maer dewijlse veel ghetuyghnissen verkeer-

delick verdraeijen , soo wil ick dit eerst voor

henen seggen , dat ick niet en ontkenn' dat

d' oude Schrijvers al-omm' de Roomsche Kerck

groote eer bewljsen en eerbiediglick van de-

selve spreken, 't Welck mijns bedunkens voor-

2. Autwoort,

door toe-ghe-

vingh.

3. Autwoort,

nyt Je bemerc-

kingh van het

Aposlcl-nmpt

van Petrus.

(p. 400.)

9. Bewijs-

reden, d'eenig-

heyt der Kerrk

en kan niet bc-

lioudcn worden

't en zy datter

op Aerden een

opperste Hooft

zy, waer voor

d*t)ndt-vaders

den lïooni-

sclien Bisschop

erkent hebben.

1. Antwoort,

voor-stellende

drie oorsaken,

waerom d'Ou-

de de Room-
sche Kerck

grootclicks ver-

eert hebben.
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2. Autwoort,

wat de Oude
gevoelt hebben
van d'eenig-

bcydtdevKci'c-

ke.

Sy en hebben
der llooiuscher

Kerck geca

Opperhoofdig-

hcyt over d' an-

dere Kcrcken

tocge-eyghent

:

namelick geschiedl om drie oorsaken. Want
die n)eyningh , deweick' ick en weet niet hoe

ghenieen was gheworden , dat de gemelde

Kerck door den dienst van Petrus gesticht en

inghesteldt was , vermocht seer veel om haer

aenghenaem en aensienlick te maken. Daerom
wiert die Kerck m het Westen om der eeren

wil genoemt den Ajjostolischen stoel. Daer

beneil'ens , aengesien binnen Rome was het

Hooft des Rijck , on het oversuicks gelooflick

was dat aldaer treiïelicker mannen in kennis,

in schranderheydt 1) , in ervarenlheydt en

veler saken bevindingh waren, dan erghens

elders : soo wierdt met recht daer op acht

genomen, op dal d'edellieydt van die Stadt,

en oock andere veel voortrellelicker gaven

Güdts niet en souden schijnen veracht te

worden. Hier bij is voor het derde noch

gekomen dat te dier tijdt, doe de Kercken

in 't Oosten en in Griecken-lant , mitsga-

ders oock in Africa , door veel verscheyden

opinien en ghevoelens onder malkanderen

twistigh en oproerig waren , de Roomsche
Kerck vreedsamer en stilder is geweest dan

andere. Daer door het dan gheschiedt is dat

de Godtvruchtige en heylige Bisschoppen die

uyt hare Kercken ghestoten waren , dickwils

tot de Kerck van Rome haren toevlucht na-

men als tot een haven en vry-burcht. Want
ghelijck de Westersche so scherpsinnigh en

gaeuw van verstandt niet en zijn als die van

Asia en Africa, alsoo en zijns' oock soo be-

begeerigh niet tot nieuwigheden. Dit heeft dan

de Kerck van- Rome seer veel authoriteyts en

aensiens toeghebracht, dats' in die twijtfel-

acbtige tijden so oproerigh niet geweest en is

als de verdere Kercken, en datse meer dan

alle d'andere vast gebleven is by de Leere

dies' eenmael ontfenghen hadde. Ghelijck wy
terstondt beter uytieggen en verklaren sullen.

Oin dese drie oorsaken , segg' ick , is sy in

grooter eer' en achtingh ghehouden , en door

veel trelTelicke getuyghnissen der Ouden aen-

gepresen geweest.

17. Maer. v/anneer onse tegen-partijen hier

uyt willen beweeren dat de Roomsche Kerck

d'Opperhoofdigheyt en de hoogste macht heeft

over d'andere Kercken , soo handelense veel te

verkeerdelick
,
gelijck geseydt is. En op dat dit

te beter blijcke
, soo sal ick kortelick aenwijsen,

wat d'Oude gheoordeelt 2) hebben van dees'

eenigheyt, daer op sy-lieden soo seer dringen
en aenhoudcn. Nae dat Hieronymus in sijnen

Brief tot Nepotianus veel exempelen der eenig-
heydt verhaell heeft, so komt hy eyntlick tot

de Kerckelicke^^Hierarchy. De Kercken hebben
hare Bisschoppen, Overste-Priesters, en Op-

1) voorsichtigUeydl. 2) ghevuelt

per-Diakenen, en de gantsche Kerckelickeordre

staet en steunt op hare regeerders. Hierspreeckt

een Roomsch Ouderling of Priester , hy recom-

mandeert en prijst d'eenigheydt in de Kercke-

licke ordre. Maer waerom en verhaelt hy niet

dat alle de Kercken door één hooft , als door

een bandt aen malkanderen zijn verbonden?

Daer en was niet dat beter te pas quam en

diende tot de teghenwoordighe saeck : men kan

oock met en segghen dat hy suicks door ver-

getentheydt heeft over geslagen en verswe-

ghen. Want hy en soude niet lievers hebben

ghedaen , indien hel de saeck hadde kunnen

lijden. Hy heeft derhalven sonder Iwijfïel ghe-

sien dat dit is de ware wijse van eenheydt

,

die door %) Cyprianus seer schoon beschreven

wort met dese woorden ; Daer is alleenlick een

Bisschopdom, van het welck een yeder Bis-

schop een volkomen deel heeft : daer is oock

alleenlick een Kerck , deweick' in veelheyt door

den wasdom der vruchtbaerheyt wort uytge-

breyt. Gelijck de Sonne veel stralen heeft , en

maer een licht : en gelijck een boom veel tac-

ken heeft, en niet meer als eenen stam op een

taeye wortel vast geset : en gelijck als uyt een

fonteyn veel beken en stroomen afvloeyen , en

alle deselve beken , ofschoon se door den mil-

den overvloedt des uytspringenden waters van

den anderen schijnen te verloopen, evenwel

haer eenigheyt geheel en ongeschendt bewaren

in den springh-ader en oorsprongh. Alsoo is't

oock gheleghen met de Kerck, dewelcke met

het licht des Heeren overgoten zijnde , hare

stralen door de gantsche werelt uytstreckt, en

evenwel en is het maer een licht, 'twelck over al

uytgebreyt wort, en d'eenheyt des lichaems en

wordt daer door met gescheyden : sy verbreydt

hare tacken over de gantsche werelt, sy gheeft

beken die henen door-vloeyen , en nochtans en

isser maer een hooft en eenen oorsprongh , &c.

Daer nae: De Bruyl van Christus en kan niet

geschonden worden : sy kendt maer een huys

,

en sy bewaert door een eerbare schaemt de

heyligheydt en kuysheydt van eene slaep-

kamer. Hier siet ghy dat hy het eenige Bis-

dom van Christus algemeyn maeckt , onder het

welck de gantsche Kerck begrepen wort , en

dat hy seght, dat de deelen van dit Bisdom

volkomen in 't geheel beseten worden van alle

de Bisschoppen die onder dit Hooft het Bis-

schops-ambt bedienen. Waer is d'Opperhoof-

digheyt des Roomschen Stoels indien het ge-

heele Bisdom by Christus alleen is, en is't dat

een yeder Bisschop daer van een volkomen deel

heeft? Dit dient hier toe, op dat de Leser in

korte woorden soude verstaen , dat dien artijc-

kel die de Roomschgesinden voor bekent en voor

maer hebben

dees' eer' op-

ghedragen

aen Christus

alleen, die daer

is het Hooft

van d'algeniey-

ne Kerck.

De simplicit.

Prselatoruni.
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ontvvijlielick opnemen , aengaende d'eenlieydl

van een aerdtsch Hooft in de regeeringh van

de Kerck , den Ouden l'eenemael onbekent

eeweest is.

Bei T'II. Capittel

Van liet begin en den vooitgangli iles Ruoni-

«chen Pausfloms tot dat liet sicli tot dees'

hoogheyt verheven heeft , waer door de vrij-

lieyt van de Kerck onderdrnckt en alle regee-

ring wech genomen i.s.

Aengaende d'oudlheyt van d'Opperhoofdig-

heyt des Rooinschen Steels, daer en
|

IS met dat ouder is om de selvigh' oudlheydt te

beveslighen dan het besluyt des Nicemschen

Conciliums , door het welck de Koomsche Bis-

schop d'eerste plaets bekomt onder de Patriar-

chen, mitsgaders oock desen last onllanglil dat

hy sorge sal dragen over de Kercken die onder

de Stadt Rome behooreu. Wanneer hetj Con-

cihum tusschen hem en d'andere Patriarchen

alsulcken verdeeHngh maeckt , dat het hem en

eicken Patriarch sijne palen aenwijst en al'teec-

kent: soo en stelt het voorvvaer den Rooinschen

Bisschop niet tot een Hooft, maer maeckt hem
een van de voornaemste Patriarchen. Vitus en

Vincenlius waren uyt den naem van Julius, die

de Roomsche Kerck te dier lijdt regeerde, tegen-

woordigh op hel voornoemde Concilium. Den

selvigen wierdl de vierde plaels gegeven. lek

bidd' u, indien Julius voor het Hoofl van de

Kerck waer erkent en gehouden ghevveest, sou-

demen sijne Legaten lot de vierde Stoel en sit-

plaels gheschoven hebben? Soud' Alhanasius

President zijn in 't Concily, alwaer de gheslalt

en ghedaent van d'ordre in het regeeren alder-

iiieesl moei bimcken en ghesien worden *)? Hel

bhjckt oock dat de Roomsche Bisschop (]ele-

stinus Ie dier lijdl doe hel Concily tol Ephesen

gehouden wierl , in hel selve Concily een krom-

me slreeck en vondl gebruyckt heeft om de

weerdigheydl sijns Stoels te versorgen. Want
doe hy aldaer sijne Legaten sondt, soo beval

hy sijn plaels aen Cyrillus den Bisschop van

Alexandrien, die andersins President des Con-

ciliums soude ghevveest zijn. Waer toe diende

doch dit bevel anders dan op dat sijn naem op

eenigherley wijse soude zijn en blijven in den

eersten Stoel. Want sijn Legaten sitlen in een

lagere plaets , haer advijs en gevoelen wort

van hun ghehjck van den anderen , afgevor-

derl , en sy onderteeckenen op haer beurt en

plaets : onderlusschen vermenght Cyrillus de

*) Athanasiiis was <le.«tijils geeik Hisschop.

Bisschop en Patriarch van Alexandrien des

Rooinschen Bisschops naem met sijnen naem.

Wal sal ick seggen van het tweede Concily

tol Ephesen , m hel welck Dioscorus de Pa-

triarch van Alexandrien als uyl kracht van

sijn recht, President was, al hoewel de Ghe-
sanlen van Leo de Roomsche Bisschop daer

tegenwoordig waren? Sy sullen hier leghen

dees' uylvlucht voort brenghen dat hetgeen

rechlsinnig Concily zy geweest, als door 1) het

welck de heylighe Man Flavianus veroordeelt

.

en Eulyches vry gesproken
, midlsgaders sijne

godlloose Leer voor goedl gekeurl is. Maer
terwijl hel Synodus vergadert wierdl , terwijl

de Bisschoppen de sil-plaetsen onder mal-

kanderen uytdeelden
, soo salen voorwaer on-

der andere de Ghesanlen van de Roomsche
Kerck aldaer niet anders dan in een heyligh

en wetligh Concily. Nochtans en twislense

niet van d'eersle plaels , maer laten deselve

voor eenen anderen: het welck sy gheensins

en souden hebben gedaen , indiens' hadden
ghemeynl dat die plaels hun met recht toe-

(|uam. Want de Roomsche Bisschoppen en

hebben sich nooyt geschaeml seer groole krac-

keelen op Ie nemen voor haer eer' en hoog-

heyt , en om die alleen de Kerck dickwils

door veel schadelicke twisten en strijden te

quellen en te verstooren. Maer om dal Leosagh
dat het een al te schandelicken eysch zijn soude,

soo 2) hy voor sijne Legaten d'eerste sil-

plaels begeerde , so heeft hy sich van suicken

eysch onthouden.

2. Daer nae is ghevolght het Concily van

Chalcedon, in het welck de Ghesanlen van de

Roomsche Kerck door des Keysers consent en

loelaliagh d'eerste plaets bekomen en beset

hebben. Maer Leo self bekent dal dit een extra-

ordinaris en ongewoonlick privilegy geweest is.

Want als hy dit privilegy van den Keyser Mar-
tianus en van Pulcheria Augusta versoeckl

,

soo en beweert hy niet dat hel hem toekomt

.

maer hy wendt alleen dit voor , dal de Ooster-

sche Bisschoppen, die in het Concily te Ephe-

sen het voorsilten gehadt hadden , te dier lijdt

alles verstoort , en haer macht qualick ge-

bruyckt hadden. Derhalven nadien datier in

dit Concily een defligli en slatigh bestierder 1)

der saken vereyschl wierdl , en dal het niet

waerschijnlick en was, dat die ghene die eens

soo licht en oproerigh geweest waren, tol dese

saeck souden bequaem zijn , so bidt hy dat hem
die beurt om Ie regeeren over-gegeven werde

,

van weghen hel ghebreck en d'onbequaemhevt
van d'andere. 't Gheen voor een bysonder pri-

vilegy en buylen de ghewoonte versocht wordt,

Weder-leg -

giiigh van een

uytvlucht.

Eü al tioewel

de Rouiusche

Gbesauteu iu't

Concily te

Chalcedouieu

d'eerste plaets

beset heb-

ben, soo is dat

nochtaus ghe-

schiedt om een

extra-ordinaire

reden.

1) van. 2) waer't dat. 3) beieyder.
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Heten isoock

sedert van have

navolgers iii

andere Coiici-

licii niet ver-

krei'en. ^

Het Aqnileen-

sche Coneily.

d'Oat-vaders

en hebben ooek

niet sooihuii-

j^heii tytel den

Room&rhen
Bisschop niet

vereert.

I,ib. 2. Eplst.

2. & lib. 4.

Epist. 0.

(p. 462.)

dat en is voorwaer niet na den gemeynen regel.

Wanneer dit alleen voor-ghewendt wordt , dat-

men eenen anderen nieuwen President van noo-

den heeft , om dat de vorige Presidenten haer

selven qualick ghedragen hadden: soo bitjckt

daer uyt dat het voor henen niet en is geschiet

,

en dat het niet altijdt alsoo en behoort te wesen :

maer dat liet alleenlick ghedaen wordt uyt op-

sicht en oorsaeckvan 't tegenwoordige penjckel.

So heeft dan de Roomsche Bisschop d'eerste

plaets in het Clialcedonische Concily , niet om
dat die plaets den Roomschen Stoel toekomt,

maer om dat het Concily een deftigh en be-

quaem voorsitter 1) van noode 2) heeft, terwijl

die gene t Concily behoorden te regeeren , door

hare woestheyt en on^heregeltheydt haer selven

van die plaets uytsluyten. En dit mijn seggen

heeft de navolger van Leo met der daet bewe-

sen en bevestigt. Want doe hy sijne Legaten

sondt tot het vijfde Concily te Constantinopel

,

't weick langhen tijdt daer nae gehouden wierdt,

soo en heeft hy om d'eerste sit-plaels niet ghe-

twist , maer hy heeft geern geleden dat Menna

de Constantinopolitaensche Patriarch President

zijn soude. Alsoo sien wy dat in 't Concily te

Carthago, op het welck Augustinus tegenwoor-

digh was , Aurelius d'Opper-Bisschop van die

plaets President en Regeerder geweest is , en

niet de Gesanten van den Roomschen Stoel : al

hoewel nochtans aldaer van d'authoriteyt des

Roomschen Bisschops getwist wierdt. Ja daer

is in Italië selfs een algenieyn Concily gehou-

den, op het welck de Roomsche Bisschop niet

en is tegenwoprdigh geweest. Ambrosius was

aldaer President , die te dier tijdt van tref-

fclick aensien was by den Keyser. In dat Con-

cily en wordt van den Roomschen Bisschop niet

eens ghemeldt. Soo is dan te dier tijdt door de

weerdigheydt van Ambrosius gheschiedt dat

sijnen Stoel te Milaen aensienlicker was , dan

de Stoel van Rome.

3. Het en is , wat belangt den tytel van

Opperhoofdigheydt en andere tytelen der

grootsheydt , op deweicke den Roomschen Paus

nu ter tijt eenen wonderlicken moedt draeght

,

niet swaer om oordeelen , wanneer en op hoe-

danighen wijse deselve zijn in ghekropen. Cy-

prianus maeckt dickwils ghewach van den

Roomschen Bisschop Cornelius. Maer hy noemt

hem niet anders dan Broeder, of Mede-bisschop,

of Mede-dienaer. Wanneer hy schrijft tot Ste-

phanus den opvolger van Cornelius , soo en stelt

hy den selven niet alleen met hem en d'andere

Bisschoppen in eenen even gelijcken graedt,

maer
|

hy spreeckt den selven oock hardelick

aen
, hem somlijdts van hooveerdy , somtijdts

1) beleyder 2) doen.

wederom van onwetenheydt berispende. Nae

de tijden van Cyprianus hebben wy van dese

saeck het oordeel van de gantsche Kerck van

Afrika. Want het Concily te Carthago heeft

niet gewilt , dat yemandt een Overste der Pries-

teren, of den eersten Bisschop soude genoemt

worden : maer gheordineert dat hy alleensoude

ghenoemt worden den Bisschop van d'eerste

Stoel, tudien yemant wil ondersoecken de

Boecken en Schriften die ouder zijn, soo sal

hy bevinden dat de Roomsche Bisschop te dier

tijdt te vreden is gheweest met de gemeyne be-

naming van Broeder. Voorwaer soo langh als

de waerachtige en reyne gedaent van de Kerck

gheduyrt heeft , soo waren alle die namen der

hooveerdigheyt , met deweicke de Roomsche

Sloel naderhant heeft beginnen te proncken en

te pralen , t'eenemael onbekendt , men wist doe

ter tijdt niet wat een opperste Paus was, en een

eenigh Hooft der kercken op der aerden. Indien

de Roomsche Bisschop sich selven yetwes van

suicks hadde durven aennemen , daer waren

kloeckhertige mannen die sijne dwaesheydt ter-

stondt souden bedwongen hebben. Al hoewel

Hieronymus een Roomsch Priester was , en

niet qualick ghesint om de weerdigheydt van de

Roomsche Kerck te prijsen , soo veel de saeck

en de gelegentheyt der lijden konden verdra-

gen : soo sien wy nochtans hoe dat hy deselve

breydelt en in ordre brenght. Indien men, seght

hy , authoriteyt en aensien soeckt , de werelt is

meerder dan eene Stadt. Wat brenght ghy my
de ghewoonte van eene Stadt te voorschijn ?

Waer toe verdedight ghy 't kleyne getal , waer

uyt hooveerdy ontstaet , tegen de wetten en or-

dinantien van de Kerck ? Te wat plaets een

Bisschop is , het zy te Rome , het zy t'Eugu-

bie , het zy te Constantinopel , het zy te Re-

gium , soo heeft hy nocVitans een en de selfde

weerdigheyt , en een en het selfde Priesterdom.

Het vermogen van rijckdom. on de nedrigheydt

van d'armoed' en maeckt niet dat een Bisschop gorius, toe-ge-

h_ f 1 • naenit deOroo-
ooger of lager is.

,^^ ^^^^^ ^^^^^

4. Aengaende den tytel van algemeyn Bis- dapperiick be-

schop , daer over is eerst strijdt en twist ont- streden, doe de
' ... _ " . Bisschop van

staen ten tijden van (jregonus , waer toe constantinopel

d'eergierigheydt van Joannes des Constantino- sich di* tytei

politaenschen Bisschops oorsaeck en aanley-
""'''* "7^,'^^'

r. r ƒ men : brego-

dingh ghegheven heoft. Want dese Joannes ('t nns en heeft

welck nooyt yemandt anders sich onderwonden ooek dien tytel

hadde) wildt sich selven tot eenen alghemeynen g^then zijnde,

Bisschop opwerpen. In dien twist en strijdt en hemseiven niet

wendt de Roomsche Bisschop Gregorius niet *-°^:F"rt'': ,

voor dat hem genomen wiert t recht , dat hem 76. Maurie.

toe quam : maer hv roept sterckelick daer te- August. Con^-

1^1.1.
1 r 1 • 1 stant August.

ghen
, dat die naem onheyhgh is, jae een ney- g jj^ ^g

lighschennis 1 ) ,
jae een voor-bode van den Ejusdem lib.

1 ) kerck-roüf.

In Epist. ad

Evagrinm.

T)aer en te-

1 heeft Gve-
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Antichrist. De gantsche Kerck , seght hy , valt

van hare vastigheyt en stael, indien die valt die

een algemeyn Bisschop ghcnoemt wort. En in

een ander plaets : Het is seer droevigh en swaer

met ghedult te lyden , dat tot verachting van

alle Bisschoppen onse Broeder en Mede-Bis-

schop alleen Bisschop soude glienoeml wor-

den. Maer wat wort in dese sijne grootsheyt an-

ders aenghewesen dan dat de tijden des Anti-

christs als nu voor de deur staan ? Want hy

volght de voetstappen van den ghenen , de-

welck' het gheselschap der Engelen verach-

tende
,
ghetracht heeft op te klimmen

1
) op den

top der Opperhoofdigheydt. Elders schrijft hij

tot Eulogius Alexandrinus en iVnastasius An-

tiochenus aldus : Niemant van mijne voorsaten

en heeft ooyt desen onheyligen naem willen

ghebruycken , te weten , om dat , indien een de

naem draeght van alghemeyn Patriarch , de

naem van Patriarch aen de andere wordt on-

trocken. Maer dit moet verre zijn van een Chns-

telick ghemoedt , dat yemant hem-selven soude

willen aentrecken dat gheen , waer door hy
d eer' van sijne Broeders selfs in het minste

deel soude verkorten. In dien schelmschen

naem toe-stemmen , en is niet anders dan het

gheloof verderven en verliesen. Het is wat an-

ders , seght hy , 't gheen wy moeten doen om
de hoovcerdy en verheffingh te bedwinghen,

lek segghe vrymoedelick , dat die ghene die

hem-selven noemt , of van andere begeert ge-

noemt te worden Algemeyn Priester , in sijnen

hooghmoedt een voorlooper is van den Anti-

christ : want hy stelt sich boven andere door

hooveerdigheydt. Item, wederom m sijnen Brief

". ^''lli'•t tot Anastasius Alexandrinus: lek hebbe ghe-

seydt , dat hy met ons gheen vreed' en kan

hebben , 't en zy dat hy bestrafFe de hoogheyt

van dien superstitieusen en hooveerdigennaem,

die van den eersten Apostaet en Afvaller isghe-

vonden. En (op dat ick swyge van 't ongehjck

't weick uw' eer' daer door gheschiedt) is 't

dat een genoemt wort Algemeyn Bisschop , soo

stort de gantsche Kerck ter neder, soo whnneer

de alghemeyne valt. Doch dat hy schrijft,

dat dees' eere in 't Concily te Chalcedon aen

Leo sijnen voorsaet zy aengeboden gheweest

,

dat en heeft geen schijn van waerheyt. Want
daer en wort met met allen van suicks in de

Acten en Handelinghen van dat Concily ghe-

lesen. En Leo self, die met veel Brieven straft

en bestrijdt d'ordinanty die in 't voor-genoemde

Concily ter eeren van den Bisschop te Constan-

tinopolen gemaeckt was , en soude sonder twljf-

fel dit aengenaemst' en voornaemste bewijs

niet verswegen hebben , indien 't waerachtigh

waer dat hy die eer' die hem aengeboden wierdt,

i) steygeiTU.

hadde verworpen ; en hy , die andersins een

Man was meer dan ghenoeg eer-gierigh , en

soude niet geern achter ghelaten hebben 't

gheen tot sijnen lof diende. Soo is dan Grego-

rius daer in bedroghen gheweest dat hy meynde
dat die tytel den Roomschen Stoel is aenghe-

boden door 1) het Concily te Chalcedon. Op dat

ick verswyghe dat het bclacchclick is.dathy

ghetuyght, dat die tytel van een heyligh Con-

cily IS voort ghekomen , en met eenen den sel-

ven noemt schelmsch , onheyligh, onbehoorlick,

hooveerdigh en heiligschennend '2): jae van

den duyvel bedacht, en van den Voorlooper des

Antichrists geopenbaert. En evenwel seght hy

daer nae. dat sijn voorsaet dien tytel heelt glie-

weygert , op dat alle de Priesters in 't gliemeyn

van haer behoorlicke eer' met en souden wor-

den berooft, terwyl den eenen yets sonderlinghs

ghegheven wierdt. Elders seght hy aldus

:

Niemandt en heeft ooyt met soodanighen naem
willen ghenoemt worden , niemant en heeft sich

desen lichtveerdigen naem aenghenomen : op.

dat hy niet en soude schijnen , indien hy in den

Bisschoppelicken graedt en trap d'eere der uyt-

steeckentheyt of Opperhoofdigheydt aennam

,

dees' eer allen sijnen anderen Broederen ge-

weygert te hebben.

5. Ick kome nu tot de jurisdicty en heer-

schappy , deweicke de Roomsche Paus na sijn

seggen sonder tegenspreken heeft over alle

Kercken. Ick weet hoe groote krackeelen eer-

tijdts hier van geweest zijn. Want daer en is geen

tijt gheweest in deweicke de Roomsche Stoel

met en heeft gestaen en getracht na 't gebiedt en

gesach over andere Kercken. En het en sal te de-

ser plaets niet t'onpas komen, dat wy ondersoec-

ken door hoedanighe middelen hy doe allengs-

kens tot eenighe macht is op-gheklommen. 3)
|

Ick en spreeck noch niet van dat on-eyndigh

gebiedt 't welck hy niet seer langh geleden, sich

aenghetrocken heeft. Want wy sullen dat uyt-

stellen tot op sijn eygen plaets. Maer wy moe-

ten alhier met weynigh woordert aenwysen , op

wat wijs' en door wat middelen hy eertijdts

hein-selven verheven heeft, om sich eenigh recht

over andere Kercken aen te grijpen. Doed Oos-

tersche Kercken onder de Keysers Constantius

en Constans, sonen van Constantinus de Grootte,

door d Ariaensche factien verdeelt en ontroert

waren , en Athanasius de voornaemste voorstan-

der van 't rechtsinnigh geloof aldaer uyt sijnen

Stoel verdreven was : soo wiert hy door sooda-

nigen svvarigheydt gliedwongen te komen tot

Rome, op dat hy door d'authoriteyt en aen-

sienlickheyt des Roomschen Stoels , so de ver-

wogdheydt sijner vyanden eenighsins breyde-

len : als de verdruckte gheloovighe versteroken

l) van. 2) kerrk-roovigh. ïi) op-gcsteygerL

Lib.4. Epist.

7B.acl.Maurir,

Eulog. supra &
Epist.r>y.lib.7.

Eiiseb. Epist.

Thessalon.

lilt tweede

deel des Capit-

tels, ontdeo-

keude d'eergie-

righeydt des

Koomschen
Stoels. op dat

sy sich d'Op-

perhoofdiglieyt

verkrijgen sou-

de.

(p. 403.)

Sy ontfiiigh

met eerc de

Godtvnichtige

Hisschoppett

die verdreven

waren.
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Sy verl.üur-

de]\ cl':i|ipulhi-

lieii CU de be-

roe[)iu[j;lieu der

selver, eu oonk

(It! klachten van

de ketters.

Welck' eer-

gieriglieydt dt

Kerckeii van

Afrika gerooc-

keu hebben.

Ondertus-

scheii gc-j

brujckteu de

Kooinsche Dis

soude. Hy is door 1) Jullus Ie dier tijdt Bisschop

van Rome, met eere 2) onlfanghen, en hy

heeft verkreghen dat de Westersche Kercken

de beschermingh van sijn saeck op sich namen.

Dewijl dan de Godtvruchtige den uyterlicken

onderstant grootelicks van noode 3) hadden
,

en daer benelïens sagen , dats' een seer goedt

hulp-middel hadden in de Roomsche Kerck
,

soo hebbense deselve gheern soo veel machts

en aensienlicksheydts alsse konden , op-gedra-

ghen. Maer dit alles en geschiedde nergens

om anders dan op dat de ghemeynschap met

die Kerck hoogh gheweerdeert , en het ver-

bannen van deselve voor een schande ghe-

reeckent soude worden. Naderhandl hebben

oock de quade en godtloose d'autoriteyt der

selver Kerck seer vermeerdert , want op datse

de wettige vonnissen en oordeelen ontgaen

mochten, so namen sy haren toevlucht tot de

Roomsche Kerck. Indien derhalven eenigli Ou-

derlingh of Dienaer van sijnen Bisschop , in-

dien eenigh Bisschop van het Synode sijns

Landtschaps veroordeelt was , terstont appel-

leerden en beriepen sy sich op Rome. En dees'

appellatien en beroepinghen wierden van de

Roomsche Bisschoppen begeerlicker aengeno-

men dan het betaemde : overmidts het scheen

te zijn een soort' en slach van een extra-

ordinaire macht dats' haer selven alsoo wijdt

en breedt in de saken en handelingen insta-

ken. Alsoo heeft Eutyches , doe hy door 4)

Flavianus den Bisschop te Constantinopel ver-

oordeelt was , by Leo sijn beklagh ghedaen

dat hem onghelijck Avas gheschiedt. Leo heeft

sonder vertoeven de (juade saeck niet min licht-

veerdelick als haestelick aengenomen te verde-

digen. Hy vaert dapperlick uyt met schelden

tegen Flavianus: als of deselve sonder kennis

van saken den onschuldighen verdoemt hadde:

en heeft met dese sijne eergierigheyt te weeg

gebracht dat de godtloosheyt van Eutyches

sich een tijt langh versterckte. 't Is openbaer

en kennelick dat dit in Afrika dickwils geschiet

is. Want soo haest als eenigh booswicht in het

ordinaris ghericht t'onder lagh , soo vloogh hy

na Rome , en beswaerde de sijne met veel val-

sche beschuldigingen. En de Roomsche Stoel

was altijt gereet om haer selven daer m steken.

Door welcke ongeschicktheyt d'Afrikaensche

Bisschoppen genoodtsaeckt en gedrongen wier-

den een Wet en Reghel te maken , dat nie-

niandt op straffe van den Ban over Zee soude

appelleeren en beroepen.

6. Maer walter van geweest zy , laet ons

^

evenwel bemerken wat voor recht of macht
de Roomsche Stoel alsdoë ghehadt heeft. De

't beroepen

Ier Cuncilieii,

Q 't beslecliten

der verschillen,

n 't bestralt'en

vau de leghen-

sprekers.

Lib. 2. Episl.

& 1. 70.

1) vau. 2) eerlick. 3) doen. 4) vau.

Kerckelicke macht is in dese vier hooft-stuc- schoppen alleeu

ken begrepen, te weten, in d'ordineeringh der ^^aereyghen
, " I^

• • 1 ,-. i-
• 1 Patnarchy de

Bisschoppen , in t beroepen der Concilien , m t Kerckelicke

hooren der appellatien of in de jurisdictv , en macht in 't or-

, , . ,,.
'

', 1-
L • donuecreu der

in de bestratiende vermaningen
, oi berispingen, bisschoppen

Alle d'oude Concilien ghebieden dat een yeghe-

licke Bisschop sal worden gheordineert van

sijnen Metropolitaen, dat is, van den Bisschop

der Hooft- stadt sijns Landts. Sy en bevelen

nergens den Roomschen Bisschop daer toe te

roepen , anders dan in sijn eyghen Palriar-

chaetschap. Maer het is allenskens een ge-

woont' gheworden , dat alle d'Itahaensche Bis-

schoppen te Rome quamen om haer ordinee-

ringh en inhuldigingh te versoecken: behal-

ven de Bisschoppen der Huoft-steden , dewelck'

haer selven tot dese dienstbaerheydt niet en

hebben laten brengen. Maer als'er eenigen

Metropolitaen of Bisschop in een Hooft-stadt

te ordineeren was , soo sondt de Roomsche

Bisschop derwaerts eenen uyt sijne Priesteren
,

niet om de ordineeringh te leyden 1 ) , maer

alleen om daer tegenwoordigh te zijn. Waer
van een exempel te lesen is in de brieven

van Gregorius , daer hy handelt van de con-

secraty en ordineering van Constantius des
'^

Bisschops van Milaen, nae 't afsterven van

Laurentius. Hoewel ick en meyn' niet dat dees'

instellingh seer oudt is gheweest : maer dewijls'

in't eerst' om der eeren en om der goetgunstig-

heydts will' over en weder ghesanten sonden ,

die getuygen souden zijn van d'ordineeringh

,

tot bewijs van haer onderlinge gemeenschap

:

soo is dat geen 't welck vrljwilligh geschiede

,

naderhand t begonnen ghehouden te worden

voor noodtsakelick. Hoe 'tzy, het is klaer en

bekent dat de Roomsche Bisschop in voortij-

den gheen macht en heeft gehadt om te ordi-

neeren anders dan in het landt van sijn Patri-

archaet , dat is , in de Kercken die onder de

stadt Rome behoorden
,

ghelijck de Canon

van 't Concily te Niceen te kennen geeft. Met

d'ordineering was oock t'samen-gevoeght de

sendingh van den Synodalen brief , waer in de

Roomsche Patriarch niet een hayr hoogher en

was als de andere. De Patriarchen waren ge-

woon van stonden aen na haer' ordineeringh

en heyligingh met een openbaer schrift haer

geloof te bevestigen. Waer mede sy betuygh-

den datse de heylighe en rechtsinnige Con-

cilien onderteeckenden en toestemden. Alsoo

hebbense, reeckenschap van geloof gegeven

hebbende , onderling d'een des anderen ordi-

neeringh doen loven en voor goedt kennen.

Indien de Roomsche Bisschop dese bekentenis

des gheloofs van anderen ontfanghen, en selfs

1) beieyden.
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Lib. l.Epist

J4.&3B.Itcm,

[.ib. C. Kpist.

16».

Want soo sy

?eniandeij door

/ermaninghen

bestraft heb-

aen, sohebben-

ïe oock moeten

onderworpen

iijn de heftighe

jestratfinghen

^an den aelven

)f van andere

lare Medebis-

ichoppen.

(p. 464.)

Epist. 1 3.1ib..S.

AdPompejum
contra Epist.

itephani.

Sy en hebben

'Ork het recht

>m de Provin-

iale Synoden

gheen bekentenis van sijn glioloof aen anderen

overgelevert hadde, soo soiid hy daar door

voor een hoogher Patriarch bekent zijn glie-

weest; maer dewijl hy de gemeyne wet moest

onderworpen sijn , en soo wel selts sijn belij-

dingh overgeven , als de belijdingh van anderen

afvorderen : soo is dat voorwaer een teecken

geweest van broederschapen ghemeynschap

,

en niet van heerschappy. Hier van hebben wy
een exempel in den brief van Gregorius aen 1)

An'astasius en Cyriacus van Constantinopel

,

en elders tot alle de Patriarchen te gelijck.

7. Nu volgen de vermaningen of bestraf-

fingen , dewelcke de Roomsche Bisschoppen
,

gelijck sy die voortijdts gebruyckten aen ande-

ren , alsoo oock wederom van andere hebben

verdragen en geleden. Irenaeus heeft Victor

den Roomschen Bisschop heftigh bestraft, door

dien hy lichtveerdelick om een saeck van
|

geender weerden door een schadelicke on-eenig-

heydt de Kerck verstoorde. En Victor was de

bestraffingh geboorsaem sonder tegen-spreken.

Die vrijheydt was den Heyligen Bisschoppen

te dier tijdt ghebruyckelick , datse haer broe-

derlick recht in t werck stelden om den Room-
schen Bisschop te vermanen en te bestraffen,

als hy sich quam te besondighen. En hy heeft

oock wederom andere , soo wauneer het de

saeck vereyschte, van haren schuldigen plicht

vermaent , en deselve berispt . alsse eenigh ge-

breck hadden. Want als Cyprianus den Room-
schen Bisschop Stephanus opweckt , dat hy de

Bisschoppen van Vranckrijck vermanen soude,

soo en seydt hy niet dat Stephanus sulcks

schuldigh is te doen van wegen de hoogher

macht die hy heeft , maer van wegen het ge-

meyn recht dat de Priesters hebben onder

malkanderen. lek bidde u , indien Stephanus

te dier tijdt over die van Vranckrijck gesach

gehadt hadde , soude Cyprianus niet gheseydt

hebben : Bedwinght haer , want sy staen onder

u ? Maer hy spreeckt heel anders. Dit , seght

hy , eyscht de broederlicke ghemeenschap,

daer mede wy onder malkanderen verbonden

zijn , dat wy malkanderen vermanen. Wy sien

oock met wat een groote bitterheydt der woor-

den die Man , die andersins .sachtsinnigh van

aert was , uytvaert tegen Stephanus selfs, wan-

neer Jiy oordeelde dat Stephanus sich te seer

verhief. Het en blijckt derhalven noch niet dat

de Roomsche Bisschop oock in dit deel eenigh

seggen of ghebiedt hadde teghen de gene die

onder sijn Bisdom niet en behoorden.

8. Aengaende de t' sanien-roepinghe der

Synoden , een yeghelick Metropolitaen of Bis-

schop der Hooft-stadt moest op gesetle tijden

1) tot.

de Synode van sijn Landtschap doen versame-

ien. Daer in en heeft de Roomsche Bisschop

gheen recht met allen ghehadt. Wat belanght

het Algemeyn Concilium , dat konde van den

Keyser alleen uytgheschreven en beroepen wor-
den. Want indien eenigh Bisschop dit onder-

staen hadde te doen . soo en souden die ghene

die buyten sijn Provinty waren niet alleen de

roepingh niet gehoorsaemt hebben , maer daer

uyt soude terstont oproer veroorsaeckt zijn

geweest. Soo liet dan de Keyser allen Bi.s-

schoppen te ghelijck de weet doen datse tot

het Concilium komen souden. Socrates verhaelt

wel dat Jiilius de Roomsche Bisschop sijn klacht

doet aen en teghen dOostersche Bisschoppen

van weghen dat sy-lieden hem tot het Concily

t'Antiochie niet geroepen en hadden , dewijl

door de Canones of Regelen verboden was
yetwes t'ordonneeren en te besluyten sonder

mede-wetenschap en advijs des Roomschen
Bisschops. Maer wie en siet niet dat dit moet
worden verstaen van die ordonnantien en be-

sluyten die de gantsche Kerck aengaen en ver-

binden ? Het en is geen wonder dat dit soo

der hoogheyt en oudtheyt van die Sladt , als

oock der weerdigheyt van dien Stoel wordt

gegeven en toeghestaen , datter int afwesen

van den Roomschen Bisschop geen algemeyn

beslu}! op 't stiick van de Religy gemaeckt

en worde , soo verr' hy niet en weygert aldaer

tegenwoordigh te zijn. Maer wat raeckt dit

doch de heerschappy over de gantsche Kerck ?

Want wy en ontkennen niet dat hy een uyt

de voornaemste gheweest zy : maer wy en

willen niet aennemen dat hy ghebiedt en

gesach gehadt heeft over allen
,

gelijck de

Roomschgesinden nu ter tijdt beweeren.

9. Nu !s noch overigh de vierde soort van

macht dewelcke gheleghen is in d'appellatien.

't Is openbaer en bekent dat het hoogliste ghe-

biedt IS by den ghenen tot wiens Rechter-Stoel

men appelleert en sich beroept. Vele hebben

sich dickwils op den Roomschen Stoel beroe-

pen. Hy selfs heeft oock ghetracht de kennisse

der saken tot hem trecken : maer hy is altijdt

bespot gheworden. soo dickwils als hy buyten

sijn ghesette palen ghegaen is. lek en sal niet

met allen seggen van liet Oosten of van Griec-

ken-lant : maer het is seker dat de Bisschoppen

van Vranckrijck hem met kracht hebben we-

derstaen als hun docht dat hy sich heerschappy

over hun aennam. In Afrika is van dese saeck

eenen langhduyrighen strijdt gheweest. Want
doe in het Melivitaensche Concily , op het welck

Augustinus teghenwoordigh was, die ge-ex-

communiceert en ghebannen wierden die sich

over Zee beriepen , so heelt de Roomsche Bis-

schop ghepnoghl te weegh te brenghen dal

40

(e beroepen niet

gehadt, bchal-

ven jilleen in en

biiinirn hare

grenspalen. De
beroejiingh van

liet algcnieync

Coneily stoncH

alleen aen den

Kevser.

Tripart. Hlst.

lib. 4

Ile andere

Bissciioppen en

hebben ooek

den Room-

schen Kichter-

stoel niet er-

kent.

.lae de His-

schoppen van

Vranckrijck

hebben haer

dapperlicküaer

tegen geatelt.
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Vide 1. volum.

Conoil.

d' Afvikaen-

srlie Hisscliop-

jjeu hebben van

t;beUjcl(eu ^he-

diieii.

Outdeekende

des Roomscheü

Kisscliops on-

beschaemtheyt

eude tvvecinael

nlieplee^Lde

vaUheyt.

(p. 465.)

dees' orciinanty soude worden te niet gemaeckt.

Hy lieef't sijne Gesanlen gesonden dewelcke

aentoonen souden dat dit privilegy hem van

het Concily te Nicea was gegeven en toege-

staen. De Ghesanten brachten d' Acten des

Niceaenschen Conciliums te voorschijn , de-

welcke sy uyt de kist van haer Kerck mede

genomen hadden. d'Afrikaensche Bisschoppen

hebben haer selven daer teghen ghekant, en

seyden datmen den Roomschen Bisschop geen

geloof en moest gheven m syn eyghen saeck

:

dats' oversulcks eenighe wilden senden tot Con-

stantinopei. en tot andere Steden vanGriecken-

landt, alwaer gheloofweerdiger exemplaren en

copyen des Niceenschen Concihums bewaert

wierden. Men heeft bevonden dat in deselve niet

met allen en was geschreven van sulcks als de

Roomschgesinden hadden voorgewendt. Also is

dit besluyt vast en bondigh gebleven . door 't

welck den Roomschen Bisschop de opperste ken-

nisneming van rechtssaken 1) was ontrocken. In

welck stuck des Roomschen Bisschops schendi-

ghe onbeschaemtheyt te voorschijn is gekomen.

Want doe hy ter quader trouwen het Sardieen-

sche Concily in de plaets van het Niceensche,

den Africaners in de handt stack, soo is hy

schandelick in een openbaere valsheydt betrapt

en achterhaelt gheworden. Maer noch meerder

en onbeschaemder is gheweest het schelm-

stuck 2) der gener die by d'Acten des Conci-

liums voegden eenen versonnen 3) brief, in den

welcken ick en weet met wat voor een Bisschop

van Carthago , d'opgeblasentheyt van sijnen

voorsaet Aurelius verdoemende , om dat hy

onderstaen hadde hem-selven uyt de gehoor-

saemheyt des Roomschen Stoels t'ontrecken,

en sich met sijn Kerck onder den Roomschen
Stoel begevende , ootmoedelick bidt en aen-

houdt om vergevingh. Dit zijn de schoone

stucken en bescheyden der oudtheydt , daer op

de Majesteyt des Roomschen Stoels ghegrondt

IS : wanneers' alsoo kinderlick onder den deck-

mantel der oudtheyt lieghen, dat het oock de

blinde kunnen tasten. Aurelius, seght hy,

zijnde door een duyvelsche vermetenheyt en

hartneckigheydt opgheblasen, is tegen Christus

en den heylighen Petrus wederspannigh ge-

weest, en moet oversulcks vervloeckt en ver-

doemt worden. Doch wat sal 't zijn van Augus-
tinus? Wal sal 't zijn van soo veel Vaders die op
hel Melivitaensche Concily teghenwoordigh ge-
weest zijn ? Maer wat is 't van nooden dat wy
desen dwasen en onverstandighen briefmet veel

woorden wederlegghen
, den welcken de Papis-

ten selfs, soose noch eenighe schaemt behou-
den hebben

, sonder groole beschaemtheyt
|

1) keunis van saken. 2) de rabanv S) versierden.

niet en kunnen insien? Alsoo oock als de Pa-

pist Gratianus dees' ordonnanty van de Afry-

caensche Bisschoppen verhaelt heeft , dat , na-

melick, de gene die over Zee appelleeren, sullen

ge-excommuniceert en verbannen worden , soo

stelt hy daer by (ick en weet niet of hy sulcks doet

door boosheyt of door onwetenheyl) dees' uyt-

vlucht en uytsonderingh 1) : 't En zy moghelick

datse tot den Roomschen Stoel appelleeren. Wat
wilt ghy doen met dese beesten , die alsoo van

het ghemeyn ghevoelen ontbloot zijn, datse dat

eenighe van de Wet en Regel uytsonderen , om
welckers wil de Wet en Regel ghemaeckt is

,

gelijck yeder een sien kan. Want als het Con-

cily d'Over-zoesche appellatien verwerpt , soo

verbiedt het dit alleen dat niemant tot Rome
en sal appelleeren. En desen fijnen Uytleggher

sondert en neemt Rome uyt van dese ghe-

meyne Wet en Regel.

10. Maer (om eens aen dit geschil een

eynde te maken) hoedanigh de jurisdicty des

Roomschen Bisschops in voortijden gheweest

zy, dat sal ons een gheschiedenis openbaren.

YemantS) ghenaemt Donatus a casis nigris had-

de Cecilianus den Bisschop van Carthago be-

schuldight. Hy wiert ongehoort als schuldigh

veroordeelt. Want dewijl hy wist dat de Bis-

schoppen teghen hem te samen ghesworen had-

den , soo en wilde hy aldaer met verschijnen.

De saeck is daer nae ghekomen tot den Keyser

Constantinus. En als de Keyser wilde dat dese

saeck door Kerckelick oordeel soude beslecht

en afgedaen worden , so heeft hy den Room-
schen Bisschop Melciades belast kennis van de

saeck te nemen , by den welcken hy oock tot

mede gesellen ghevoeght heeft sommighe Bis-

schoppen uyt Italien , uyt Vrancknjck , en uyt

Spanje. Indien dit behoorde tot de ordinarise

jurisdictie en regeering des Roomschen Stoels
,

te weten, te staen over de appellatien in een

kerckelicke saeck , waerom hjdt dan Melciades

dat hem andere worden by gevoegt na en door

het goedt-duncken des Keysers ? Jae waerom

neemt hy dit oordeel aen meer door des Keysers

bevel, als door sijn eygen ampt en autoriteyt?

Maer laet ons hooren wat naderhandt ghebeurt

is. Cecilianus verkrijght aldaer de overwinningh,

Donatus a casis nigris van sijn valsche beschul-

digingh versteecken zijnde, appelleert. Constan-

tinus beveelt het oordeel van de gedane appel-

laty den Bisschop van Arles. Dese sit als Rechter

om van de saeck die voor henen door den Room-
schen Bisschop geoordeelt was , te vonnissen

en t'oordeelen 't geen hem soude goet-duncken.

Indien de Roomsche stoel d'opperste macht heeft

van dewelcke men niet en mach appelleeren

,

Gratianus uu-

geschickte uyt-

vlnciit.

2. quaïst. 4.

cap. placnit.

Het is oock

uyt een geloof-

weerdighe glie-

schiedenisblijc-

kelick, dat de

Roomsche Bis-

schop niet en

heeft gehadt de

jurisdicty over

audere Kerc-

ken en saken.

August. Epis-

tol. 162. in

brev. collat.

contra Donat.

& alibi.

1) nytneniingh. 2) Eenev.
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De tyranny

Ie 't Pausdom
ch in desen

eele toe-ghe-

leten en aen-

enomen heeft

over andere

h^erckeu, en

ntfanght oock

heen voordeel

en hulp uyt

er Roomscher

'ausen decre-

ile Brieven,

elckers ydel-

eyt en eergie-

gheydt alhier

otdeckt wort.

üist. 22. cap.

arrosancta.

d. Epist. 85.

waerom gedooght dan Melciades dat hem soo

een groote smaetheyt wort aengedaen , dat de

Bisschop van Arles boven hem ghestelt wordt?

En wat IS het voor een Keyser die dat doet?

't Is Constantinus , van den welcken de Room-
sche Bisschoppen sich beroemen dat hy met

alleen alle sijne neerstigheyt . maer oock by nae

de gantsche macht en rijckdom des Rijcks toe-

gebracht heeft om de weerdigheyt van haren

Stoel te vergrooten. Soo sien wy dan nu hoe

verre de Roomsche Bisschop te dier tijdt in alle

manieren vervreemt zy geweest van die opper-

ste heerschappy, deweicke hem, gelijck hy seyt,

door Christus ghegeven is over alle Kercken, en

van deweick hy lieght dats' hem in alle eeu-

wen door de toe-stenimingli van de gantsche

werelt toebehoort heeft.

1 1 . lek weet hoe veel brieven datter zijn
,

hoe veel decreten en ordonnantien , door de-

weicke de Pausen alle dingh desen Stoele toe-

eygenen en vermetentlickstaende houden. Maer

alle de gene die maer een weynigh verstants en

geleertheydts hebben , weten oock dit, dat het

meerder-deel van die brieven en decreten alsoo

ongheschickt en onghesoiUen zijn , datmen by

het eerste proeven 1) lichtelick kan vernemen

uyt wat winckel datse voort gekomen zijn. Want
wat mensch , die maer verslandigh en by sijn

sinnen is , sal kunnen meenen dat die fijne uyt-

legging van Anacletus zy voort ghekomen , die

onder den naem Anacletus by Gratianus ver-

haelt wort, te weten, dat Cephas soo veel te

seggen is als Hooft ? Seer veel diergehjcke beu-

selingen, die Gratianus sonder verstandt en oor-

deel by een gelapt heeft , worden hedensdaegs

door 2) die van 't Pausdom teghen ons mis-

bruyckt tot beschermingh van haren Stoel : en

sy willen ons noch ter tijdt in soo een groot

licht verkoopen soodanighe dampen en smoocke-

rijen daer mede sy eertijts in de duysternissen

d'onervarene bespotteden. Maer ick en wil niet

veel arbeyts aenwenden om die beuselingen

te wederleggen , deweick haer sciven van we-

ghen haer al te groote ongeschicktheytom verre

stooten. lek bekenn' datter oock echte 3) Sendt-

brieven der oudere Bisschoppen gevonden wor-

den , door deweicke sy de grootheyl en wijdt-

streckelicklieyl van haren Stoel met seer treffe-

licke lof-tytelen voor-doen en aenprijsen : ghe-

lljck daer zijn eenighe brieven van Leo. Want
gelijck die Man gheleert en wei-sprekende was

,

also was hy oock boven maten eer en staet-

suchtigh: maer of de Kercken sijn getuyghnis

voor geloofweerdigh gehouden hebben , dat is

als nu de vraeg'. Het blijckt dat vele door sijn'

eergierigheydt verstoort zijn geweest , en oock

sijne begeerlickheyt wederstaen hebben. Hy

]) ter eerster smacck. 2) van. ."!) oprcrhie.

steldt in eenen sekeren Sendt-brief in sijn plaets

den Bisschop van Thessalonica door Griecken-

landt en andere na-buyrighe Landen : in eenen Epist. 83.

anderen Briefden Bisschop van Arles , of eenen

anderen door Vranckrijck. Alsoo steldt hy Hor-

misda der Hispalensen Bisschop tot sijn stede-

houder door Spanje: maer hy seyt al-omme

,

dat hy soodanige bevelen geeft met dese con-

dity, te weten, dat den Bisschoppen der Hooft-

steden haer oude Privilegiën gheheel en onge-

schendt bewaert blijven. En Leo verkiaert self Epist. 89.

dat dit een is van hare Privilegiën , te weten
,

dat men met den Metropolitaen of Bisschop der

Hooft-stadt, so wanneerder in eenige saeck twijf-

feling of swarigheyt voorvalt , alder-eerst moet
raet plegen. So geschiedde dan dit plaets-be-

waren met dese condity, dat gheen Bisschop in

sijn ordinarise jurisdicty en regeeringh
,
gheen

Bisschop der Hooft-stadt in 't ontfanghen en

oordeelen der appellation . en gheen Provinciael

Concily in het ordinecren en leyden der Kerc-

ken
, en soude verhindert worden. Wat was dan

dit dat Leo dede anders dan hem-selven van alle

jurisdicty onthouden : en alleen soo veel als de

Wet en de natuyr van de Kerckelickeghemeyn-

schap lijden kan hem-selven stellen als midde-

laer. om de twisten te stillen en neder te leggen?

12. Ten tijden van Gregorius was die oude ai hoe«ti de

wijs' en manier aireede veel verandert Want autoriteyt des

doe het Keyserrijck ter neder gheworpen en
Biïc"hT)s''7en

ghescheurt was , doe Vranckrijck en Spanje tijden vau

door veel nederlagen nu en dan ontfangen , be- Gregorius ver-

111. 1 oi • meerdert was,
naeuwt en gnedruckt waren, doe Slavonien ver- ^oo eu streckte

woest, Italien gequelt , en Afrika door gheduy- nochtans de sel-

rige
I
swarigheden by nae verloren was : opdat Y ""^""^^ ^^

. " '
o - . .1 ders henen dan

in soo grooten verwoeslingn en onsteitenis van opdathyd'au-

de burgerlicke regeeringh . ten minsten de Re- "^""^ Bisschop-

ligy gaef en gheheel blijven
, of immers niet pen,endltsdl'

t'eenemael vergaen soude, soo hebben allede door't beveldes

Bisschoppen al-omm' haer selven nader ehe- •^Y**"^"'
""

1 I i> I Tl- I r-> 1
"'^' toestem-

voegnt lot den Jioonischen liisscnop. iJaer door mlngh van de

is het geschiedt dat niet alleen de weerdigheyt ,
Bisschoppen

maer oock de macht van dien Stoel gheweldigh ^^
(jj' 46e.)

IS vermeerdert. Hoewel ick en vrage so seer

daer na niet door wat middelen suicks is by
gekomen, 't Is seker dat de Roomsche Stoel te

dier tijdt meer machts en aensiens hadde dan

in de voorgaend' eeuwen. En evenwel was
het verre daer af dat het suick een' onghe-

bondene heerschappy soude gheweest zijn , dat

een alleen nae sijn lust en believen soude heb-

ben mogen heerschen over d'andere Maer de

Roomsche Stoel hadde dit aensien en ontsach

datse de boos' en weder-spannighe , die van

hare Mede-broeders binnen haren schuldighen

plicht niet en konden ghehouden worden , door

haer authoriteyt en macht bedwongh en brey-

delde. Want Gregorius beluyght dit nu en dan
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Ad Mediolan

cleium, Epist,

68. lib. 2.

Ad Domini-

cum Carlhag,

Episropum

epist. nlt. lib.2,

Epist. fi4. lib.

7.

Daer benef-

fens al hoewel

de Koum^che
Bissrhop aude-

re als Broeders

aensprack, al-

hoewel hy al-

leen andere

niet en oor-

deelde, en het

oordeel van

anderen onder-

worpen was,

80 blijcktiiocb-

tansdat dit alles

Gregorais soer

mishnep;t heeft,

om dat hy door

^oodanighe bc-

koninieringhen

alsoogeslingert

wierdf, dat hy

stjn ghcmoedt
lot heter din-

gen niit en

konde schie-

ken.

neerstelick , dat hy den anderen Bisschoppen

immers soo ghelrouwehck haer recht bewaert

,

als hy sijn recht eyscht en vordert van andere,

lek , seght hy , en vermindere door eergierige

bewegingh niemand sijn eyghen recht: maer

ick begeer' mijne Broeders allesms en in allen te

eeren. Daer en is in sijne Schriften geen stemm'

daer door hy sich van de wijtstreckelickheyt

sijner heerschappy hooveerdelicker beroemt,

dan dese : Ick en weet niet wat Bisschop den

Apostolischen Stoe'.e niet en zy onderworpen
,

wanneer hy in een misdaedt ghevonden wordt.

Nochtans seght hy terstondt daer by: Wan-
neer de schuldt en nnsdaedt niet in de wech
en is, soo zijn alle Bisschoppen nae den eysch

der ootmoedigheydt even gheHjck. Hy eygent

hem-selven toe 't recht om te straffen die

ghene die sich verloopen hebben : mdiens' alle

te samen haer ampt doen , soo maeckt hy

hem-selven den anderen even ghelijck. Hy
selfs schrijft wel hem-selven dit recht toe , en

die gene die wilden konden daer in bewilli-

gen : maer andere den welcken dat niet aen

en stondt , die mochten suicks vrijelick tegen

spreken. Gelijck oock openbaer is dat vele ge-

daen hebben. Hier by komt noch te bemercken

dat hy aldaer spreeckt van den Bisschop van

Byzantium: dewelckc, doe hy in't Provinciael

Synode verdoemt en veroordeelt was, het

gantsch' oordeel hadde verworpen. Sijne mede-

broeders hebben de hertneckigheyt van desen

mensch den Keyser te kennen ghegheven.

De Keyser stelde Gregorius over dese saeck.

Wy sien derhalven dat Gregorius niet voor en

neemt te doen daer door hy d'ordinarisejuris-

dicLy solide nioghen verbreken, en dat hy oock

dat gheen 't welck hy doet om andere te helpen,

alleen doet op en door het bevel des Keysers

13. Dit is dan te dier lijt geweest de gant-

sche macht des Roomschen Sloels, te welen,

dat hy hem-selven stelde tegen de hertnec-

kighe en onghetemde hoofden , wanneer der

eenigh extra-ordinaris hulp-middel van nooden

was: ende dat om d'andere Bisschoppen te

helpen , en niet om haer te verhinderen. Daer-

om en neemt hy sich selven gheen meerder

gebiedt aen over andere, dan hy allen anderen

elders toelaet over hem , wanneer hy belijdt dat

hy bereyt is om van eenen yeghelicken be-

straft en verbetert te worden. Alsoo beveelt

hy wel elders den Bisschop van Aquilea te

komen bmnen Rome om reeckenschap te

geven van het verschil in gheloofs-saken 't

welck tusschen hem en andere was opghe-
staen. Doch hy en geeft dat bevel met uyt
sijn eyghen macht, maer om dat de Keyser
suicks gelast hadde. Hy en verklaert oock
niet dal hy alleen de rechter zijn sal , maer

hy belooft dat hy een Synode sal vergaderen
,

van hel welck de gantsche saeck sal gheoor-

deelt worden. En al hoewel datier dese ma-
tigheydt noch was, dat de macht des Room-
schen stoels hare sekere palen hadde, buyten

dewelcke sy niet gaen en mocht, en dat de

Roomsche Bisschop selfs niet meer gebiedts

en hadd' over andere, dan d'andere hadden

over hem ; so blijckt nochtans hoe seer alsulc-

ken staet des Roomschen Stoels aen Gregorius

mishaeght heeft: want hy klaeght nu en dan ,
Theotiatie,

dat hy onder het decksel van 't Bisschops- 'P'"^-'^-
'

'

ampt weder ghebracht is tot een wereltlick

leven : en dat hy meer verwert en verstrickt

is door aerdtscbe bekommeringen, dan hy ooyt

was geweest m dien lijt doe hy alseen Leeck'

onder den Leecken leefde: dal hy in dien

eeren-staet gedruckt wort door hel gewoel

der wereltlicke handelingen. En elders seght

hy aldus: Ick worde door so groote lasten

mijner bekommeringhen en onledigheden ter Anast. Anii-

neder ghedruckt, dat mijnen geest tol de He-
g'^^f^''''''

''^

inelsche dinghen geensins en wordt opgeheven.

Ick worde door de menighle der saken
,
ghe-

lijck als door water-baren gescimdt en geslin-

gert : en na dat gherust leven dat ick geleydt

hebb', word ick door de stormen 1) en onwe-

ders van een woelend' en onsluymigh leven

benaeuwt : so dat ick wel mach seggen : Ick

ben in de diepte der Zee gekomen , en het

onweder heeft my versoncken en versmoort.

Hier uyt kan men af nemen wat hy soude

gheseydt hebben , indien hy dese lijden be-

leeft hadde. Indien hy sijn Herders-ampt niet

volkomelick volbracht, soo deed' hy nochtans

het ampt eens Herders. Hy onthielt sich sel-

ven van de bedieningh der burgerlicke regee-

ringh : en hy bekende dat hy ghesamenllick

met d'andere den Keyser onderworpen was.

Hy en stack hem-selven niet in de regeeringh

van andere Kcrcken, dan alleen wanneer hy

door de noodt daer toe ghedrongen wierdt.

En evenwel dunckt hem dat hy in een dool-

hof is, om dat hy niet en mach enckelick en

geheel in l Bisschops-ambt besich zijn.

1 4. Ter selver lijdt krackeelde de Bisschop Hetderdedeei

van Constantiiiopel met den Roomschen Bis- des Capitteis

schop van wegen d'Opperhoofdigheyt
,
gelijck ^e^^^nwastr

aireede geseyt is. Wam nademael de Stoel van Roomscher

het Keyserrijck te Constantinopel gevestigt Opperhoofdig-

was, so scheen de heerlickheyt des Rijcks beschrijven vau

dit te eyschen, dal oock die Kerck naest de de grenspalen

Roomsciie Kerck de eerste plaets van eer' en f"
*''^f°i"'"-

Iioogheydt hebben soude. En om de waerheyt

te seggen in hel begin en wasser geen krach-

tiger reden om d'opperste hoogheyl aen de

Kerck van Rome op te draghen , dan dese

,

tauen.

Dist. 80.

cap. Urbes.

I) tempeesten.
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(p. 467.)

Waer uyt ge-

olgt is bet be-

uyt van het

Cauriueuscbe

'oiicily.

Cap. 1.

't VVelck In-

oceutius eer-

ierighlick af-

Eschaft lieeft.

Hier uyt is

itstaeu dieu

footen strijdt

iri d'eerste eii

weede plaets

tusschen de

Bisschuppcu^

lu Coustauti-

jpel en van

oomeu.

iocrat. Iiistor.

ipart. lib. U.

.p.113.

[tem, iu I)e-

•et. 22. dist.

ip. Coustau-

nopel.

te weten , om dat aldaer te dier tijt het Hooft

des Rijcks was. Men vindt by Gratianus een

ghesclinft onder den naeni van den Paus

Lucinus, waer in hy seydt dat de sleden daer

de Metropolilanen en Patriarclien moeten sit-

ten , niet anders en zijn verordmeert en ver-

deelt, dan na de wijs' en gelegentheydt van

de burgerlicke regeeringh , die daer te voren

gheweest was. Daer is ooclï een ander dier-

ghelijck schrift onder den naem van Paus

Clemens , waer in hy verklaert , dat de Patri-

archen zijn geslelt in die selve steden daer m de

Heydenen eertijts haer opperste Priesters had-

den. Het weick al hoewel het valsch is, soo

IS het nochtans uyt de waerheydt ghenomen.

Want het is seker, dat om de mmste verande-
|

ringh te maken de Provinciën verdeelt zijn nae

de ghestaltenisse der saken van dien tijdt , en

dat de Patriarchen en Metropolitanen in die ste-

den zijn gestelt , deweick in eer en macht d'an-

dere te boven gingen. Daerom was m 't Tauri-

nensche Concily besloten , dat de steden in een

yegelicke Provincy die in de burgerlicke regee-

ringh de voornaemste waren , oock souden zijn

de Stoelen van de voornaemste Bisschoppen.

Indien 't gheviel dat d'eer en hoogheydt van

't burgherlicke regiment uyt de eene stadl tot

een andere stadt wierd' over-ghebraclil , dat

met eenen het recht van den Opper-bisschop

aldaer overghebracht soude worden. Maer als

Innocentius de Roomsche Bisschop sagli, dat

d'oude weerdigheyt der stadt Rome af nam en

vergingh, na dat de Stoel des Rijcks tot Con-

stantinopel was over-gebracht , so heeft hy

(vreesende dat oock de weerdigheyt van sijnen

Stoel vergaen soüde) een contrarie wet ghe-

luaeckt , in deweick' hy loochent dat noodigh

zy de kerckelicke hooft-steden te veranderen

,

gelijck de hooft-steden des Keyserrijcks ver-

andert worden. Maer d'autoriteyt des Con-

ciliums moet met recht meer gelden dan het

gevoelen van een mensch. Daer benelFens moet

ons Innocentius selfs in sijn eygen saeck ver-

dacht zijn. Hoe het zy , hy geeft nochtans hier

mede te kennen , dat het van den beginne aen

alsoo is gestelt en ghelegen gheweest, dal de

hooft-steden der Kercke geschickt en bedeylt

wierden na d'uytwendigh' ordre des Rijcks.

15. Volgens dees' oud' instellingh is in 't

eerste Concily te Constantinopel besloten , dat

de Bisschop van die stadt de Privilegiën van

eer' en hoogheyt soude hebben naest den Room-
schen Bisschop, om dat Constantinopel nieuw

Rome was. Maer doe langen lijdt daer na een

gelijck besluyt gemaeckt was in 't Concily te

Chalcedonien
, soo heeft de Roomsche Bi.sschop

Leo heftigh daer leghen geroepf^n. En hy en

heeft niet alleen by hem-selven de vryheyt ge-

Ku ouck oüt-

deckt der

K'iomscher

meerderen

nochmedeghe-
sel en heeft

kuuüeu lijden.

nomen om te verachten en van geender weer-

den te houden 't geen ses hondert Bisschoppen

of meer besloten hadden: maer hy heeft haer

oock met sware schimp en smaet-woorden be-

jegent 0111 datse aen de I ) anderen stoelen on-

trocken hadden d' eer' en hoogheydt , die sy

hadden onderstaen de Kerck van Constantino-

pel toe te brengen. lek bidde u , wat wasser

doch dat desen Man kond aenhitsen , om van

weghen soo een kleyne saeck de werelt in rep

en 2) roer' te stellen, anders dan sijne louter' eer-

gierigheyt? Hy segt dal dat geen' 't welck het

Concily te Nicea eeninael verordent heeft , be-

hoort onverbrekelick te blijven. Even als of

hel Chrislelicke gheloof perijckel soude loopen

,

indien d'een Kerck ghesleldl wierdl boven

d'ander , ofte ghelijck of de Patriarchaetschap-

pen tot een ander eynd' onderscheyden en in-

ghesteldt waren, als om de polily en uytwen-

dighe regeeringh der Kercke t'onderhouden.

VVy welen dat de polity en regeeringh nae de

verscheydenheydl der tijden, oock verscheyden

veranderingen ontfanght, jae verevscht. Het is
üisscboppen

III 1 S I '. I r hooveerdighe
dernalven van gneender weerden t gneen Leo eergierigh°yt,

voor-gheeft , te weten , dal die eer' , die door die geenea

d'aulhorileyt en hel besluit des Niceenschen

Conciliums den Alexandrijnschen Stoel gege-

ven was , den Constantinopolilaenschen sloele

niet en moet op-gedraghen worden. Want dit

leert het gemeyn ghevoelen , dat het sulck een

ordonnanty en besluyt was , 'l welck nae de

ghelegentheydl der tijden konde wech gheno-

men worden. Hier by komt noch dat nienianl

van d'Oostersche Bisschoppen, hoewel het hun

aldermeest aengingh , sich daer tegen en stelde.

Voorwaer Proterius was daer teghenwoordigh

den welcken sy tol Patriarch van Alexandrien

verkoren hadden in Dioscorus' plaets : daer wa-

ren oock andere Patriarchen , welckers eer' ver-

mindert wiert. Die hadden sulcks moghen ver-

hinderen en leghen gaen , maer niet Leo , den

welcken sijn plaets geheel en onverkort bleef.

Nu daer alle de Patriarchen swijgen. jae daer

sy alle te gelijck in 't besluyt bewillighen, daer

kant sich alleen de 3) Roomsche Bisschop leghen

hel besluyt. Men kan lichtelick oordeelen wat

hem daer toe beweegt : te welen , hy voorsagh

dat geen 't welck weynigh tijdis daer nae ghe-

beurde , dat namelick , dewijl de lieerlickiieydt

van 't oude Rome dagelicks af nam , Constan-

tinopel met de tweede plaets niet te vreden

zijn, maer met Rome oin d'Opperhoofdigheydt

twisten en krackeelen soude. Evenwel en heeft

hy met al sijn roepen d'ordonnanly en het

besluit des Conciliums niet konnen verhinderen

noch onvast maken. Daerom hebben oock sijne

opvolghers , siende dal se daer leghen niet meer

1) deu. Z) []. a) d'eeuigbe.
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den Room-
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werpen.

Lib. 7. Epist.

30.

Dewelcke sija

tegheu-party
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zandt werpt.

Eüdc ten lau-

ghen laotsten,

doe Mauritins,
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vau den moor-

ilorPhocas.dieu

iiaem die soo

langen lijdt be-

geert en nae

^lietracht was,

verkregen.

(P. 468.)

en vermochten, sich voortaen van alsulcken

ovennoet onlliouden 1) *). Want sy hebben

gedoogt, dat de Bisschop van Constanlinopel

voor de tweede Patriarch soude gehouden

worden.

16. Maer een weynigh tijdts daer nae ^is

Joannes, die ten tijden van Gregorius de Kerck

van Gonstantinopel regeerde , soo verr' uyt-

ghebroken, dat hy sich selven den naem aen-

nam van Algemeyn Patriarch. Hier heeft Gre-

gorius liem-selven stantvastehck tegen geslelt

,

op dat hy in een seer goede saeck sijnen Stoel

niet en soud' onbeschermt laten £n om de

waerheydt te segghen soo de hooveerdy als uyt-

sinnigheyt van Joannes was onverdragelick, de-

welcke de palen sijns Bisdoms soo verre wild'

uytstrecken als de palen des Keyserrijcks. En
evenwel en eyghent Gregorius hem-selven niet

toe 't gheen hy eenen anderen weyghert: maer

hy straft en vervloeckl dien naem van vvien hy

oock soude moghen ghebruyckt worden als

schelmsch, ongoddehck en grouwelick. Ja hy

is eenen sekeren brief op Eulogius Bisschop

van Alexandrien verbolghen, die hem met sulc-

ken lytel ge-eert hadde. Siet , seght hy
,
ghy

hebt in het begin van uwen brief ghesonden

aen my , die sulcks verboden hebbe , laten

inschrijven dat woordt van hoveerdige bena-

ming, my Algemeyn Paus noemende. lek bidd'

uwe Heyligheyt dat ghy sulcks niet meer en

doet : want u-lieden wordt ontrocken , 't gheen

eenen anderen , meer als de reden eyscht , wort

gegeven. lek en achte dat voor geen eer',

daer in ick sie dat deer' mijner Broederen

vermindert wórdt. Want nüjn eer' is, dat d'

algemeyne Kerck haer eer', en dat de Broe-

ders haer macht geheel en gesont behouden.

Is 't dat uwe Heyligheyt my noemt Algemeyn
Paus , dat is soo veel als bekennen dat ghy
gheen deel en hebt in het gheen dat ghy my
geheel toeschrijft. De saeck van Gregorius was

wel goedt en eerlick : maer Joannes door de

gunst van den Keyser Rlauritius geholpen zijn-

de , en konde van sijn voornemen niet afge-

bracht worden, Sijn navolger Cyriacus en heeft

sich oock nooyt laten verbidden om van dien

tylel afstant te doen.

1 7. Eyndelick heeft Phocas , dewelcke Mau-
ritius ghedoodet hebbende , in des selfs plaets

tol Keyser verkoren wierdt , en ick en weet
niet om wat oorsaeck den Romeynen gunsti-

gher was, jae om dat hy van de Romeynen
goedtwillighlick sonder strijdt was ghekroont

,

den
I
Rüomschen Bisschop Bonifóci'us den der-

den toegelaten, 't gheen sijn voorsaet Gregorius

1) die moeyte stillekens laten berusten.

*) Pervicacia moet gelezeu worden voor
Corsman las.

pruL'incia, wat

K.

geensins en begeerde, te weten, dat Rome
het Hooft soude zijn van alle Kercken. In

deser voegen wierdt dien twist ge-eyndight en

ter neder geleyt. En evenwel en soude dese

weldaedt des Keysers den Roomschen Stoele

niet so seer bevorderlick zijn geweest , indien

naderhant daer by gheen andere ghelegenthe

-

den en waren toegevallen. Want Griecken-

lant en geheel Asien zijn een weynigh daer

nae van de gemeynschap van Bonifacius af^

ghesneden. Die van Vranckrijck eerden en ont-

saghen hem alsoo , dats' hem niet gehoorsaem

en waren, dan so verr' als het hun goedt

docht. Maer sy wierden eerst tot dienstbaer-

heydt ghebracht doe Pepijn het Koninckrijck

van Vranckrijck hadd' ingenomen. Want doe

Zacharias de Roomsche Bisschop , hem in sijn

trouwloosheydt en roovery geholpen hadde

,

soo dat hy den wettigen Koningh verdreven

hebbende , 't Koninckrijck 't welck als tot een

roof open lagh , tot hem trock : so heeft Zacha-

rias dit tot sijn loon onlfanghen , dat de Room-
sche stoel macht en jurisdicty soude hebben

over de Kercken van Vranckrijck. Ghelijck de

roevers den buyt die sy roeven in 't gemeyn

plegen te deylen , also zijn I) oock dese fyne

mannen met malkanderen in sulcker voegen tot

een vergelljck gekomen 21), dat Pepijn d'aerdtsche

en burgherlicke heerschappy, dewijl nu de rechte

Koning afgeset en uytgeschudt was , tot sijn

deel soude hebben : en dat Zacharias het hooft

van alle Bisschoppen worden , en de geeste-

licke macht hebben soude : welcke macht wel

in den beginne kleyn en swack was (ghelijck

't ghemeynlick gaet met alle nieuwe dinghen)

maer daer nae door d'autoritevt van Karel de

Groote versterckt en bevestight wierl , by na

om een gelijcke oorsaeck. Want hy stond oock

in verplichtingh jeghens den 3) Roomschen

Paus 4) overmidts hy door des selven gunst

en toedoen d'eer en hoogheydt des Keyser-

rijcks hadde verkregen. En al hoewel 't ge-

looflick is , dat de Kercken al voor dien tijdt

alomme seer mismaeckt waren , soo is 't noch-

tans seker dat d'oude form' en ghestalt van

de Kerck als doe eerst in Vranckrijck en

Duytschlantt'eenemaelis verduystert geworden.

Daer zijn noch in de Secretarijen van het Hof

te Parijs korte historiën en aenteeckeniiighen

van dien tijdt, dewelcke , daerse van de Kerc-

kelicke saken handelen
,
gewach maken van

de verbonden die Pepijn en Karel met den

Roomschen Bisschop gemaeckt hebben. Hier

uyt kan men af nemen , dat te dier tijdt de

veranderingh van den ouden staet der Kercke

geschiedt is.

Welcke naem
by nae van

gheeuder weer-

den en sonde

geweest zijn,

indien de

Roomsche Pau-
sen door slim-

me streken de

hant niet ge-

leydt en had-
den aen de

Kerck vau

Vranckrijck.

1) hebben sich. 2) vergeleken. 3) was oock in den.

4) (gehouden).
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18. Van dien lljdl af, dewijl de saken alle

daegh' al-omm' tot erger vervielen , is oock de

tyranny van den Roonischen Stoel nu en dan

bevestigt en vermeerdeFt : en dat eensdeels

door d'onwetenheyt en eensdeels door de slof-

tigheyt der Bisschoppen. Want doe de Room-

sclie Bisschop alle dinghen hem-selven alleen

aennam . en sich sonder maet teghen recht

en billickheydt meer en meer verhief: so en

hebben de Bisschoppen met suicken yver alsse

behoort hadden niet gearbeyt om sijn boose

begeerlickheyt te weeren en te wederstaen

:

en ofschoon de couragie hun niet en mocht ont-

broken hebben , soo ghebrack hun evenwel de

rechte geleertbeydt en ervarentheyt: suicks dalse

geensins bequaem en waren om soo een groot

werck bij de handt te nemen. Daarom sien

wy hoedanighen en hoe seltsamen onteeringh

en verwoestingh van alle heylighe saken

,

midtsgaders oock verstrooyingh van de gant-

sche kerckelicke ordre daer zy geweest bin-

nen Rome ten tijden van Bernardus. Hy
klaeght dat uyt de geheele werelt binnen

Rome te samen vloeijen en vergaderen men-

schen met eergierigheydt, geldt-sucht , simony,

kerck-roof, hoerery , bloet-schand' en met

diergelljcke grouwelen besmet, om door d'

Apostolische authoriteyt eenige Kei'ckelicke

staten van eer' en hoogheyt te verkrijgen of

te behouden : dat bedrogh, en laghen-leggingh
,

en geweldt , d'overhandt ghenomen hebben.

Hy seght dat die wijse van oordeelen die doe

gebruyckelick was
,
grouwelick , en niet alleen

der Kerck , maer oock den wereltlicken ge-

richt-bancken onbetaemlick is. Hy roept dat

de Kerck met eergierige menschen is vervult

,

en dalter geen en zy die minder vrees' en

afschrick heeft om eenighe schelm-stucken te

bedrijven, als de slruyckroovers in hare schuyl-

holen vvanneerse den buyt van de voorbygan-

gers 1 ) en reysende luyden uytdeelen. Wevnige,

seght hy , sien na den mondt van den Wet-ge-

ver , maer sy sien alle na sijn handen. En
evenwel niet t'onrecht , want door die handen

wordt den ganlschen Pauselicken handel ge-

dreven. Daer nae spreeckt hy den Paus aldus

aen : Wat is dat, dat die gheen die tot u seg-

gen : Ey dat is wel , ey dat is recht ; van den

roof der Kercken ghekocht worden ? Het leven

der armen wordt gezaeyt in de straten van de

rijcke : het silver glinstert in den slijck : men
loopt van alle kanten daer toe : dal silver wort

wech gedraghen , niet van den armsten , maer

van den stercksten : of mogelick van den ghe-

nen die l seerst' voorloopt. Evenwel en heeft

dese ghewoont : of liever dese doodlicke ver-

dorventheydt haer begin niol onl langen met u.

1) possauteu.

En och of die haer eynde nam in u. Hier en tus-

schen komt ghy die een Herder zijl, te voor-

schijn, omdaen en omhanghen met veel kos-

lelick verciersel en gewaet. Indien ick 'l durf-

de segghen , dit is meer een weyde der duy-

velen. als der schapen. Heeft Petrus soo I)

gedaen : Heeft Paulus so I) gespeelt en ghe-

spol. U Hof IS meer ghewoon goede men-
schen l'onlfanghen , als te maken. Want de

boose en worden daer niet ghebeterl , maer
de goede nemen aldaer in goedlheydt af.

Voorts de misbruycken der appellatien die hy
verhaell , en soude gheen Godtyruchlighe son-

der groole vergrouwingh lesen kunnen. Eyn-
delick besluyt hy sijn rede 2) van d'onge-

bondene begeerhckheydl des Roonischen Stoels

in de jurisdicty tol hem te Irecken en te

leyden , aldus : Ick spreeck' uyt en steil u

voor, de murmureeringh en gemeyne klacht

der Kercken. Sy roepen dalse verlamt en ont-

ledet worden. Of daer en zijn gheen of daer

zijn ganlsch weynige Kercken , dewelcke dese

wond of niet en ghevoelen , of niet en vree-

sen. Vraeght ghy wat wonde? d'Abten worden

gelrocken uyt de ghehoorsaemheydt van haer

Opper-bisschoppen, &c. 'tis wonder soo dit kan

veronlschuldight worden. Alsoo doende , be-

wijst ghy dat ghy hebt de volheydl der machl,

maer niet der rechtveerdigheydt. Ghy doel

dal om dat ghy de macht hebt , maer of ghy

't recht hebt om so te doen, dat is de vraegh'.

Ghy zijl gestelt om eenen yegelicken sijn eer'

en staet te bewaren , maer niel om dien te

benijden. Dese weynige klachten hebb' ick

willen aenhalen 3) uyt vele : op dat de Lesers

eensdeels souden sien hoe swaerlick de Kerck

ie dier tijl Ier neder lagh , en oock eensdeels

bekennen mochten wat een groole droefheydt

en versuchlingh dit jammerlick verdriet allen

den Godlvruchligen heeft toegebracht.

19. Wijders ofschoon wy den Rooraschen

Paus hedensdaegs die hoogheyt en die grootte
|

der jurisdicty , die sijnen Stoel in dien middel-

tijt , namelick , in de tijden van Leo en Gre-

gorius gehadl heeft, toelieten en toestonden:

wal soud' evenwel dal zijn in vergelijckingh

van hel leghenwoordighe Pausdom? Ick en

spreeck' noch niel van d'aerdsche heerschappy,

noch van die burgerlicke machl die dese Stoel

nu Ier lijdt heeft, waer van wy nae desen

ter behoorlicker plaets handelen sullen : maer

wal gelijckheydt heeft selfs het geestelicke

regiment met de staet en gelegentheyt van die

lijden ? Wanl de Paus en wordl nu niel an-

ders beschreven, dan dal hy op deser aerden

zy hel opperste Hooft van de Kerck , en d Al-

ghemeyne Bisschop des ganlschen werells. En

1) (quansuys). 2) jji-oiioost. :i) verhnUn.

In Bernardus

zijn te aieu de

ghedachten der

Godvriichtigeu

ouder dat gees-

telicke Babel.

(p. 469.)
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als de Pausenseiven van liaer autoriteyt spreken,

SOL) verklarense met een groot' opgeblasentlieydt

dat by hun is de macht um te gebieden, en dat

alle d'andere nienschen nootsakelick moeten ge-

hoorsamen : dat alle sijne wetten en ordonnan-

tien alsoo gheacht moeten worden, als of die

door de Goddelicke stemme van Petrus beves-

tight waren: dat de Provinciale Synoden, om
datse de tegenwoordii^heyt des Pausen niet en

hebben , krachteloos zijn en van geender weer-

den : dat hy vermoghen heeft om uyt een

yeghelicke Kerck geestelicken I ) t'ordineeren ,

en die gene die elders geordineert zijn , tot

sijnen Stoel te roepen. Ontallicke reghelen en

uytspraecken 2) van dien slagh vindt men in

dien t samengheraepten Boeck van Gratianus
,

dewelck' ick niet en aenhael' 3) , om den Le-

gers niet al te moeyelick te vallen. Den korten

inhoudt der selver komt nochtans hier op neer

,

dat de opperste kennis van alle Kerckelicke

saken staet by den Roomschen Paus alleen , 't

zy om de leere t'onderscheyden en daer van

uytspraeck te doen , 't zy om wetten Ie maken

en voor te schrijven, 't zy om eenighe disci-

plijn en regeeringh in te stellen, 't zy om te

vonnissen en recht te doen. De Privilegiën dies'

haer selven aentrecken in de reservatien (soo

sy die noemen) souden te langh en oock onnoo-

digh zijn om opghesomt 4) te worden. En 't

geen het onverdragelickst' is van allen , sy en

laten geen gericht of oordeel op der aerden

overigh om haer' onghebondenheydt te brey-

delen en te bedwinghen, ofschoon se sulcken

Nicoiaus, CU- grooten macht quamen te misbruycken. Het
jus sententia

g^^ seggcnse , niemand geoorlooft het oor-

17. q. 4. C.Ne- deel van desen stoel op 5) nieuw t ondersoec-
mirü. i^gp Qf ^Q verbeteren , overmidte de Roomsche

(|. s^c^'^Nèmo! Kerck de Opperhoofdigheyt heeft over allen.

Item : De Rechter en sal niet geoordeelt worden,

noch van den Keyser, noch van de Koninghen,

noch van de gantsche Geestelickheydt 6), noch

van 't Voick. Dit is voorwaer meer dan mees-

terachtigh , dat een mensch alleen hem-selven

stelt tot één Richter van allen , en niemants

oordeel en wil onderworpen zijn. Maer wat

sal 't wesen indien hy teghen Godts volck

tyranny gebruyckt? Indien hy Christus Rijck

verstrooyt en verstoort'? Indien hy 't Herders-

ampt tot struyck-roovery verandert? Ja of-

schoon hy de grootste booswicht waer , so

loochent 7) hy nochtans dat hy gebonden is

reeckenschap te geven van sijn doen. Want
dit zijn de woorden der Pausen : Godt heeft

ghewilt dat de saken van andere menschen
,

door menschen souden af ghedaen worden

,

maer den Oversten van desen Stoel heeft hy

1) Kleroken. 2) sprcuckeii. 3) verhael'. -1) verhaelt.

5) (een). 6) Clergie. 7) vcrsaeckt.

sonder teghen-segghen ghesteldt onder sijns

selfs oordeel. Item : De daden der Onderda-
nen worden van ons geoordeelt , maer onse

daden van Godt alleen.

I O, En op dat sulcke wetten en ordonnan-

tien meer gewichts hebben souden, so hebbense

deselve bedrieghelick uytghegeven op de naem
van d'oude Bisschoppen , even eens als of de

saken van het eerste begin aen alsoo veror-

dineert gheweest waren : daer het nochtans

sekerder is als seker dat al dat 't welk den

Roomschen Paus hem-selven meer toe-eyghent,

als hem volgens ons verhael van d'oude Con-

cilien is gegeven gheweest , nieuw en onlanghs

ghesmeedt is. Ja sy zijn oock tot die onbe-

schaemlheydt gekomen dat' een Decreet heb-

ben laten uytgaen onder den naem van Anas-

tasius Patriarch van Constantinopel , in het

welck hy getuyght dat door d'oude wetten

verordent en besloten is datter niet met allen

en sal verhandelt worden, oock in d'alderverst'

ghelegene landen, 't welck den Roomschen

Stoel met eerst en is bekent gemaeckt. Be-

halven dat dit
, gelijck het blijckt , t'eenemael

valsch is, wie sal kunnen gelooven , dat sulc-

ken lof en eer-tytel , tot verhelling van den

Roomschen Stoel, voort ghekomen is van den

ghenen die nydigh en jaloers was over d'eer

en weerdigheyt van den selven Stoel? Maer

die Antichristen moesten tot sulcken uytsin-

nlgheydt en blindtheyt vervoert worden , op

dat haer schelmstucken I) alle menschen van

een gesondt verstandt , die maer haer oogen

willen open doen , soude sienlick en bekent

worden. Maer de Decretale Send-brieven die

van Gregorius de neghenste by een vergadert

zijn: Item, de Clementinen en Extravaganten

van Martinus , blasen al-omm' noch opentlic-

ker en met voller kaken uyt de grousame

wreedtheydt en gelijck als tyranny van woeste

en barbarische Koningen. Dit zijn de Godde-

licke uytspraken waer uyt de Roomschgesinden

willen datmen van haer Pausdom sal oordeelen.

Hier uyt zijn gesproten die trelFelicke grontrede-

nen en artijckelen dewelck' hedensdaegs al-omm'

in't Pausdom van sulcker weerden worden ge-

houden , als of die uyt Godes mont voort ge-

komen waren , te weten : Dat de Paus niet en

kan dwalen , dat de Paus is boven de Con-

cilien , dat de Paus is d'Algemeyne Bisschop

over alle Kercken , en op aerden het opperste

Hooft van de Kerck. lek verswijge noch veel

ongherijmder ongheschicktheden , dewelcke de

sotte Canonisten in hare scholen uytrabbelen : en

evenwel van de Roomsche Theologanten niet

alleen toegestaen , maer oock gepresen worden

om den Paus haren afgodt te pluymstrijcken.

1) hare rabauwery.

Syinmach. 9.

q. 'i. c. Alio-

rutn.

Antheiiusibid.

c. facta.

Eu die iliu-

gUea die sy ey-

sclieii, en ziju

huQ van d'Ou-

Je(i;elijck3elie-

t^heu) niet tue-

gestaeu.

Ibid. cap. Au-

tiq uis.

Gregurius de

negenste, Mar-

tinus eu andere

en zijn hier me-

de niet verghe-

noegt geweest,

dewelcke daer

en boven noch

andere gantsch

onbetaemlicke

en unverdrage-

licke dinghen

versiert heb-

ben.
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'Z\ . lek en sal legen hun met liandelen met

de uytersle geslrengigheydl 1). Yeniandl anderrf

albier soud' leghen soo groolen broül-dronckenl-

heydt en liooghuioedl stellen de spreuck van Cy-

prianus, die liy als Voorsilter 2) gliebruyckte by

de Bisschoppen in hare vergaderingh : Niemandt

van ons en dvvinght sijne Mede- broeders door

een lyrannische vrees' en schrick om hem
noodtsakehck en onvermydelick te gehoorsa-

men. Hy soude leghen-werpen 't gheen een

weynigh tijdls daer nae in't Concily Ie Car-

thago besloten wierdt , te weten : Dat niemandt

Prmce der Priesleren of eerste Bisschop en

soude ghenoemt worden. Hy soud' uyt de

Historiën veel gheluyghnissen , uyt de Conci-

lien veel Canones en regelen , uyt de boecken

der Ouden veel spreucken vergaderen , daer

door de Roomsche Paus vernedert , en binnen

sijn perken 3) en palen ghebracht soude worden.

Maer ick laet dese dinghen varen , op dat ick

niet en schijn' haer al te naeuvv te perssen.

Laet nochtans d'alderbeste voorstanders van

den Roomschen Stoel my antwoorden : met

wat aengesicht datse den tylel van Algemeyn
Bisschop durven beschermen ] den weicken sy

soo menighmael door Gregorius met den ban

en vloeck geslagen sien. Indien hel geluyghnis

van Gregorius gelden moet, soo verklaren sy

daer mede dat haren Paus d'Antichrist is , door

dien sy hem maken tot een Algemeyn Bisschop.

De naem en tylel van Hooft , wierdt oock alsoo

weinigh gebruyckt. Want Gregorius spreeckt

ergens aldus: Petrus was een voornaem lidt

in het lichaem , loannes, Andreas, lacobus

,

waren Hoofden van sommighe ghemeyne volc-

ken. Evenwel zijns' alle te samen leden van de

Kerck onder een Hooft. Ja de Heylige onder

de Wet , de Heylige onder de Genade , zijn

alle te gelijck gesteldt onder de leden , om het

lichaem van Christus te volmaken : en niemant

van hun en heeft ooyt hem-selven willen laten

noemen Algemeyn Bisschop. Wat belanght dat

de Paus sich selven aenneemt de macht om te

ghebieden
, dat komt wevnigh over een met het

gheen dat Gregorius elders seght. Want doe

Eulogius Bisschop van Alexandrien in sijnen

brief aen Gregorius aldus geschreven hadde

:

Ghelijck ghy my gheboden hebt , soo antwoordt

Gregorius daer op in deser voeghen : Ick bidd'

u neemt dat woordt gebieden wech van mijn'

ooren. Want ick wie weet ick ben , en wie ghy-

lieden zijt : ten aenzien van u ampt en plaets zijt

ghy mijne Broeders, ten aensien van uwe zeden

en manieren mijne Vaders. Ick en hebbe derhal-

ven nietjgheboden : maer ick hebb' alleen te

kennen ghegheven 't geen my docht nut en

oorbaerlick te zijn. Dat hy sijne jurisdicty alsoo

1) recht. 2) President. 3) perken.

sonder eynd' uytslreckt daer m verongelijckl

hy seer grof en wreedelick met alleen d'andere

Bisschoppen, maer oock alle Kercken: dewclck'

hy in suickcr voeghen verscheurt en van een

pluckt , dat hy uyt d'afgebroken stucken sijnen

Stoel opbouwt 1). Dat hy voorls hem-selven

stcidt boven allerley oordeel en ondersoeck 2),

en op een lyrannische manier alsoo wil heer-

schen , dat hy sijn lust en will' alleen steldt

voor een wet en regel , dat is voorwaer noch

schandelicker , midtsgaders oock vreemder van

de Kerckelicke wijse [van doen] 3) dan dat

het eenighsins soude kunnen verdragen wor-

den. Want het strijdt t'eenemael niet alleen

met het ghevoel der Godtvruchtigheydt , maer

oock der menschelickheydt.

2i'3. Maer op dat ick niet en worde gedron-

ghen yeder sluck in't bysonder te vervolghen

en af te handelen , soo spreeck' ick wederom
aen die gene die hedensdaeghs voor de alder-

beste en de aldergetrouwste voorvechters des

Roomschen Stoels willen uyt gaen , ofse sich

niet en schamen den legenwoordigen staet des

Pausdoms te verdedighen : dewelcke, ghelijck

het klaer en blijckelick is , hondertmael meer

is verdorven dan deselve was ten tijden van

Gregorius en Bernardus : en evenwel te dier

lijdt dien heyligen Mannen so seer mishaeghde.

Gregorius klaeght overal , dat hy door vreemde

saken boven de maet besich gehouden wiert:

dat hy onder het decksel van 't Bisschops-

ampt weder ghebracht was tol een werelts

leven : alwaer hy soo veel aertsche bekom-

meringhen ten dienst stondt , als hy wel ooyt

nae sijn onthouden, gedient hadde, doe hy als

een Leeck onder de Leecken leefde : dal hy

door hel ghewoel en gheraes der wereltsche

handelingen soo gedruckt wordt, dat sijn geest

geensins en wordt opgeheven lot de dingen

die van boven zijn : dat hy door de menighte

der saken als door water-baren gheslingert en

door d'onweders van het onstuymigh leven

so benaeuwt wort: dat hy met recht mach

segghen : Ick ben in de dieple der Zee geko-

men. Hy konde voorwaer onder die aerdtsche

bekommeringen en besigheden evenwel het

voick door sijne Predicalien leeren , binnen 's

liuys en in't bysonder vermanen , en die hy

behoorde bestrafl'en , sijn Gemeynte versorgen
,

sijne Mede-broederen raedl gheven, en deselve

lot haren schuldighen plicht opwecken : boven

alle dit , schoot hem wat tijdls over om te

schrijven : en niet te min beweent hy sijn' elen-

digheydt , dat hy in de diepste Zee versonc-

ken is. Indien de bedieningh van dien lijdt

een Zee was : wat sullen wy seggen van 't

tegenwoordige Pausdom? Want wal gelijckheyt

1) optimmert. 2) bcproevingb. 3) [].

Ue voorstan-

ders des Paus-

doms moeten

tot Jeu hoogh-

steu topderon-

beschaemtheyt

ghckomeu zijn:

dewijl Grego-

rius en Bernar-

dus vaudeboos-

heydlharer tij-

den so jammer-

lick gbeklaeght

hebben, de-

welcke nu ter

tijdt, ghelijck

hec blijckt,

hondertmael

meerder is en

van den Room-
schen Paus met
alle macht ge-

voedt en ver-

meerdert

wordt.

Epist. 5. lib.

1 ad Theotist.

Epist. ad Ana-

stas. item 25.

& alibi.
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Hot vijfde eu

laetste deel des

Cajiittels, in-

lioudende de

vooinaemste

antwoort . dat,

namelick, de

Paus geen Bis-

schop en is in

Godes Kerck,

en overeenkomst hebben dese twee met mal-

kanderen? In 's Paussen bedienmghe en zijn

nu 1) geen Predicatien
,
geen sorglie voorde

tucht en disciplijn, geen neerstigheyt noch

arbeydt voor de Kercken
,
gheen geestelicke

bedieningli : in somma hier en is behalven de

werelt niet met allen. Evenwel wordt desen

dool-hof gepresen ais offen gheen dingh en

konde gevonden worden 't weick in een beter

ordre, gestaltenis en geschicktheydt gebracht

is. Wat klachten stort oock Bernardus uyt

,

wat versuchtinghen brenght hy voort wanneer
hy de gebreken van sijnen tijt aenschouwt?
Wat soud' hy dan doen indien hy dees' ons'

yser' eeuw', en 't geen noch slimmer is dan

yser , aensagh ? Wat voor een ongheschickt-

heydt is dit dat men niet alleen dat geen 't

welck alle Heylige met eenen mondt altijdt

liebben mispresen , hartneckelick als een seer

heylighe en Goddelicke saeck verdedight : niaer

daer beneffens oock haer getuyghnis misbruyckt

tot bescherming van 't Pausdom , van het welck

zy
,

gelijck opentlick blijckt
,
gantsch gheen

kennis ghehadt en hebben ? Hoewel ick be-

kenn' , aengaende den tijt van Bernardus,

datter doe soo grooten verdorventheydt aller

dingen was, dat die tijdt den onsen niet seer

onghelijck en zy geweest. Maer die geen die

uyt dien middel-tijt en eeuwe , te weten, doe

Leo, Gregorius en diergelijcke leefden , eeni-

ghen deck-mantel soecken die en hebben

gantsch geene schaemt. Want sy doen even

als of yemant om de Monarchy en het een-

hoofdigh Rijck der Keyseren te bevestighen
,

den ouden staet van het Roomsche Rijck prees'

en roemde; dat is als of hy de lof-tylelen der

vryheydt ontleende om daer mede de lyran-

nen te vercieren en op te proncken.

23. Ten laetsten , ofschoon hun alle dese

dinghen wierden toeghestaen , soo ontstaet hun
nochtans wederom eenen nieuwen strijt , wan-
neer wy ontkennen dat te Rome een Kerck'

is , in dewelcke soodanighe gaven plaels heb-

ben : wanneer wy ontkennen dat te Rome
een Bisschop zy die dese privilegiën der hoog-

heyt heeft. Laet het derhalven alsoo wesen dat

alle dese stucken waerachtigh zijn
,
(dewelcke

wy nochtans hun aireed' uyt de hant gewron-

gen hebben) te weten, dat Petrus door de stem-

me van Christus gestelt is geweest tot een Hooft

over de gantsche Kerck ; dat hy die eer' en
hoogheyt die hem gegeven was in den Room-
schen Stoel vertrouwt en wech geleydt heeft

:

dat dit selvighe door d'authoriteyt van d'Oude
Kerck beveslighl, en door een' langhduyrigh
ghebruyck versterckt is, dat d'opperste macht
den Roomschen Paus altijdt is opgedragen door

1) lu't Pausdom eu ziju.

een gemeen' eendrachtigheydt van allen: dat

hy de Rechter van alle saken en van alle

menschen
, en selfniemanls oordeel onderwor-

pen zy geweest : laet hun oock noch meer
hebben soo sy 't soo begeeren. Ick antwoorde
nochtans met een woort , dat geen van dese

stucken krachtigh of van weerden is , 't en zy

dat te Rome een
|
Kerck en een Bisschop

zy. Sy moeten my dit toestaen , dat Rome
niet en kan zijn de Moeder van alle Kercken

,

indiense self geen Kerck en is : dat die niet

en kan zijn de Prince der Bisschoppen , die

selfs gheen Bisschop en is.^Willense derhalven

te Rome hebben den Apostolischen Stoel

;

so laet hun my te Rome wijsen een recht

en wetligh Apostelschap. Willense te Rome
eenen oppersten Bisschop hebben ,

so laet hun

my aldaer eenen Bisschop toonen. Maer wat ?

Waer sullen sy ons eenige gedaent van een

Kerck aenwijsen ? Sy noemen de Kerck wel

,

en hebben deselve nu en dan in den mondt.

Maer de Kerck wort voorvvaer bekent door

sekere merck-teeckenen diese heeft: en het

Bisschopdom is een naem 't welck een ampt

beteeckent. Ick en spreke alhier niet van het

voick : maer van de regeeringh selfs , die in de

Kerck altijdt licht geven 1) moet. Waer is

te Rome suicken dienst als d inslelhngh van

Christus eyscht"? Laet ons gedencken aen 't

gheen voor henen van het ampt der Herderen

en der Bisschoppen gheseydt is. Indien wy het

ampt der Cardinalen aen dien reghel willen toet-

sen , wy sullen bekennen datse niets minder en

zijn dan Herders. En ick wilde wel weten wat

de Paus selfs heeft het welck met het ampt

eens Bisschops overeenkomt. Het voornaemst'

en eerste werck in het ampt eens Bisschops

,

is, dat hy 't volck leere. Het tweede en naeste

werck daer aen, is, dat hy de Sacramenten

bediene. Het derde dat hy vermaen' en op-

weck' en met eenen oock bestralfe die ghene

die sondighen, en dat hy 't volck in een hey-

lige tucht en disciplijn houde. Wat doet hy

doch van alle dese dingen : jae wat veynst hy

te doen? Laet hun dan segghen hoe sy willen

dat hy een Bisschop zy , die geen deel sijns

ampts met den minsten vingher aen en roert,

selfs oock niet nae den uytwendighen schijn.

2i4. 't En is alsoo niet gheleghen met een

Bisschop als met een^Koningh. Want ofschoon

de Koningh niet en verricht 't geen een Ko-

ningh eyghentlick toekomt, soo behoudt hij niet

te min d'eer' en tytel. Maer als men van een

Bisschop sal oordeelen, soo wordt altijdt ghesien

op Christus gebodt , 't welck altijdt in de Kerck

ghelden en plaets grijpen moet. Laetdan de

Roomschgesinden2) my desen knoop ontbinden.

1) lichtea. 2) Romanisteo,

(p. 471.)

Vei'klaringli

van dees' ant-

woort.

Bevcstigingh

door optellingh

van de wesent-

licke deelen des

Bisschops-

ampt.

Tweeile bevcs-

tigingli, geno-

men van d'au-

toriteyt der iu-

stellinge van

Christus.
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lek segghe dal haren Paus iiieL en is de Prince

der Bisschoppen, dewijl hy gheen Bisschop en

is. Sy moeien eerst bevvijsen dat hy een bis-

schop is, is'l dats' ons willen overtuyghen dat

hy is een Prince der Bisschoppen. Doch wat

sullen sy segghen , nadien hy niet alleen gheen

dingh en heeft 't welck eygenllick tot een Bis-

schop behoort, maer selfs alle dingen heeft die

leghen het Bisschops-ampt strijden, Maer: O
Godl, van waer sal ick alhier beginnen? Van

de Leer', of van hel Leven? Wat sal ick

segghen , of wat sal ick swijgen ? Waer sal

ick blijven staen en eyndighen? Dit segghe

ick : dewijl de werelt hedensdaeghs met so veel

verkeerde en ongoddelicke leeringen en met soo

menigherley superstitien vervult : door soo veel

dwalingen verblint , en in soo grooten afgodery

versoncken is ; dalter nergens yelwes van alle

dese dingen en zy , 'l welck niet van de Pausen
voort gekomen , of ten minsten van de Pausen

bevestigt en is. Daer en is oock geen ander

reden waerom de Pausen door soo grooten ver-

woetheyt tegen de weder-opkomende Leere

des Euangeliums rasen, tot onderdruckinghe

der selver alle hare krachten inspannen , en de

Koningen en Vorsten lot wreetheydt ontsteec-

ken , dan om datse sien dat haer gantsche Rijck

valt en neder stort, soo haest als het Euan-
gelium van Christus stanl grijpt en d'overhant

neemt. Paus Leo is wreedt geweest: Paus
Clemens bloel-gierigh : en Paus Paulus is ver-

woedt en onmenschelick. Doch sij en zijn niet

soo seer door haer eygen aert en natuyr ge-

dreven om de waerheydt te bevechten , als wel

om datse geen ander middel en hadden om haer

Rijck staende te houden. Nadiense dan niet en

kunnen behouden blijven, 't en zy datse Chris-

tus verdrijven en wech ruymen
, so en arbey-

dense niet anders in dese saeck , dan ghelijck

ofse voor haer eygen huys , hof en hooft stre-

den. Wat dan? Sullen wy daer den Aposlo-

lischen Stoel hebben alwaer wy niet anders en

sien dan eenen grouwelicken afval ? Sal die de

Stadt-houder van Christus zijn
, dewelcke met

een uytsinnigh ghewoel het Euangelium vervol-

gende, baer-blijckelick betuyght dat hy den

Antichrist is? Sal die de navolger van Petrus

zijn
, die met vyer en sweert geweldt bedrijft

,

om tesloopen l) al 't gheen Petrus gebouwt 2)

heeft? Sal die 't Hooft zijn van de Kerck , die

de Kerck van Christus haer eenigh Hooft af-

snijdt en afkapt, en in haer selven verdeylt

en verscheurt? Laet de Stoel van Rome eer-

tijdts gheweest zijn de moeder van alle Kerc-
ken: so en isse doch van die tijt af datse des

Antichnsts stoel begon te worden , niet ge-

bleven 't geen sy te voren was.

1) ter neder te vellen, i) getiminert.

23. Sommige meynen dat wy veel te bit-

ter en t'onredelick zijn, wanneer wy den Room-

schen Paus den Antichrist noemen. Maer die

ghene, die alsoo gevoelen, en verslaen niet datse

Paulus van onmaligheydt en ongemaniertheydt

beschuldighen , den weicken wy navolgen : jae

uyt wiens niont wy spreken als wy alsoo spre-

ken. En op dat niemandt ons tegen en werpe
,

dat wy de woorden van Paulus, die tot wat

anders dienen , verkeerdelick verdraeijen op en

teghen den Roomschen Paus , soo sal ick kor-

telick aentoonen 1) dat deselvc niet anders en

kunnen verstaen worden dan van het Pausdom.

Paulus schrijft dat d'Antichrist sal sitten in den

Tempel Godts. Als oock de Heylighe Geest

ons elders het beelt des Antichnsts beschrijft

in den persoon van Antiochus , soo beloont hy

dat des selfs Rijck sal ghelegen zijn in groot-

sprekentheydt en in godts-lasleringh. Hier uyt

vernemen wy dat sijn tyranny meer tegen de

zielen als tegen de lichamen gaet , en tegen het

geestelick Rijck van Christus ofigherechl wordt.

Dal sijn tyranny voorts soodanigh is datse

de Naem van Cliristus en oock de Naem van

de Kerck niet ween en neemt : maer veel meer

Christus lot een deck-manlel misbruyckl , en

onder den tytel van de Kerck als onder een

mom-aensicht, schuylt en verborghen is. En
al hoewel alle ketterijen en secten die van 't

begin af gheweest zijn tot hel Rijck van den

Antichrist behooren : dewijl nochtans Paulus

voorseydt datier een afval sal komen, soo gheeft

hy met dese beschrijvingh te kennen ,
dat dien

stoel der grouwelickheydt als dan opgerecht

sal worden , wanneer een alghemeyn' afwijc-

kingh de Kerck sal inghenomen hebben : schoon

datter hier en daer veel Ledematen van de

Kerck in de waerachlige eenigheydt des ghe-

loofs volherden. En als hy daer by voeght,

dat d'Antichrist het werck der ongherechtig-

heydt begonnen heeft te wercken in verbor-

genlheydt , 't welck hy daer na soud' open-

baer maken: soo verstaen wy daer uyt, dat

dit jammer en verdriet door één mensch niet

aenge-
|
bracht, noch door één mensch ghe-

eyndight en soude worden. Als hy wijders den

Antichrist door dit merck-teecken aenwijst,

dat hy Gode sijn eer' sal ontnemen om die

hem-selven toe te eyghenen : soo is dit het

voornaemste teecken 't welck wy moeten vol-

gen in't naspeuren van den Antichrist^: byson-

der wanneer soodanigen hoogmoedt lol een

openbare verstrooyingh van de Kerck voort

gaet. Dewijl het dan seker en bekent is 'dat

de Paus van Rome onbeschaemdelick tot hem

heeft gelrocken 't geen den eenigen Godt en

Bewijs van

dit besluyt, te

weten, dat de

Paus is d'Anti-

christ uyt Pau-

lus en Daniel.

2 Thess. 2. 4.

Dan. 7.25.

Welckers sin

en meyniugU

(maerbysouder

des Apostels)

vcrklaert wort.

(1>- 472.)

Het gevuljjh

van de spreuck

van Paulus.

1) betooneu.
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Soo un muc't

dau d' Opper-

hoofdiglieyJt

aen Rome
niet ^hebondeii

wordcu, al hoe-

wel Jese Stoel

eertij ts d'alder-

eerste gheweest

is.

Lib. 3.ciip. 5.

Voortueme-

lick overmidts

de Ruomsche

Kerck al over

latigh iu eeu

Caucelry en

schaudeiicke

koophandel

verandert is.

Tot noch toe

is van de saeck

selfs gespro-

ken. Nu komen
wy tot de per-

soonen. Eu
eerst, wat be-

laught haer Ke-

ligy: DeRoom-
sche Pausi^u

hebben al over

langh beleden

dattcr gcencu

Godt en is, eu

dat het Euau-

gelium eu de

Leere van 't

eeuwige leven

loutere fabelen

ïijn.

Christus allermeest eygen was, soo is hy son-

der twijlFel de Capiteyn en Hooflman van het

godtloos' en vervloeckt Rijck des Antichrists.

W. Laet de Roonischgesinden nu henen

gaen, en ons d'Oudtlieyt tegen stellen. Even als of

in soo groeten veranderingh aller dingen d'eere

van den Stoel konde blijven staen daer gantsch

geen Stoel en is. Eusebius verhaelt , dat Godt,

op dat hy de baen bereyden soude voor sijn

vvraeck over Jerusalem , sijn Kerck die te Je-

rusalem was ,
over-gehracht heeft in een sladt

Pella genaemt. 't Gheen wy hooren eenmael

geschiedt te zijn , dat heeft dickwijls kunnen

geschieden. Dien-volghens d'eer' van d'Opper-

hoofdigheyt alsoo aen een plaets te verbinden
,

dat die geen', die in der daet is d'aldergesla-

genste vyand van Christus, de hoogste bestrijder

des Euangeliums, de ergste I) verwoester en

verstrooyder van de Kerck , d'alderwreetste

nioorder en vleeshouwer der Heylighen , niet te

min gheacht en gehouden soude worden voorde

Stadt-houder van Christus , voor den opvolgher

van Petrus , en voor de opperste Voorstander

van de Kerck , alleenlick om dal hy den stoel

besit , deweick' eertijts d'ecrste geweest is van

allen : dat is voorwaer al te belacchelick en

ongerijmt. lek verswijge wat een groot onder-

scheyt daer zij tusschen des Pausen Cancelry
,

en een wei-gestelde kerckelicke ordre. Hoewel,

alle twijfifelingh, belangende dit verschil, kan

seer wel door dit ééne stuck wech genomen wor-

den. Want niemandt die maer gesont van ver-

standt is , en sal het Bisschops-ampt in het loodt

en in de bullen besluyten : veel weynigher in

dat meesterschap aller dubbelhertigheden en

bedriegerijen, in welcke dinghen het geeste-

lick regiment des Paus gelegen is , gelijck ghe-

meynt wordt. Daerom heeft yemant 2) seer

wel geseyt, dat de Roomsche Kerck daer mede

men nu braveert van over langh verandert is

in een wereltlick hof, 't weick nu alleen bin-

nen Rome gesien wort. lek en stralf alhier

oock niet de gebreken van de persoonen : maer

ick bewijse dat het Pausdom selfreghel-rechl

strijdt met de wijs' en regeering van de Kerck.

27. Maer is't dat wy willen komen tot de

persoonen , se weet men genoeghsaem wat voor

Stadlhouders van Christus wy vinden sullen: te

weten , Julius , en Leo , en Clemens , en Paulus

sullen de pylaren zijn van 't Christelicke geloof,

en opperste Uytleggers van deReligy, dewelcke
niet anders van Christus gheweten hebben dan
't gheen sy gheleert hadden in de school van
den spot-voghel Lucianus. Maer wat spreeck'
ick van drie of vier Pausen? Even als of men
met seker en wist wat voor een soort van

1) meeste. 2) eener.

religy de Pausen met het geheele Collegie der

Cardinalen van overlangh beleden hebben , en

noch hedensdaeghs belijden. Want den eersten

artijekel van de verborgene Theologv die onder

haerheerscht 1), is, dalter geen Godt en zy. Het

tweede , dat ahe die dinghen die van Christus

geschreven zijn en geleert worden , leugenen

zijn en bedriegerijen. Het derde, dat de Leer'

van het toekomende leven , en van de laetste

weder-opstandingh
, loutere fabelen zijn. Sy en

ghevoelen niet alle alsoo , en daer zljnder vvey-

nige die also spreken. Ick bekenne dat. Noch-

tans is dit van over langh begonnen te zijn

de gewoonlicke religy der Pausen. Hoewel dit

t'eenemael bekent is den genen die Rome
kennen, so en houden nochtans de Roomsche
Theologanten niet op te roemen , dat Christus

door sijn privilegy ghemaeckt heeft dat de Paus

niet en kan dwalen, om dat tot Petrus geseyt

is: Ick hebbe voor u gebeden, dat uw' geloof

niet op en houde. lek bidd' u , wanneerse soo

onbeschaemdelick spotten , wat voordeel doens'

anders dan dat de gantsche werelt verstaet

,

datse tot de uyterste godlloosheydt alsoo ge-

komen zijn , datse Godt niet en vreesen , en

oock de menschen niet en ontsien.

28. Maer laet het ons alsoo nemen dat de

godtloosheyt der voórgemelder Pausen verbor-

gen is , om datse deselve niet en hebben ge-

openbaert, noch door predicatien noch door

schriften: maer alleen aen de tafel, en in de

slaep-kamer , of immers binnen de gesloten

deuren en wanden te voorschijn gebracht.

Indiense nochtans willen dat het privilegy 't

welck sy voorwenden vast en bondigh zy , soo

moetense Joannes den twee en twintlghsten

uyt het getal der Pausen uytschrappen , de-

weick' opentlick beweert heeft dat de zielen

sterf] ick zijn, en te ghehjck met hare licha-

men vergaen tot den dagli der weder-opstan-

dingh. En op dat ghy sien moogt dat de gant-

sche Stoel met syne voornaemste stutselen te

dier tijdt t'eenemael neder ghestort is : daer

en was niet een Cardinael die sich tegen soo

een groote uytsinnigheydt geset en gekant

heeft , maer de School van Parijs heeft den

Koningh van Vranckrljck verweckt en aen-

ghehitst dat hy den Paus soude dwinghen tot

weder-roepingh van sulcken kettery. De Ko-

ningh heeft den sijnen verboden eenige ghe-

meynschap met hem te hebben, indien hy

hem-selven niet terstondt en bekeerde : en dat

heeft hy nae ghewoonte doen uytroepen door

eenen Heraut. De Paus door desen noodt ghe-

dronghen zijnde, heeft de voornoemde dwalingh

afgesworen. Dit exempel maeckt 2) dat ick met

Oock heeft

loannesdetwee

en twintighste,

ghelijck Gerson

getuyght, diete

dier tijt leefde,

by namen ghe-

dwaelt iu de

leer' vau d'on-

sterflickheydt

der zielen.

1) regneert. 2) doet.
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En dicn-vul-

lens moet hy

it het register

ïrPausen uyt-

'srhrapt wor-

11, of het is

cl eer oDghe-

hiekt'tglieeii

segpeii van

! vaslighejdt

in 't gheloove

IS Rüoniselien

oels,

leas 23. .S2.

de teghen-partijen niet niccr en behoef te I )

strijden en disputeeren over 'tgeen sy seggen

dat de Roomsche Stoel en hare Pausen in't

gheloof niet en kunnen dwalen , om dat tol

Petrus geseydt is : lek hebbe voor u gebeden

,

op dat uw geloof niet op en houde. Hy is

voorwaer door so een schandelicke val van

't rechte geloof af ghevallen , dat hy den nae-

komelinghen dient tot een trelf'elick bewijs

,

datse niet alle te samen Petrussen en zijn

,

die Petrus in het Bisschops-ampt opvolgen.

Hoewel dit is oock op sich 2) selven kinderlicker

dan dat het behoeft beantwoordt te worden.

Want indiense tot Petrus gesproken is , soo sal

volghen dals' alle te samen duy vels zijn , nae

dien de Heere dit oock tot Petrus geseydt

heeft: Gaet wech achter my Satanas , ghy zijt

my een aenstoot. Want het sal ons soo licht

zijn dit laetste tegen haer te wenden , als het

hun is het andere te brengen tegen ons.

29. Maer 't en lust niy niet te strijden

teghen dinghen die niet veel om 't lijf en heb-

ben, lek keer' derhalven wederom tot het

gheen' daer van ick ter zijden was af geweec-

ken. Ick segg' dat het niet alleen ongoddelick

en vcrsmadelick voor Christus, maer oock al t'

ongherijmt
|
en van 't gemeyn gevoel vreemt

is, datmen Christus, en den Heyligen Geest,

en de Kerck alsoo bindt en hecht aen een

plaets , dat een yegelick die aldaer het gesach

heeft, ofschoon hy een duyvel waer , evenwel
voor Christus Stadt-houder en voor het Hooft van

de Kerck moet gehouden worden , om dat die

plaets eertijdts den Stoel van Petrus gheweest

IS. De Roomsche Pausen zijn aireede van over

langhen tijdt of gantschehck ontbloot van alle

Religy
, of d alder-groolste vijanden der selver.

Sy worden dan door den Stoel diese besitten

niet meer ghemaeckt tot Stadt-houders van

Christus, dan een afgodt, als hy in den Tem-
pel Godts ghesteldt wort. voor Godt te achten

IS. Voorts, mdien men haer leven wil ondersoec-

ken : laet de Pausen selven voor haer selven ant-

woorden . watier in haer gheheel leven zy waer

doorse voor Bisschoppen souden moghen erkent

worden. Voor eerst , dats' het leven 't vvelck

bmnen Rome geleyt wordt, niet alleen door de

vmgeren sien , en daer op stil swijghen . maer
oock gelijck als door een hevmelicke toestem-

ming 3) voor goei kennen, dat IS den Bisschoppen

gantsch onbetaemlick: welckers ampt is d'on-

gebondenheydt de ghemeynen man door de

strengigheydl der disciplijn en tucht te be-

dwingen. Maer ick en sal so straf leghen hun

niet zijn, dat ick haer met de misdaden van

andere lieden soude beswaren. Doch dat sy

selven met haer gantsch Hofgesin, by na met

l) moei. 2) bij hem. 3) tocstant.

liet gantschc Collcgy der (kardinalen, melden

gheheelen hoop van haergeeslelickheydl lot alle

heltcry, on-eerbaerheyt , onreynigheyt, en tot

allerley schelm-stucken en boose feylen so seer

zijn over-gegeven , dalse meer monsters dan

menschen ghelijcken: daer in betoonense voor-

waer datse niets minder en zijn dan Bisschoppen.

En evenwel en moetense niet vreesen dat ick

hare schand' en vuyligheydt naerder en verder

•sal ontdecken. Want hel verdriet my met so

eenen stinckenden dreck omme te gaen: en men
moet den kuyschen ooren sparen en verschoo-

nen : ick hebb ooch mijns bedunckens ghe-

noegh en meer dan ghenoegh bewesen 't gheen'

ick wilde: te weten dat, ofschoon Rome eer-

tijts het Hooft der Kercken gheweest waer

,

het nochtans hedensdaeghs niet weerdigh en

is voor den alderminsten leen der voeten glie-

reeckenl Ie worden.

30. Aengaende de Cardinalen (soo sy die

noemen) ick en weet niet hoe t gekomen

is dals" alsoo schielick en hae.st, tot soo een

grootheydt zijn gheklommen 1) Desen tytel

was ten tijden van Gregorius aen /J") de Bis-

schoppen alleen eygen. Want soo menighwerf

als hy der Cardinalen ghedenckt, soo en steldt

hy die niet in de Roomsche Kerck , maer in

alle andere Kercken : soo dal om in een woordt

te segghen een Cardinael-Priester, niet anders

en is als een Bisschop. By de Schrijvers en

Leeraers, die voor de tijden van Gregorius

geleeft hebben , en vind ick dien naem niet.

Ick sie nochtans dat de Priesters (die nu te

Rome Cardinalen genoemt worden en den

Bisschoppen verr' overtreffen) te dier tijdt min-

der waren dan de Bisschoppen. Dit seggen van

Auguslinus is bekent: Hoewel ten aensien van

d'Eer-lytelen die nu in de Kerck ghebruyckt

worden, een Bisschop meerder is dan een Pries-

ter, so is nochtans Augu.stinus in veel dinghen

minder dan Hieronymus. Hier en onderscheydt

liy voorwaer een Priester van de Roomsche
Kerck gheensins van andere Priesters : maer

hy steldls' alle te gelijck achter de Bisschop-

pen. En dat selvige wiert so naeuw en juyst

onderhouden , dat int Concily te Carthago , doe

aldaer twee Gesanten van den Roomschen Stoel

tegenwoordigh waren , van dewelcke d'een een

Bisschop , d'ander een Priester was, de Priester

inde laetste plaets is gesleldt geworden. Maer

op dat ick niet en verhael dingen die al te

oudt zijn. Daer is een Concily binnen Rome
ghehouden onder den Roomschen Bisschop

Gregorius . in het weick de Priesters in de

laetste plaets sitlen en afsonderlick 3) onder-

teeckenen : de Diakenen en hebben gheen plaets

met allen in d'onderteeckeningh. En de Pries-

1) op- je'steygerf . 2^ [ ]. 3) op haer selven.

De Cardina-

len en waren

eertijts niet an»

ders dan Pries-

ters van de

Roomsche
Kerck, en veel

minder dan de

Bisschoppen.

Epist. 15. &
77. & 79.

Lib, 2. Epist.

6. 25.&multis
aliis.

Epist. 19 ad

Hieronvnium.

Iiib. 4. Regist.
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Maer gelijck-

se 1111 zijn, soo

eu bedienense

geen waarach-

tigli noch wct-

telick Ampt iu

de Kcrck.

HET VIERDE BOECK IV. 8. 1. 2.

Lib. 4. Epist.

B3.&55.1ib.5.

Epist 7. &
alibi.

Besluyt van

desen handel.

ters binnen Rome en hadden voorwaer te

dier tijt geen ander ampt dan datse den Bis-

schop in de bedieningh der Leer' en der Sa-

cramenten hielpen en dienden. Nu is het lot

en bladt alsoo verandert en omgekeert datse

geworden zijn bloedt-vrienden der Koninghen

en Keyseren. Sy zijn oock sonder twijffel te

samen met den Paus haer Hooft allengskens

alsoo ghevvassen, lot datse tot dien top der

hoogheyt zijn op-gevoert geworden. Maer dit

hebb' ick oock met weynige woorden als ter

loops willen aenroeren , op dat de Lesers sou-

den verstaen , dat de Roomsche Stoel ,
soo als

die hedensdaeghs is , seer veel verschilt van

dien ouden Stoel , door het voorwenden van

dewelcke dese teghenwoordighe haer selven

verdedight en beschermt, Doch hoedanighe de

Cardinalen in voortyden mochten gheweest

zijn , dewijlse nu ter tijdt niet met allen en

hebben van 't geen tot een oprecht en wettigh

Kerckelick Ampt behoort, so en behoudense

niet anders dan het bedrieghelick coleur en het

ydel mom-aensicht der oude Priesteren : jae

dewijl al 'dat 't weick sy nu hebben gantsche-

lick strijdt teghen het Priester-arapt : soo heeft

hun moeten wedervaren 't geen Gregorius so

dickwils schrijft : Ick segg' het , seydt hy

,

met weenend' ooghen , en ick verkondigh' het

met suchten : dat de Priesterlicke order , de-

wijlse inwendigh gevallen is, oock uytwendigh

niet langh en sal kunnen staen. Jae in hun

heeft veel meer vervult moeten worden 't gheen

Maleachi van de sodanige segt : Ghy zijt van

den wegh af gheweecken ,
ghy hebter vele doen

struyckelen in de Wet : ghy hebt het verbondt

van Levi verdorven ; seydt de Heere der heyr-

scharen. Daerom hebbe ick oock u verachte-

lick ende onweerdt ghemaeckt voor den gant-

schen volcke. Nu gheve ick allen Godtvruch-

tighen zielen te bedencken hoedanigh daerzy

d'opperste top van de Roomsche Hiërarchie

,

onder dewelcke de Papisten door een godt-

loos' onbeschaemtheyt sich niet en ontsien oock

Godes Woort self dienslbaer te maken , het

weIck den Hemel en der Aerde , den Men-

schen en den Engelen eerweerdigh en heyligh

behoort te wesen.

Vande raerck-

teeckenen en

regeeringh der

Het rill. Capiitel

Vanfie macht der Kercke , belangende de Leer-

stucken des geloofs: en door wateen'onge-

bondene vryhoydt dese macht in het Pnus-

dom zy gbetrocken ghewee.st-om alle suyver-

beydt der Leere te schenden.

Nu volght de derde plaets, van de macht

der Kercke, dewelck' eensdeels in een

yeder Bisschop , en eensdeels in de Concilien
,

't zy Provinciale , 't zy Algemeyne wort aenge-

merckt. Ick spreeck' alleen van de Geestelicke

macht, die de Kerck eyghens toekomt. Dese

macht is ghelegen of in de Leer' of in de juris-

dicty, of int maken en voorschrijven van wet-

ten, 't Stuck van de Leer' heeft twee deelen

,

te weten, d'authoriteyt om de leer-stucken te
|

leeren en voor te draghen , en de verklaringh

en uytlegglng der selver. Eer wy van yeder

stuck in't bysonder beginnen te handelen , soo

willen wy de Godtvruchtige Lesers vermaent

hebben , datse ghedencken al dat 't welck van

de macht der Kercke geleert wort , te stuyren

en te leyden tot dat eynde tot het welck

die macht, volgens Pauius gheluyghnis
,
ghe-

geven is, namelick , tot stichtingh en opbou-

wingh , en niet lot verdervingh en afbreec-

kingh : en dat die ghene die deselve macht

wettelick en behoorlick ghebruycken , haer sel-

ven niet meer en achten te zijn , dan Dienaers

van Christus, en met eenen Dienaers des Volcks

in Christus. Dit is voorts d'eenige wijs' en

middel om de Kerck te stichten en op te

bouwen , dat de Dienaers selven arbeyden om
Christus sijn macht en authoriteyt te bewaren

,

dewelck' op geen andere manier en kan be-

houden en ongheschendt blijven , dan als aen \)

Christus gelaten wort dat geen 't welck hy

van sijnen Vader heeft ontfangen : te weten

,

dat hy ons zy d'eenige Meester en Leeraer

der Kercke. Want van hem alleen , en niet

van yemandt anders , is geschreven : Hoort

hem. Soo moet dan de macht van de Kerck

wel heerlick toegerust en verciert 2) , maer

nochtans binnen sekere palen besloten worden :

op dat die nae de lust en moetwil der men-

schen niet herwaerts en gintswaerts en worde

ghetrocken. Hier toe sal ons seer nut en dien-

stigh zijn dat wy bemercken in wat voegen

dese macht van de Propheten en Apostelen

wordt beschreven. Want indien wy den men-

schen simpelick en in't gheheel toestaen die

macht diese na haer goedt-duncken haer sel-

ven souden willen aennemen, soo siet een yeder

lichtelick , hoe gereedt en veerdigh men ver-

vallen sal tot tyranny , die verre wech moet

zijn van de Kercke van Christus.

2. Oversulcks moetmen alhier gedencken

dat de gantsche macht, authoriteyt en weerdig-

heydt, die de Geest in de Schriftuyr, 't zy

den Priesteren , 't zy den Propheten , 't zy den

Apostelen , 't zy den Opvolgers der Apostelen

geeft en toebrenght, niet eygentlick den men-

schen selven , maer den dienste daer over sy

gestelt zijn, gegeven wort: of (om klaerder te

1) []. 2) op-ghepronckt.

Kerck is ghe-

bandelt in de

aevcn eerste

capittelen. Nu
wovt gbespro-

kea van hare

macht, bestaeu-

de in drie dee-

len, namelick,

in de Leer', in't

maken van

wetten, en in de

jurisdicty, voor

dewelcke gaet

een noodige

vermaningh

aengaend' het

eynde der gant-

scher disputaty

van dese macht.

2. Cor. 10. 8.

eu 13. 10.

Het eerste deel

van dese macht

is de Leer', in

welckers be-

merckingh dit

eerstelick voor

komt dat d'au-

thoriteyt en

weerdigheydt

die den Diena-

ren der Kerck
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>e gebracht is.

iet Jeu men-

scheu sclfs,

laer deu dieu-

« daerover sy

;hcstelt zijn,

an de Heylige

Schriftuyr

ordeu toe-ge-

fgeiit.

Dit wordt

3or eerst in

loses en in de

Priesters be-

esen,

xod. 3. 4.

)id. 14. 31.

eut. 17. 9.

lalach.

1 6.

Ten anderen

de Prophe-

n.

zerh. 3. 17.

spreken) den woorde , vveickers dienst hun-

lieden is bevolen en opgheleydt. Want of-

sclioon wy ordentlick van den eenen gaen tot

den anderen, soo en sullen wy nochtans niet be-

vinden , dats' eenighe macht en authoriteyt ge-

hadt hebben om te leeren of t'antwoorden

anders dan in den naem en door het Woordt
des Heeren. Want als sy tot het ampt beroe-

pen worden , soo wordt hun met eenen gelast

,

dats' uyt haer selven niet met all' en sullen

voort brengen : maer datse spreken sullen uyt

des Heeren mondt. Hy en brenght haer oock

niet eerder 1) te voorschijn om van den volcke

gehoort te worden , dan nae dat hy hun bevo-

len heeft watse spreken moeten : op datse niet

niet all' en souden spreken behalven en buyten

sijn Woordt. Moses self, de Prince van alle

Propheten , moest' voor all' andere gehoort

worden , maer hy wordt eerst en voor af 2)

met niandamenten en gheboden voorsien en

ghestotfeert , opdat hy gantschelick niet en

soude kunnen yetwes verkondighen anders dan

van den Heere. Daerom wort er gheseydt dat

het volck sijn Leer aengenomen hebbende

,

ghelooft heeft in Godt en in Moses sijnen dienst-

knecht. d'Authoriteyt der Priesteren op datse

met en soude worden veracht , is oock met

bedreygingh van sware straffen bevestight.

Maer de Heere betoont met eenen met wat

condity sy ghehoort moesten worden , wan-

neer hy seydt : Dat hy sijn verbondt gemaeckt

heeft met Levi , op dat de Wet der waerheyt

soude zijn in des selfs mondt. En een wey-
nigh daerna , seght hy : De lippen des Pries-

ters sullen de wetenschap bewaren , ende men
sal uyt sijnen mondt de Wet soecken, want

hy IS een Engel en Sendt-bode van den Heere

der heyrscharen. IndieiT derhalven de Priester

wil ghehoort worden , soo moet hy hem-selven

ghedragen als een bode Godts: dat is, hy
moet de gheboden die hy van sijn Heer en

Meester ontfangen heeft
,
ghetrouwelick over-

brenghen 3) en voorstellen. En daer ghespro-

ken wordt van hun te hooren, daer wordt by
namen dit by gevoeght, datse sullen antwoor-

den na de 'Wet Godts.

3. Wat macht de Propheten in't ghemeyn
ghehadt hebben , dat wordt ons seer schoon

beschreven by Ezechiel : Ghy menschen kint

,

spreeckt de Heere , lek hebbe u tot eenen

Wachter ghesteldt over het huys Israëls : soo

sult ghy het woordt uyt mijnen monde hooren
,

ende hen van mijnent wegen waerschouwen.

Wordt den genen , dien bevolen wordt uyt den

mondt des Heeren te hooren , niet verboden

yetwes uyt hem-selven te verdichten ? En van

1) (in het midden). 2) voor henen. 3) verhalen-

lesai. 6. .5.

lerein. 1. 6,

den Heere verkondighen en boodlschappen, wal
IS dat anders dan also spreken , dat hy vry-

moedelick durft roemen, dat het niet sijn eygen,

maer des Heeren Woordt is 't weick hy mede
brenght ? Even dit selvige wordt oock by Je-

remia gheseydt, met andere woorden : De Pro-

pheet
, seght hy , by welcken een droom is , die

vertelle den droom ; ende by welcken mijn

woordt is , die spreke mijn woordt waerach-

tighlick. Hy gheeft voorwaer hun allen een
Wet, en daer nae noemt hy kaf al dat gheen
't welck van hem alleen niet en is voort ge-

komen. Soo en heeft dan niemandt van de Pro-

pheten sijnen mondt open ghedaen , dan als de

Heere hun eerst de woorden in den mondt geleyt

hadde. Daerom vindtmen soo dickwils by hun :

Het Woordt des Heeren
, den last des Heeren

,

soo spreeckt de Heere de mont des Heeren heeft

het gesproken. En dat wel te recht: want Jesaia

riep uyt, dat hy onreyn van lippen was: Je-

remia bekende , dat hy niet en wist te spreken
,

om dat hy een kindt was. Wat redenen konden
van den onreynen mondt van Jesaia, en van den

dwasen mondt van Jeremia voort komen anders

dan onreyne en dwase redenen , indiens' haer

eygen woordt ghesproken hadden ? Maer hare

lippen waren heyligh en reyn , doe sy begon-

nen instrumenten te zijn van den Heyligen

Geest. Als de Propheten aen dese Wet en regel

verbonden zijn , datse geen dingh en mogen
leeren en overleveren anders dan 't geens' ont-

fangen hebben
, dan wordense daer nae met een

seer treffelicke macht en seer excellente tytelen

verciert. Want wanneer de Heere getuvght dat

hy haer ghesteldt heeft over Voickeren en Ko-
ninckrijcken , om uyt te plucken en uyt te

roeijen , em te verderven en af te breken , om
te bouwen en te planten : soo voeght hy ter-

stondt d'oorsaeck daer by : te weten , om dat

hy sijn woorden in haren mondt geleydt heeft.

4. Indien ghy nu uw' ooghen slaet op de

Apostelen , die worden wel met seer heerlicke

lofty telen aenghepresen , datse zijn 't licht der

werelt , en het sout der aerde : datse ghelijck

als Christus moeten ghehoort worden: dat al

dat , 't welck sy binden of ontbinden op Aerden,

sal ghebonden of ontbonden zijn in den Hemel.

Maer door haren naem wort ons aengewesen,
|

(p. 474.)

hoe veel hun in't stuck van haer ampt is toe-

laten : te weten, indiense Apostelen en Sendt-

boden zijn , datse niet en moeten snappen en

spreken al wat hun mocht ghelusten: maer

datse de niandamenten en bevelen van hem die

haer gesonden heeft , ter goeder trouwen moe-

ten rapporteeren en over-brenghen. En de

woorden van Christus zijn klaer ghenoegh

,

door hetwelck hy haer boodtschap omschre-

ven en bepaelt heeft: als hy hun beveelt, Maith.as. 1

Ten laetsten

in d'Apostelen

en Christus

selfs.

Matth. 5. 13,

14.

Lucas 10. Ifi.

loan. 20. 23.
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7. K..

Waer uyt

datse souden uyt gaen en allen Volckeren !ee-

ren alles wat hy haer gheboden hadde. Ja hy

self heeft oock desa Wet (op dat niemandt

deselve soude moglien weygeren) op sich ge-

nomen . en hem-selven op-geleydt. Mijn Leere
,

seght hy , en is mijne niet, maer des genen

die my ghesonden heeft. Hoewel hy altijdt d'

eenige en eeuwighe Raedtsman des Vaders ghe-

weest , en van den Vader tot een Heer en Mees-

ter van allen ghestelt is , dewijl hy nochtans

het ampt van leeren bedient, soo geeft hy

door sijn exempel allen den Dienaren een voor-

schrift wat voor een regel sy in t leeren volgen

moeten. Soo en is dan de macht van de Kerck

niet onbepaelt, maer den woorde des Heeren

onderworpen , en daer in gekjck als ingesloten.

5. Maer al hoewel dit van 't begm af in

Kerck ghebon- dc Kerck plaets ghehadt heeft en noch hedens-

den is aen Go- clacghs hebben moet , te weten , dat de Die-
des woordt.

jjgj,gjj Godls niet met all' en moeten leeren

,

het weick sy van hem niet eerst gheleert en

ontfangen en hebben: soo zijnse nochtans, na

de verscheydenheyt der tijden van Godt op

verscheyden wijsen geleert en onderwesen. De

wijse der ondcrwijsmgh die Godt nu ter tijt

omtrent sijne Dienaren gebruyckt, verschilt

seer veel van de wijs' in de voorleden' eeuwen.

Reden, Chlis- Voor ccrst , indien 't waerachtigh is dat Chris-
tus is d'eenige i ip^^^

niemandt den Vader ghesien
Leeraer der J

i r^ r i-

Kereke, uyt en heeft anders dan de Soon , en die, dien

wiens mont de
|^g^ Jg ggQ,., gjjj willen Openbaren : Soo heb-

Dienaren moe- , 1- 1 1- . . I 1

ten scheppen ben voorwacr die geen die tot de kennisse

alles wat sy an- Godts koHicn Wilden, door 1) die eeuwige
deren ter saiig-

^ijshcyt altijdt moetcn gesluyrt en geleydt wor-

den. Want hoe soudense de verborgentheden

Godts of met haer verstandt begrepen , of met

haren mondt uyt-gesproker. hebben , indiense

niet en waren geleert en onderwesen van hem
voor den welcken alleen de geheymenissen des

Vaders open leggen? Soo en hebben dan de

heylighe Mannen Godt in voortijden niet an-

ders gekent, dan als sy Iwm inden Soon als

in eenen spiegel aengeschouwt hebben. Wan-
neer ick dit segghe, soo verstae ick daer door

dat Godt hem-selven nooyt op cenighe andere

wijse den mcnschen heeft gheopenbaert dan

door den Soon , dat is , door sijn eeuwige wijs-

Wanthyheeft hcydt, licht CU wacrhcydt. Uyt dese Springh-
hen-iieden op ^^jg^ gj, Ponteyn hebbcu , Adam, Noach, Abra-
versnheydene ,

^' ' ' '

wijaen onder- ham , Isaac , Jacob en andere gneput al dat
wesen deweie- 'i vvclck sv Van dc Hemclsche Leer' ghehadt
ke nochtans de ,

'
, , , ,t i i ^

Godtvruchtige cn glicwelen hebben. Uyt deselve fonteyn
tot desen I-eer- hebben oock sclfs alle de Propheten geschept

alle de Hemelsche uytspraken die sy gedaen
hebben. Doch dese wijsheydt en heeft sich

niet altijdt op ééne wijse bekent ghemaeckt.
By en omtrent den Patriarchen heeftse verbor-

1) van.

hevdt VOO

lei'i.

Matth. 1 1 . 27

aer altijdt );c

weseu en gh

leydt hebben

ghen' openbaringhen ghebruyckt : maer heeft

oock met eenen tot bevesligingh van die open-

baringhen soodanighe teeckenen daer by ghe-

daen , dat de Patriarchen ontwijffelick verston-

den en wisten , dat het Godt was die tot hen

sprack. De Patriarchen hebben dat gheen 't

welck sy ontfanghen hadden , van handt tot

handt den Nakomelingen over-gegeven. Want
Godt hadd' hun dat met suicken voorwaerd'

en condity ghegeven , op dats' het alsoo voort

planten souden. Hare kinderen en kindts kinde-

ren wisten door het inwendigh ingeven Godts

dat die dinghen die sy hoorden verhalen , uyt

den Hemel waren en niet uyt der Aerden.

6. Maer als het Gode goet docht een klaer-

der form' en gedaente van sijn Kerck te ver-

wecken , soo heeft hy gewilt dat sijn woort

beschreven en als door gheschrift verzegelt

soude worden , op dat de Priesters daer uyt

souden nemen 't gheen sy den voicke leeren

souden , en dat alle leeringh die gheleert soude

worden , aen dien regel soude worden ge-

toetst en beproeft. Derhalven , wanneer nae

de verkondigingh der Wet den Priesteren be-

last wordt, datse sullen leeren uyt des Hee-

ren mondt , so is den sin daer van , datse

niet yetwes en moeten leeren , 't welck afghe-

scheyden en vreemt is van die Leere die Godt

in sijn Wet vervat en begrepen heeft : het was

haer niet gheoorlooft yets daer toe of yets daer

af te doen. Daer na zijn de Propheten ghe-

volght door dewelcke Godt wel nieuwe uytspra-

ken gedaen en verkondight heeft die tot de Wet
souden worden ghevoeght : maer nochtans niet

soo nieuw of sy vloeyden uyt de Wet, en

hadden haer' oogh' op de selve. Want wat

de Leer belanght, sy waren alleen Uytleggers

der Wet: en sy en hebben tot deselve niet

anders ghedaen dan de voor-seggingen van toe-

komstige saken. Behalven dese voorseggin-

ghen , en hebben sy niet anders voort ghe-

bracht dan een suyvere en loutere uytleggingh

der Wet. Maer dewijl het den Heere beliefd'

dat de Leer' klaerder en breeder uyt komen

soude, op dat den swacken conscientien mochte

genoegh ghedaen worden : soo heeft hy belast

dat de prophetien en voorseggingen oock by

geschrift gestelt en voor een gedeelt van sijn

woordt gehouden souden worden. Hier by zijn

met eenen ghekomen de Historijen en gheschie-

denissen , deweick' oock schriften zijn van de

Propheten , maer door het ingeven des Hey-

ligen Geestes te samen ghestelt. De Psalmen

teil' en steil' ick oock onder de Prophetien:

overmits dat geen 't welck wy den Prophetien

toe-eyghenen , oock den Psalmen ghemeyn is.

Soo is dan dat gantsche lichaeni , 't welck

uyt de Wet , Propheten , Psalmen en Histo-

Ecratelick door

openbaringen

die seer en on-

gctwijfTelt, wa-

Ten anderen,

door de Wet en

de Propheten.

Deut. 4. 3.

en 12. 32.

losua 2.S. 6.

Maleach. 2. 7.

Welcke Pro-

pheten, 80 veel

de Leere be-

langht, geweest

zijn Uytleggers

der W'et.

By hare

Schriften zijn

ghevoeght de

heylige Histo-

riën CU de Psal-
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rijen t'samen ghevoeglit was, den Israclili-

schen volcke gheweest het Woordt des Hee-

ren , nae wiens regel en voorschrift de Pries-

ters en Leeraers tot op de komste van Chris-

tus haer Leer' hebben moeten schicken en af

nieten: ende het en was hun niet gheoorlooft

,

of ter rechter of ter slinckerhandt af te wijeken :

dewijl haer gheheel ampt binnen dese palen

in-ghesloten was, dats' uyt den mondt Godts

den volcke moesten antwoorden, 't Welck uyt

die tredelicke plaets van Maieachi wordt ver-

staen en afghenomen, alwaer hy gebiedt datse

der Wet gliedachtigh zijn en daer op acht heb-

ben sullen , tot dat Euangehum soude verkon-

dight worden. Want also wederhoudt hy haer

van alle vreemde leerlnghen , ende en laet hun

niet toe selfs een hayr breedt van den wegh
ter zijden af te treden, die haer door Moses

ghetrouwelick was aenghewesen. En dit is de

reden waerom David d'uytnementheyt der Wet
soo treiïeück prijst , en so vele eer-tytelen der

selver opsomt 1): op dat , namelick , de Joden

niet yetvves buyten de Wet begeeren en sou-

den , dewijl de gantsche volmaecktheyt aldaer

ingesloten was.

7. Maer als nu ten laetsten de Wijsheydt

Godts int vleesch geopenbaert was , soo heeft

hy ons met vollen monde verkondight al dat
|

gheen 't welck met het menschelick verstandt

van den Hemelschen Vader kan begrepen en

moet bedacht worden. Soo hebben wy dan nu

ter tijdt , nae dat de Sonne der gherechtigheydt

Christus opgegaen is, den volmaeckten glantz

der Goddelicke waerheydt , soodanigh als de

klaerheydt op den middagh pleeght te zijn.

Want de Apostel en heeft voorwaer niet yet-

wes slechts en ghemeyns willen predicken en

voorstellen, wanneer hy schreef, dat Godtin

voorlijden op veel' en menigerley wijsen tot

den Vaderen ghesproken heeft door de Pro-

pheten: maer dat hy in dese laetste daggen

tot ons heeft begonnen te spreken door den

wei-geliefden Soon. Want hy geeft te kennen
,

jae hy betuvght opentlick , dat Godt voortaen

niet meer
,
gelijck voor henen , nu en dan door

andere en \dan weer door\ 2) andere tot ons

spreken , noch prophetien tot prophetien , of

openbaringen tot openbaringen toe 3) voeghen

en sal : maer dat hy alle de deelen van de leer'

en onderwijsingh also in den Soon heeft ver-

vult , dat dit voor sijn laelst' en eeuwigh

ghetuyghnis moet gheacht worden. Daerom
wort desen gantschen tijdt des Nieuwen Tes-

taments van dat ons Christus met de predic-

kinghe sijns Euangeliums verschenen is tot den

dagh des oordeels toe, door de laetst' uyr,

1) verh.iclt 2) [ ]. ;!) by.

de laetste tijden , en de laetste daghen beteec-

kent en aenghewesen : op dat wy , namelick
,

met de volmaecktheydt van Christus leer' te

vreden zijnde, souden leeren boven deselve

gheen nieuwe leer' of ons selven te verdich-

ten , of van andere verdicht toe te laten. Daer-

em en heeft ons de Vader door een sonder-

lingh privilegy niet te vergeefs den Soon tot

een Leeraer verordineert : ons ghebiedende dat

wy niet eenighen mensch , maer hem hooren

sullen. Hy heeft wel met weynighe woorden
ons sijn Meesterschap bevolen en aengepresen,

seggende : Hoort hem : maer in dewelcke meer-

der krachts en gewichts is gelegen , als wel

int gemeyn bedacht wort. Want het is even

eens als of hy ons van alle leeringhen der

menschen af getrocken , en voor desen eeni-

ghen Leeraer ghestelt hebbende , ons beval

van hem alleen de gantsche leere der salig-

heydt te versoecken, hem alleen aen te han-

gen, op hem alleen te berusten: in somma
(gelijck de woorden luyden) sijn stemm' alleen

toe te lujfsteren en ghehoorsaem te zijn. En
om de waerhevdt te segghen, wat isser dat

nu van eenigh mensch soude moeten of ver-

wacht of begeert worden , dewijl hel Woordt
des levens self sich-selven 1) ghemeynsaemlick

en als 2) tegenwoordelick aen ons heeft bekent

ghemaeckt? Jae aller menschen monden be-

hooren ghesloten te zijn , nae dat die ghene

eenmael gesproken heeft in den weicken de

Hemelsche Vader alle schatten der kennis en

der wijsheyt heeft willen verbergen, en alsoo

heelt ghesproken, ghelijck het der wijsheydt

Godts (die in geenighen deele ghebreckelick

is) en den Messias (van wien d'ontdeckingh

aller dingen verwacht wierdt) betaemde : dal

is , in suicker voeghen dal hy den ghenen die

nae hem komen souden, niet met allen overigh

en heeft gelaten , 't welck sy souden spreken

en seggen kunnen.

8. Laet ons dan dit zijn tot een vaste gront-

reden, datmen gheen ander Woordt Godts en

moet hebben , noch in de Kerck plaets gheven
,

dan 't gheen voor eerst in de Wel en de Pro-

pheten , en ten anderen in de schriften der

Apostelen is begrepen; en datter gheen andere

wijs' en zy om wel en nae behooren in de

Kerck Ie leeren , dan die gheschickt is nae

den regel en het voorschrift van sijn Woordt.

Hier uyt verstaen wy oock dat den Apostelen

gheen ander woordt en is toegelaten dan 't

geen de Propheten eertijdls gehadt hadden : te

weten , datse d'Oude Schriftuyr souden uytleg-

gen, en betoonen dal die dinghen die aldaer

geleerl worden, in Christus vervult zijn: en

soude drounieii

van eeu andere

volmaeckt-

heydt buyten

het geschreven

Woort Godts.

Matth. 17. 5.

2. 3.

Waer nyt se-

kerlick volght,

dat niemandt

yetwcs anders

in de Kerck en

mach leeren

dan 't gheen in

de Prupheti-

sche en .Apos-

tolische Schrif-

ten, van den

geest Van

Christus in

gegeven, be-

grepen is.

1) hein-selve 2) [].

17
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Matlh. 28. 19.

Matth. 23.

10.

loaii. 16. 13.

eii 14. 26.

Dut oock deu

Apostelen, eu

deu Apostoli-

schcii Maaueii

uiet eu is ghe-

ooi'looft ghe-

weest, en der

gantscher

Kci-ck uietghe-

oorlooft en ia

dese ghesette

palen te ovei'

treden.

1 . Bewijs,

van de getuyg-

nissen vau Pe-

trus en Paulus.

1. Tctr. 4. 11.

dats' evenwel dat selvighe niet en souden doen

dan uyl den Heere , dat is door de leydingli

en ingevingh van den Geest van Christus. Want
Christus heelt hare boodtschap door dese wet

en condity bepaelt , doe hy haer beval datse

souden gaen en leeren , niet die dingen die sy

sells hchtveerdelick bedacht hadden , niaer die

hy hun hadde gelast. En daer en konde niets

klaerders geseydt worden , dan 't geen hy

elders seght: Ghy en sult niet Rabbi ghenaemt

worden, want een is uw' Meester, \jiamelich\

Christus. Daer beneffens herhaelt hy dat twee-

mael in de selfde plaels, op dat hy dat te dieper

in hare herten indrucken soude. En nadiense

die dinghen dies' uyl den mondt haers Mees-

ters ghehoort en geleert hadden, van weghen
hare grovigheydt niet vatten en konden , soo

wordt hun de Geest der waerheydt belooft

,

van den welcken sy tot het waerachtighe ver-

standt van alle stucken ghestuyrt en gheleydt

souden worden. Want dese bepalingh moet met

aendacht bemerckt worden , dat Christus seght

dat de Geest hun sal ingheven niet alle dingh

sonder onderscheydt , maer alleenlick alle die

dinghen die hy haer te voren met sijnen mondt
geleert heeft.

9. Dien-volgens en laet Petrus (zijnde seer

wel van sijnen Meester gheleert , hoe veel hem
gcoorlooft was) soo hem-selven als anderen niet

anders overigh, dan dat sy *) de Leere die

van Godt ghekomen en over-gelevert is , uyt-

deylen. Soo wie spreeckt, seght hy , die spreke

als de woorden Godts : Dat is , niet twijlTel-

achtigh en dobberende
,
gelijck die pleghen te

wanckelen die by haer selven qualick bewust

zijn , maer met een groote vrymoedigheydt

,

dewelck' eenen dienstknecht Godes betaemt

die met sekere en vaste bevelen 1) voor-

sien en ghewapent 2) is. Wat is dat anders

dan alle vonden des menschelicken vernufts

(van hoedanighen hooft die oock souden mo-

ghen voort gekomen zijn) weeren en wech
ruymen, op dat het suyvere Woort Godts in

de vergaderinge der geloovigen beyde gepre-

dickt en aengelioort worde? dan aller men-
schen (van wat staet en qualiteyt sy oock

mochten wesen) leeringhen of veel eer ge-

dichtsels, wech nemen, op dat Godes ordon-

nantien en instellingen alleen vast en bondigh

blijven souden? Dit zijn die geestelijke wape-

nen machtigh voor Godt om de sterckten ter

neder te vellen : door dewelcke de ghetrouwe

krijghsknechten Godts de raedtslaghen en over-

legginghen te niet maken , en alle hoogheydt

die verheven wort tegen de kennisse Godts

:

en alle gedachten gevangen leyden tol de ghe-

1) mandarneriten.

*) Diapensent.

2) gestoffeert.

hoorsaemheydt van Christus. Siet daer de seer

hooge macht, daer mede de Herders der Kercke,

mei wal naem sy oock ghenaemt worden , be-

hooren begaefl te zijn
, op datse, namelick , met

Godts Woordt gewapent alle dingen vrymoe-

delick beslaen: en alle des werells macht, glory,

wljsheydt en hoogheydt dwingen , voor 1) de

Majesteyt des woordts plaels te maken en

gehoorsaem te zijn : door de mogentheyl des

woordts ondersteunt 2) zijnde , over allen van

den meesten tot den minsten ghebieden : Chris-

tus Huys opbouwen , des Duyvels om verr'

werpen : de schapen weyden , de wolven ver-

stuyven , de leersame vermanen en onderwij-

sen, de wederspannighe en herlneckighe be-

rispen , straffen , l'onderbrenghen : binden en

ontbinden: en eyndlick, soo 't
|
noodigh is,

donderen en blicksemen : maer alles in en door

het Woordt Godts. Hoewel, gelijck ick geseydt

hebb', tusschen d'Apostelen en hare Opvolgers

is dit onderscheydt , te weten , dat d'Apostelen

geweest zijn sekere en ongetwijffelde Secreta-

rissen des Heyligen Geestes : en daarom moeten

hare Schriften ghehouden worden voor uyt-

spraken en woorden Godts : maer hare Op-

volghers en hebben gheen ander ampt dan

datse moeten verkondigen en leeren 'l geen in

de Fleylige Schriften gheopenbaert en verze-

gelt is. So besluyten wy dan , dat den ge-

trouwen Dienaren nu niet en is toegelaten

eenigh nieuw leer-stuck te smeden en voort

te brengen, maer datse simpelick en alleen

moeten blijven en berusten in die Leer' onder

dewelcke Godt alle menschen sonder onder-

scheyt gesleldl heeft. Wanneer ickditsegge,

soo en wil ick niet alleen aenwljsen , wat eenen

yegelicken in't bysonder geoorlooft zy, maer

oock wat de gantsche Kerck doen mach. Wal
belanghl elck persoon op hem-selven, Paulus

was voorwaer den Corinthiers van den Heere

bestemt en ghegheven tol een Apostel : en

evenwel seght hy dat hy geen heerschappy en

voert over haer gheloove. Wie sal nu bestaen

hem-selven heerschappy aen te nemen , van

dewelcke Paulus ghetuyght dats' hem niet toe

en komt. Indien hy dese vryheydt en onge-

bondenheydl van leeren voor goedt gekent

hadde, dat een Herder met recht mach eys-

schen datmen hem sekerlick sal ghelooven in

al hel gene dat hy soude mogen leeren en

voordragen : soo en soud' hy den selven Co-

rinthiers nimmermeer dees' onderwijsingh en

ordre gegeven hebben , dal als twee of drie

Prophelen spreken , d'andere sullen oordeelen :

en dat d'eerste swijghen soude, indien hel

eenen anderen die daer sit mochte geopen-

2. Bewijs,

ghenomen vau

een argumeut

daer door men
van het meer-

dere bcsluyt

tot het min-

dere. De Apos-

teleu zijn aen

Godes Woort
gebonden ghe-

weest, hoeveel

temeermoeteu

andere Diena-

ren der Kerck

haer aen 't sel-

ve geschrevene

Woordt Godes

houden.

2. Oor. 1. 21..

l.Cor.14.29

1) []
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baert zijn. Want op dese wijs' en lieeft liy nie-

manden gliespaert , niaer heeft eens yeglielicks

authoriteyt den oordeele van Godes Woordl

onderworpen. Maer het heeft, sal yemandt

segghen , met de gantsche Kcrck een ander

bescheydt. lek anlwoorde , dat Paulus in een

ander plaets oock desen twijlfel wech neemt

,

als hy seght: Dat het geloof is uyt het ghe-

hoor, en het ghehoor uyt den Woorde Godts.

Indien 't gheloof aen Godts Woordt alleen

hanght , indien het daer op alleen siet en

berust , wat plaets wort'er nu dan overigh

gelaten voor het Woordt van de gantsche

wereit? En alhier en kan niemant twijlFelen

so hy maer weet wat het gheloove zy. Want
het gheloof moet door sulcken vastigheyt on-

derschraegt I) zijn, dat het tegen den Duyvel

en alle helsche listen , en tegen de gantsche

wereit on-overwinnelick en onvertsaeght blijve

staen. Dese vastigheydt en sullen wy nerghens

vinden dan in het Woordt Godts. Daer benef-

fens isser een alghemeyne reden , die wy alhier

moeten gade slaen , te weten , dat Godt den

menschen daerom de macht beneemt om een

nieuw leer-stuck ter bane !2) te brenghen , op

dat hy alleen onse Meester soude zijn in de

geestelicke leeringh : gelijck hij alleen waer-

achtigh is die niet en kan liegen noch bedrie-

gen. Dese reden raeckt soo wel de gantsche

Kcrck als een yeder geloovige in t bysonder.

1 0. Maer indien dese macht der Kercke
,

daer van wy gesproken hebben , vergheleken

wordt met die macht daer mede de gheestelicke

tyrannen , die haer selven ter quader trouwen

Bisschoppen en Voorstanders der Religy ge-

noemt hebben , sich nu sommigh' eeewen nae

elkander 3) onder het Volck Godts hebben

voor-gedaen en opgepronckt , so en sullen die

tweederley machten niet beter overeenkomen,

als Christus en Belial. lek en ben hier niet voor-

nemens 4) te verklaren en uyt te leggen op

wat wijs' en door hoe schandelicke middelen

sy haer tyranny gepleeght hebben : ick sal

alleen spreken van haer Leer', dewelke sy

eerst met schriften, en daer nae oock met

vyer en sweert hedensdaegs beschermen. Na-

diense voor een bekende saeck houden , dat het

Algemeyne Concily is't waerachtighe beeldt

van de Kerck , soo is't datse dit fondament

genomen hebbende, met eenen oock buylen

twijlTel stellen, dat soodanige Concilien onmid-

delick 5) sonder tusschen-komen van eenigh

middel , van den Heylighen Geest glieregeert

worden , en oversulcks niet dwalen en kun-

nen. En dewijl sy selven de Concilien regee-

ren
,
jae selfs het Concily zijn , soo treckense

O oiulei-set. 2) 0|i Je b;ieii. ;ij Jeu aiijei-ju.

4) hebb' liiui- uiet vuor. .5; iinuieahitelifk.

met der daet haer selven aen al dat 't welck

volgens haer segghen den Concilien toekomt.

Sy willen derhalven dat ons gheloof sal staen

en vallen nae haer goedtduncken , sulcks dat

al dat 't welck sy ten beyden zijden verordi-

neeren en besluyten, vast en bondigh moet

zijn in onse herten ; is't dat sy yetwes prijsen

en goedt kennen , dat willens oock van ons

sonder twijlTelingh ghepresen en goedt ghe-

keurt hebben : indiens' yetwes verdoemen , dat

willens' oock verdoemt hebben van ons. On-
dertusschen verachtense Godes Woordt , en

smeden nae haer lust en sinlickheydt leer-stuc-

ken , dewelcke sy daer nae alsoo willen ghe-

looft hebben. Want nae haer gevoelen is die

alleen een Christen die alle hare leer-stucken

sonder onderscheydt sekerlick inwillight en

ghelooft : is 't niet met een klaer , dan I) ten

minsten met een duyster, onklaer en ingewic-

kelt 2) gheloof: om dat de Kerck macht heeft

(soose segghen) nieuwe artijckelen des geloofs

te maken.

I I . Laet ons voor eerst hooren door wat

bewijs-redenen sy bevestigen dat de Kerck dese

macht en authoriteyt ontfangen heeft: daer na

sullen wy sien hoe veel hun dat geen 't welck

sy van de Kerck by brenghen helpen mach.

De Kerck , seggense , heeft seer IrelFeiicke be-

loften datse van haren Bruydegom Christus

nimmermeer also en sal verlaten worden, of

sy sal door sijnen Gheest worden gheleydt in

alle waerheydt. Maer onder de beloften die sy

plegen voort te brengen , zijnder vele die soo

wei eenen yeghelicken gheloovigen in't byson-

der, als de gantsche Kerck gegeven zijn. Want
al hoewel de Heer tot de twaelf Apostelen

sprack doe hy seyde: Siet, ick ben met u-lie-

den alle de daghen, tot de voleyndiginge der

wereit. Item : Ick sal den Vader bidden , ende

hy sal u eenen anderen Trooster gheven, [/la-

)ii.elick] den Geest der waerheyt , so en beloofd'

hy nochtans dat selvige niet alleen den twael-

ven gesamcntlick , maer oock eenen yeghelic-

ken van hen voor hem-selven : jae oock den

anderen Discipelen die hy aireed hadd' aen-

ghenomen , of die daer nae tot hem komen
souden. Wanneerse suicke beloften vol van

uytnemenden troost also uytlegghen, als of

deselve niemand van alle de Christenen voor

sijn particulier , maer de gantsche Kerck gesa-

mcntlick gegeven waren : wat doense alsdan 3)

anders dan dats' allen Christenen benemen het

vertrouwen , 't welck daer uyt lot haerder ver-

stercking behoorde voort te komen "? Ick en

loochen' hier niet dat het gantsche geselschap

der geloovighen met menigherley verscheyden-

EnJedathcQ-

iiciicQ over-

sulcks tüeglic-

lateu is nieuwe

leersiuckeu te

sineJen.dievau

alle Christeneu

als artijckelcu

lies gheloofs

nioeteu om-

helst worden.

De bewijs-

reJeuea der

Papisten tot

bescherming

van de macht

harer Kercke.

1. Be\vijs-re-

den : De Kerck

wort geleydt in

alle waerheyt.

loan. 14. 16,

en 10. 13.

1. Autwourt.

Dese belül't' ia

uiet alleen der

ganlacher

kerck, maer

oock ecu yeder

gelouvige gege-

ven.

1) []. i) iugewundeu 3) [ ].
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(p. 477.:

2. Autwoort.

Dewelnk' het

voornemea an-

ser vveJer-par-

tijen omkeert.

Ue lleylighe

Gheest en leert,

geen dwalingen

teghen Godts

Woort.

1. Cor 2. 12.

Ephes. 1. 18.

3. Autnoort.

])e waerlieyt

in dewelcke de

geloovige ge-

leydt worden

is vei'vat in

het. gheschre-

vene Woort
Godfs.

i'hili|i. ;i. 12.

liytvlucht te-

gen d'eerit'

antwoort, de-

welcke door

outkenuiugh

wejerleydt

wordt.

heydt der gaven voorsien', een veel meerder en

overvloedigher schat der Hemelsche wijsheydt

besit , dan yeder geloovighe op hem-se!ven

:

ick en wil oock niet dat het voor-ghemelde

tot den
I

geloovigen int genieyn alsoo gespro-

ken zy , als of alle gheloovighe en een yeder

van dien even gelijck met den Geest der ken-

niss' en der Leere begaeft waren : maer ick

ick segge dit om datmen den tegen-partijen

van Christus niet en moet toelaten datse de

Schrifluyr tot eenen vreemden sin souden ver-

draeijen om haer quade saeck te beschermen.

Maer dit daer latende , ick belijd' eenvoudelick

't gheen de waerheydt is, dat de Heere ghe-

duyrigh den sijnen by staet , en deselve door

sijnen Geest regeert. Dat desen Gheest niet

en is een Geest der dwalingh, der onweten-

heydt, der leughen of der duysternis : maer

een Geest van onghelwijlfelde openbaringh, van

wijsheydt, waerheydt en licht, van den welc-

ken sy onbedrieghlick moghen leeren, wat hun

gegeven zy : dat is, welcke daer zy den rijck-

dom der heerlickheyt van het erfdeel Godts

in den Heylighen. Maer aenghesien 1) de ghe-

loovighe , se.fs oock die ghene die met uytne-

mender gaven boven andere begaeft zijn , in

dit vleesch alleen de eerstelingen en eenigen

voorsmaeck 2) van dien Geest ontfanghen

:

soo en is voor hun niet beter dan datse van

hare swackheydt overtuyght zijnde, haer sel-

ven sorgvuldelick houden binnen de palen van

Godts Woort: op datse niet, soos' op haer

eygen goedt-duncken en verstandt voorttre-

den 3), ter'stondt van den rechten wegh af en

dwalen , te weten , voor soo veel alsse van dien

Geest niet gestuyrt en worden, door wiens

onderwijsingh alleen het waerachtige van 't

valsche wordt onderscheyden. Want alle ge-

loovighe bekennen met Paulus , datse noch niet

en zijn gekomen tot het voorgestelde 4) perck.

En daerom soeckense meer daghelickschen

voortgangh te doen , dan in hare volmaeckt-

heydt te roemen.

12. Maer sy sullen hier tegen seggen, dal

al dat 'iwelck eenen yegelicken der Heyligen

eensdeels gegeven wordt
,
geheel en al en ten

vollen de Kercke selfs toekomt. Al hoewel dit

eenigen schijn van waerheyt heeft, so ontkenn'

ick nochtans dat het waerachtig is. Godl heeft

wel eenen yegelicken lede de gaven sijns Geestes
met maet uylgedeelt, soo dat den gantschen licha-

nie niet nootsakelicks en ontbreeckt , wanneer
de gaven selfs tot gemeyn profijt toegebracht
worden. Maer de rijckdommen van de Kerck
zijn altijt sodanig , dat haer veel gebreeckt tot

die seer hooge volmaecktheyf van onse tegen-

1) ghenierckt. 2) aniaeck.

4) voorgesette.

.1) vorder treden.

partijen sich beroemen. De Kerck en wort oock

daerom niet verlaten In eenigen deele , maer

heeft allijdt genoegh
, want de Heere weet wat

hare noodlsakelickheyt eyscht. Maer op dat

hy deselve soude houden in ootmoedigheyt en

m een Godvruchtige matiglieyt en zedigheyl

,

so en geeft hy haer niet meer dan als hy weet

haer nut en oorbaerlick te zijn. Ick weet wats'

oock alhier plegen legen te werpen , dat, na-

melick , de Kerck gereynigt is door het water-

badt in hel woort des levens , op datse sonder

rimpel en vlecke soude zijn : en datse daerom

elders genoemt wordt de pylaer en vastigheyt

der waerheyt. Maer m d'eerste plaets wort

meer geleert wat Christus geduyrig in haer

werckt , dan wat hy aireede voleyndight 1

)

heeft. Want indien hy alle de sijne dagelicks

heylight , uytsuyvert
,

pollijsl 2) , en van smet-

ten reynigt : so is het voorwaer seker datse

noch met eenige rimpels en smelten besprengt

zijn , en dat aen hare heylighmakingh yetwes

ontbreeckt. Hoe ydel en fabuleus is het datmen

de Kerck als nu voor gantsch heyligh en in

allen deelen onbevleckl aensiet en oordeelt

,

welckers 3) leden alle te samen besmet en

eenigsins onreyn zijn? 't Is derhalven wel waer

dat de Kerck door 4) Christus geheyligt is.

Maer hier wort alleen 5) het begin van dees'

heyligmakingh G) gesien : het eynd' en de volle

vervullingh van dien sal ghesien worden , als

Christus de Heylige der heyligen haer met sijn

heyligheyt waerlicks en ten vollen sal vervul-

len, 't Is oock waer dat hare rimpelen en

vlecken uylgedaen zijn : m.aer also dat die dage-

licks noch uytgewischt worden , tot dat Chris-

tus door sijn komst t'eenemael wech neme

't geen noch overigh is ge'bleven. Want indien

wy dit niet en toestaen soo sal'l noodigh zijn

dat wy met de Pelagianen beweeren dat der

geloovigen gerechligheyt in dit leven volmaeckl

is : en dat wy mei den Calharen en Donatislen

geen swackheyt in de Kerck lijden en verdra-

gen. D'andere plaets
,

ghelijck wy elders ge-

sien hebben , heeft ganlschelick eenen anderen

sin als sy sich laten voorslaen. Want als Pau-

lus Timotheus onderwesen , en tot het rechte

Bisschops-ampt voorbereyd 7) heeft, so seghl

hy dat hy 't daerom heeft gedaen , op dat hy

weten mocht hoe dat hy in de Kerck behoorde

te verkeeren. En op dat hy met dies te meer-

der vlijt en sorghvuldiglieyt sich daer op mocht

toeleggen en ingespannen zijn , so voeght hy

daer by dat de Kerck selve is de pilacr en

vastigheyt der waerheyt. Wat willen dese woor-

den anders beduyden, dan dat de waerheyt

Godls in de Kerck bewaerl wordt , te weten
,

Tweede en

derde bewija-

redcn uyt de

pl.-\ct9en van

Pauliis.

Ephes. 5. 2fi.

1. Tim. 3. 13.

Antwoort nf

het tweede,

openende den

sin des Apos-

tels vandesuy'

verheyt der

Kerck.

Antwoort op

de derde be-

wijs-redeu, in

weicken sin de

Kerck genoemt

wort een pylaer

en vastigheyt

der waerheyt.

1) voltrockeu. 2) palleert. 3) wiens, t) van. 5) [ ],

6) (wort hier alleen). 7) gefatsoeneert
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door den dienst des Euangeliunis? Ghelijck liy

elders leert . dat Christus ghegevcn heeft Apos-

telen, Herders en Leeraers, opdat wy niet meer

door allerley windt der Leer' omgevoert , of

van de menschen bedrogen en souden worden :

maer op dat wy met de ware kennisse des

Soons Godls verlicht zijnde , alle te ghelijck

mochten komen tot d'eenigheyt des geloofs.

Dat derhalven de waerlieydl in de werelt niet

en wordt uytghebluscht , maer behouden en

ongheschendl blijft, dat geschiet om datse de

Kerck tot een getrouwe bewaersler heeft , door

welckers I) toedoen en dienst sy opgehouden

wordt. Is't nu sulcks dal dese bewaringh ge-

legen is den Prophetischen en Apostolischen

dienst , soo volght daer uyt datse geheel en

al staende büjft, als het Woord t des Hceren

getrouwelick wort bewaert en sijn suyverheyt

behoudt.

1 3. Maer op dat de Lesers te beter moch-

ten verstaen waer in dit verschil voornement-

lick is ghelegen , soo sal ick kortelick verklaren,

wat de tegen-partijen begeeren , en waer in wy
hun wederslaen. 't Geen sy seggen , te welen :

Dat de Kerck niet en kan dwalen, dat dient

hier toe , en wort van hen aldus uylgeleyt

:

Dal de Kerck, wanneerse door Godls Geest

wordt geregeert , veyligh sonder woordl kan

wandelen: en dat deselve, waer henen sy oock

gaet , niet en kan oordeelen 2) of spreken dan

de waerheyt. Dien-volgens indiens' yetwes or-

donneert buyten of behalven hel Woordl Godls,

dat sulcken ordonnanly moet glieachl en gehou-

den worden voor een ongetwijifelde uytspraeck

Godes. Wat ons belanght is't dal wy dat eerste

loeslaen , te welen , dat de Kerck niet en kan

dwalen in saken die ter saligheydt noodigli

zijn : soo is dit onse meyningh , dat sulcks

daerom geschiet, om dats' al haer eygen wijs-

hcyt verworpen hebbende , haer selven van den

lleyligen Geest door 't Woorl Godls lael lee-

ren en onderwijsen. Dit is dan hel onderscheyt

lusschen hun en ons. Sy stellen de macht en

autoriteyt der Kercke buyten Godes Woorl:

maer wy willen dat die macht aen het Woordl

zy ghebonden , en wy lijden niet dat deselve

daer van afgescbeyden worde. Endcwalwon-
|

der is dat, indien de Bruydt en Discipelinne

van Christus haren Bruydegom en Meester

onderworpen wort , op datse sonder ophouden

en met alle neerstigbeyl aen sijnen mont kleve?

Want dit is de wijs' en ghclegentheydt van

een wel-gheschickt huys , dal de Huysvrouwe

de heerschappy haers Mans gehoorsaem zy

:

dit is de regel van een wel-ghemanierde School,

dat' de leere des Meesiers alleen aldaer gehoort

worde. Laet derhalven de Kerck niet wijs zijn

1) wiens. 2) ghevoelca.

uyt haer selven, laet haer niet yetwes uyt

haer selven bedencken : maer dal haer wijs-

heydt daer af late daer hy ophoudt te spreken.

Aldus en salse geen vertrouwen hebben op

alle de vonden hares vernufts , noch in die

dinghen daer in sy Godls Woordl tot een fon-

dament heeft, door eenigh mistrouwen of

twijll'elmoedigheydt wanckelen : maer sy sal

daer op met een groole versekertheyt en vaste

bestendigheyl rusten. Alsoo sals' oock ver-

trouwende op de grootheyt en wijtslreckelick-

heyl der beloften diese heeft
,
genoeghsaem

hebben waer mede sy haer geloof seer heer-

lick sal ondersteunen I ) en ophouden : soo datse

versekert zijn sal , dat de Heylighe Gheest

,

die alderbeste Leydlsman en Aenwijser van

den rechten wegh , altijdl by haer teghen-

woordigh is : doch sy sal met cenen oock ghe-

dencken wal voor een vrucht Godt wil dat wy
uyt sijnen Geest onlfangen sullen De Geest,

seght Christus , den welcken ick u van den

Vader senden sal , die sal u leyden in alle

waerheydt. Maer hoe? Want hy sal, seght

hy, u indachtigh maken al wat ick u ghe-

seydt hebbe. Soo verkondighl hy dan dat wy
uyt sijnen Geest niet anders en hebben Ie

verw achten , dan dat hy onse verstanden ver-

lichte om de waerheydt van sijne Lecre te

verstaen. Daerom spreeckt Chrysoslomus seer

wijsselick : Vele , seght hy, beroemen sich van

den Heyligen Geest : maer die haer eygen

dingen spreken , die beroemen sich valschelick

van den selven. Gelijck Christus beluyghde

dat hy van hem-selven niet en sprack, om
dat hy uvt de Wet sprack en uyt de Pro-

phelen : alsoo oock , indien ons yets buyten

het Euangelium onder den Naem des Geesles

in de handt wordt gesleecken ,
lael ons dat

niet gelooven. Want gelijck Christus is de

vervullinghe der Wet en der Prophetcn : alsoo

is de Gheest de vervullinghe des Euangeliunis.

Dus verre Chrysoslomus. Nu kunnen wy lich-

telick begrijpen hoe verkeerdclick onse leghen-

partijen handelen . deweicke sich van den Hey-

lighen Gheest beroemen tol gheen ander eynde,

dan op dats' ons op sijnen naem souden aenprij-

sen soodanighe leeringhen die verscheyden en

vreemt zijn van Godes Woordl : daer nochtans

de Geest door eene onafscheydelicken bandt

met het Woordl Godls wil vereenighl zijn

,

en Christus oock dal selfsle van hem gheluyght

wanneer hy hem aen sijn Kerck belooft, 't Is

alsoo in der waerheydt. De matigheydl en

soberheydt die de Heere eenmael sijn Kerck

heeft voor-gheschreven , die wil hy altijdt

onderhouden hebben. Het is nu sulcks dat hy

Ilem, v;m du

tn-ITeliL-kboydl'

vau liacr hoop

en gfloof.

loau. 16. 1 3

en 11. 26.

Scrm. Jo

sancto & ado-

raudo SpiriUi.

loan. 13. 50.

en 14. 10.

Wat ecu 011-

gerijmt en ou-

goddelick ghc-

volgh het zy

•t welck de Ta-

pisten nvt de

vourgaende

voorstellingli

poogen te tree-

ken.

1) ondarsetten. 2) versieren.
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5. Bewij9-re-

den : De Kerck

hfeft het ghe-

breek van't ge-

schrevene

woort moeten

vervullen door

de onbeschre-

vene traditien

en niondelio-

glie overleve-

ringen,

loan. 16. 12.

Honiil. in

loan. <J6. 1.

De 6. bewijs-

reden.

Matth. 18. 17.

verboden heeft yetwes tot sijn Woordt by te

doen, of yetwes daer van af te trecken. Dit

is d'onverbrekelicke ordonnanty Godes en des

Heylighen Gheestes , die onse tegen-partijen

poogen af te schaffen , wanneerse versinnen 1)

dat de Kerck van den Heyhgen Geest sonder

Woort geregeert wort.

1 4. Hier morren sy wederom tegen -. Dat

de Kerck sommighe stucken heeft moeten voe-

gen tot de Schriften der Apostelen , of dat

d'Apostelen selfs naderhandt mondelingh heb-

ben moeien aenvullen 2) 't geen sy niet klaer

genoegli beschreven en hadden : en om dit te

bewijsen brengen sy by dese woorden van

Christus tot sijne Discipelen : Noch vele din-

ghen hebbe ick u te seggen , doch ghy en

kondt die nu niet draghen. En door dese din-

gen verstaense die besluyten en insettinglien
,

die sonder de Schriftuer, alleen door de ge-

woont en het ghebruyck zijn aengenomen.

Maer wat een onbeschaemtheyt is dit? Ick

bekenn' dat de Discipelen noch plomp en by
nae onleersaem waren doe sy dese woorden

van den Heere hoorden : maer warense met

dese traegheyt des verstants oock te dier lijdt

bevanghen , doe sy hare Leer' by gheschrift

stelden , soo datse daer nae mondelingh heb-

ben moeten aenvullen 3), 't geen sy door het

feyl en gebreck harer onwetenheydt in hare

schriften hadden over-gheslaghen ? Maer is't

dats' hare schriften uytgegeven hebben , doese

nu van den Geest der Waerheydt in alle waer-

heydt geleydt wierden, wat isser in den wegh
geweest, dats' in hare schriften de volmaeckle

kennis van de Leere des Euangeliums niet en

souden vervat en verzegelt achter ghelaten

hebben? Maer wel aen, laet ons hun toe 4)

geven het geen sy begeeren , doch onder dese

condily, dats' ons aenwijsen welcke de din-

ghen zijn die mondelingh sonder schrift heb-

ben moeten gheopenbaert worden. Indien sy

dit durven bestaen , soo sal ick leghen hun

handelen met dese woorden van Augustinus.

Dewijl de Heer die dinghen verswegen heeft,

wie van ons sal dan kunnen seggen , hel zy

dees' of die dingen ? Of soo hy dat durft seg-

ghen , waer mede sal hy 'l bewijsen? Maer
wal strijd' ick Ie vergeefs , want het is oock

selfs den kinderen bekent , dat in de Schriften

der Apostelen , dewcicke sy-lieden eenighsins

kreupel maken en maer ten halven , gevonden
wort de vrucht van die openbaringh die de

Heere haer te dier tijdt beloofde.

15. Maer wat? En heeft Christus, seg-

gense ,
niet buylen twijffel en verschil gheslelt

al 'Igeen de Kerck leert en besluyt , wanneer

1) versieren. 2) vervullen. 3) ver nlleu. 4) [ ].

hy gebiedt datmen den ghenen die daer leghen

beslaet te spreken , sal houden voor een Hey-

den en Tollenaer? Tot anlwoorl dient voor

eerst , dal in die plaets niet en wordt gespro-

ken van de Leere
, maer d'authoriteyt van de

Kerckelicke slrafie wordt aldaer alleenlick be-

veslighl lot verbeteringh der ghebreken , op

dat die ghene die vermaent of bestraft zijn

,

haer selven niet en souden stellen leghen hel

oordeel van de Kerck. Maer om dit over te

slaen , 't is groolelicks te verwonderen dal dese

boeven soo onbeschaeml zijn dalse daer uyt

oorsaeck nemen om te woeden en te rasen.

Want wat sullens' uyt die plaels eyndelick

anders kunnen besluyten , dan datmen niet en

moet verachten d'eendrachtigheyl van de Kerck,

die nimmermeer over een en stemt als in de

waerheyt van Godes Woort. De Kerck , seg-

gense, moei ghehoort worden. Wie loochent

dal? Dewijlse niet anders en oordeeldl , dan

uyt hel Woort des Heeren. Indiens' yels meer

begeeren , soo moetense weten dat dese woor-

den van Christus hen lieden daer in gheen

voordeel en doen. Ick en moet oock niet al

te twisl-gierigh schijnen om dal ick soo seer

heftigh hier op aenhoude, te weten, dat het

de Kerck niet en is geoorloofl eenighe nieuwe

Leere te smeden , dat is , meer te leeren , dan

de Heere in sijn Woort heeft geopenbaert , en

sulcks voor Godes woorden uyt te gheven.

Want de verstandige sien M'el wat een groot

perijckel daer in gelegen is, so 1) den men-

schen eenmael soo veel rechts wort toe-ge-

laten. Sy sien oock wat een groote deure den

godlloosen geopenl wordt om te schimpen
|

en te spotten, indien 2) wy segghen dal de

Christenen voor een Goddelicke Uytspraeck

houden moeten dat gheen 't welck de men-

schen goedt vinden. Hier by komt noch dal

Christus sprekende na de gelegenlheyt van

sijnen lijdt, desen naem Kcrcke der Joodtsche

vergaderingh toeeygent , op dat sijne Disci-

pelen souden leeren de heylige by een kom-

sten der Kercke naemaels m eeren te houden.

16. D'exempelen diese gebruycken en doen

hun gheen voordeel. Sy seggen dat de Doop

der jonge kinderen niet soo seer en is ge-

sproten uyt een opentlick en klaer bevel der

Schriftuyr, als wel uyt het besluyt en de or-

donnanty van de Kerck. Maer het soud' een

seer elendige toevlucht wesen , waer 't dal wy
tot beschermingh van den Kinder-doop gedwon-

gen waren ons selven te behelpen met de bloote

autorileyl van de Kerck. Doch 't sal in een

ander plaets ghenoeghsaem blijcken, dat het

daer mede veel anders gelegen is. Van ge-

(p. 480.)

Bevciligingh

van de voor-

gaende ses be-

wijs-redenen.

De Kinder-

doop is uyt

het besluyt der

Kercke voort

ghekomen : en

ouck het lecr-

stuck dat de

Soon een en

het selfde we-

sen heeft met

den Vader.

Siet het ses-

tiende Capittel

1) is't dat. 2) is't dat.
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vnii (lil Hueck

Antwoordt

op (lat laetsti

stiick.

l>ib. 1. cap.

5. llisl.Eccles.

lijeken wanneers' ons teghen-werpen dal dat

gheen , 'tvveick in hel Concily van Nicea is

geoordeelt en uytgesproken , te weten , dal de

Soon consubstantieel niet den Vader is , dal

is, dal hy één Wesen heeft met den Vader,

nerghens in de Schriftuyr en wordt ghelesen :

soo doensc daer mede den Oudt-vaderen groot

onrecht , als ofse Arius hclitveerdelick had-

den veroordeelt , om dat hy in hare woor-

den niet en wilde sweeren , daer hy nochtans

die ganlsche Leere beleedt die in de Schriften

der Propheten en Apostelen is begrepen. Fck

beken dal dit woort consubstantieel in de

Schriftuyr niet en staet : maer dewijl aldaor

soo menighmael wort beweert datter een eenigh

Godt is, en benevens hem gheen ander, de-

wijl oock Christus aldaer soo dickwils ghe-

noemt wordt de waerachtighe en eeuwige Godt,

dewijl hy aldaer wordt gheseydt een te zijn

met den Vader : wal doen dan de Niceensche

Vaders anders , dan datse den natuerlicken

en echten I) sin van de Schriftuyr eeiivou-

delick verklaren ? Ende Theodoretus verhaelt

dat de Keyser Constanlinus in hare vergade-

ring dese voor-reden gebruyckt heeft : In de

dispuyten en verhandelingen der Goddelicke

saken hebben wy de Leere des Heylighen Gees--

tes ons voor-geschreven : de Boecken der Eu-
angelisten en Apostelen te samen met d'uyt-

spraken der Propheten wijsen ons de Godt-

heyl en 't Goddelicke Wesen genoeghsaem aen.

Laet ons derhalven den tweedracht neder leg-

gen, en uyl de woorden des Geesles de ver-

klaringhen van het verschil trecken. Daer en

was te dier lijdt niemanl die dese heylige

vermaninghen weder-sprack of tegen slondl.

Niemandl en heeft daer tegen dees' uylvlucht

gebruyckt , dat de Kerck macht heeft om yet-

wes van 't hare daer by te voeghen : dat de

Geest den Apostelen niet alles en heeft ghe-

openbaert ,
of immers niet alles en heeft laten

komen tol de nakomelingen , of yets dierge-

lijcks. Indien hel segghen van onse leghen-

partijen waerachtigh is , so heeft voor eerst

Constanlinus verkeerdelick ghehandelt, dal hy

de Kerck haer macht benomen heeft : daer be-

neffens is het een groote trouwloosheydt aller

Bisschoppen gheweesl , dat daer niet een en

is opgestacn om de macht van de Kerck te

verdedighen , want door sulck stil-swijglien

hebbense 't recht van de Kerck verraden. Maer

nadien Theodoretus verhaelt dat de Vaders van

l Concily de woorden des Keysers geern aen-

namen , so is 'l gewis en seker dal dese nieuwe

Leer' te dier lijdt ganlschelick onbekent ge-

weest is.

1) oprechten.

Hei IX. CapUfd.

Van de Concilien, en der seiver (Vutliorit(_'vt.

Kei voorko-

ming, waer me-

de op een hey-

mclicke te-

glien-werpingli

gheantwoort

wort, eu met

lioorcn te zijn.

NU, of ick hun al I) loeslondt alles wat uic scs voor-

sv van de Kercke seeehen : soo en sou- ,
s^*^^"''» ''«-

1 1,1 1 1 • «Irceghckc ar-
dense nochtans haer voornemen daer mede met gumentcn tot

veel voordeels ghedacn hebben. Want al wat voorstant van

van de Kerck geseyt wort , dal dragense ter-
'^d^"'K"rckc'

slont den Concilien op, om dal die volghens voort gebracht,

hare meyningh de Kerck afbeelden en voor <:n Jucn de Pa-

oogen stellen. Jae datse soo halslarrigh strij- voordeed

"^^

den om de macht der Kercke , dal en doens'

om gheen ander oorsaeck , dan op datse den
Roomschen Paus met sijne Trawanten moch-
ten verrijcken met al dat 't welck sy ons uyt
de handt wringhen kunnen. Doch eer ick tot

de besprekingh hiervan overgae 2) , so moet
ick eerst alhier twee dingen met weynige woor-

den voorstellen. Voor eerst , dal ick hier stren-

ger en styver op mijn recht sal blijven slaen
,

dat en sal daerom niet geschieden om dat ick

d'oude Concilien minder achle dan 't betaemt.

Want ick houde die van herten in eerweer-

digheyt , en ick begeer' datse by allen hebben '^«°<='' betoont

sullen d'eer' die haer toe komt. Maer hier in t^ien.Tèkke
moet een sekere mael gehouden worden: te en hoedanig de

weten , dat aen Christus niet met al en word' ,^°'""'":" """'

ontrocken. Nu is dit Christus recht, dal hy
de President en Overste zy in alle Concilien

,

en dal hy in die weerdigheydl gheen men.sch

en hebbe tot sijn mede-gesel. En ick segghe

dat hy alsdan eerst de President is , wanneer

hy de ganlsche vergaderingh door sijn Woordl
en Geest regeert. Ten anderen dat ick den

Concilien soo veel niet toe en schrijf als de

tegen-partijen begeeren , dal en doe ick daerom
niet om dal ick de Concilien vreese, ghelijck

of die der leghen-partijen saeck gunsligh , en

onse saeck tegen waren ; want gelijck wy door

hel Woordl des Ileeren overvloedelick ghe-

wapenl 3) zijn om de waerheydt van onse

Leer' volkomelick te doen blijcken , en het

ganlsche Pausdom om verr' te stoeten , so dat

het niet seer noodigh en zy yetwes benell'ens

dat te begeeren : alsoo geven ons oock d'oude

Concilien , so 'l de saeck mocht vereysschen
,

daer toe ten meerendeel genoeghsame slof.

2. Lael ons nu spreken van de saeck selfs :

Indien men uyt de Ileylighe Schriftuyr wil

vernemen wal authoriteyt de Concilien heb- ben.

ben, soo en vinden wy dien aengaende gheen

klaerder en heerlicker belofte dan in dese

woorden van Christus: Waer twee ofte drie Matth. 18. 20

vergadert zijn in mijne Name , daer ben ick

in 'l midden van haer. Maer dit is soo wel

Van wacr de

Concilien haer

aiitoritc\l hcb-

1) schoon. 2) desen handel trede 3) ghcatoffcerl.
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Te weten, in-

Jiense in den

naem van

Christns verga-

dert worden.

(p. 481.)

Wat dit te

seggeu zy.

Deuter. 4. 2,

Aroc, 22. 18,

Een geduyrig

merck-teecken

van de wettige

Concilien.

Maleach. 2. 7

van allerley particuliere vergaderingen ghe-

sproken , als van een algemeyn Concily. Noch-

tans en bestaet de knoop des verschils hier

in niet : niaer in de condity die daer by ge-

voeght wort , te weten , dat Christus alsdan

eerst in 't midden des Conciliums wesen sal

,

wanneer het in sijnen JNaem vergadert wordt.

Dien-volgens ofschoon de tegen-partijen duy-

sendt-mael de Concilien der Bisschoppen noe-

men en voort brengen mochten , so sullense

nochtans weynigh vorderen : en sy en sullen

ons niet eer doen gelooven 't gheen sy be-

weeren, te weten , dat hare Concilien door den

Heylighen Geest geregeert worden , voor datse

bewesen hebben dat de selvige vergadert wor-

den in den Naem van Christus. Want de godt-

loose en boose Bisschoppen kunnen alsoo wel

teghen Christus raedt en vergaderingh houden
,

als de goede en Godtvruchtige te samen komen

in sijnen Naem. Hier van hebben wy klaer en

treffelick bewijs in seer veel besluyten en or-

den-
I

nantien die van soodanige Concilien

voort gekomen zijn. Maer dit sal hier nae ge-

sien worden. Nu antwoord' ick alleen met een

woort, dat de belofte van Christus gheen

andere persoenen aen en gaet dan die , die in

sijnen Naem vergaderen. Laet ons derhalven

verklaren wat het zy, in den Naem van Christus

vergaderen. Ick ontkenn' dat die vergaderen

in den Naem van Christus , die Godts ghe-

bodt , 't welck verbiedt tot sijn Woordt yet-

wes by, of daer van yetwes af te doen , achter

haren rugge wech werpende , nae haer goet-

duncken ordonneeren al watse willen : die met

de Goddelicke uytspraken der Schriftuyr, dat

is, met d'eenige regel der volmaeckte wijs-

heydt niet te vrêden zijnde , uyt haer hooft

yetwes nieuws uytdencken 1). Voorwaer na-

dien Christus niet en heeft belooft dat hy in

allerley Concilien sal teghenwoordigh zijn : maer

den Concilien in dewelck hy wesen 2) wil

,

een bysonder merck-teecken by gevoeght heeft,

om daer door d'oprechte en wettighe Conci-

lien van d'andere t'onderscheyden : soo en

moeten wy dit onderscheydt geensins in de

windt slaen. Dit is het Verbondt 't welck Godt

eertijts met de Levitische Priesters gemaeckt

heeft , te weten, datse souden leeren uyt sijnen

mondt. Dit heeft hy altijt van de Propheten

ghe-eyscht : wy sien dat dese Wet oock den

Apostelen is opgeleyt. Die dit Verbondt schen-

den
, die en acht Godt niet weerdigh datse

d'eere des Priesterdoms of eenige authoriteyt

hebben souden. Laet de tegen-partijen my
desen knoop los maken 3),indiense mijn geloof

onder d'insettingen der nienschen sonder en

1) versieren. 2) sijn. 3) ontdoen.

buyten Godes Woordt willen dienslbaer maken.

3. Want datse meynen dat de waerheydt

niet en blijft in de Kerck , 't en zy datse zy

en bestae onder en in de Herders , en dat de

Kerck selfs niet en bestaet , 't en zy dats' in

d'algemeyne Concilien gesien worde : 't is verre

van daer dat dit altijdt waer soude gheweest

zijn
,
indien ons de Propheten waerachtige ge-

tuyghnissen van hare tijden hebben nagelaten.

Ten tijden van Jesaia was de Kerck te Jeru-

salem , die van Godt noch niet en was ver-

laten. Evenwel spreeckt hy van de Herders

aldus : Hare Wachters zijn alle blindt , sy en

weten niet, sy alle zijn stomme honden, sy

en kunnen niet bassen: sy zijn slaperigh, sy

liggen neder, sy hebben het sluymeren lief:

ja 't zijn Herders die niet verstaen en kunnen :

sy alle keeren sich na haren wegh. Alsoo

spreeckt oock Hosea. De Wachter van Ephraim

is met mijnen Godt : \maef\ de Propheet is

een vogel-vangers-strick op alle sljne wegen
,

een haet inden huyse sijns Godts. Alwaer hy

spots-gewljse de wachters met Godt te samen

voegende , leert dat het voorwenden des Prie-

sterdoms ydel en onnut is. De Kercke duyrde

oock ten tijden van Jeremia. Laet ons dan

hooren wat hy van. de Herders seydt : Beyde

de Propheten en Priesteren staen alle te samen

na valschen Godtsdienst. Item : Die Propheten

propheleeren valsch in mijnen name. Ick en

hebbe niet gesonden , nochte hen bevel ge-

geven, nochte tot hen gesproken. En opdat

wy niet al te lang en zijn in 't aenhalen 1)

van sljne woorden , so leest het geen' hy in

't gantsche drie-en-twintighste en veertighste

Capittel gheschreven heeft. Te dier tljdt en

voer oock Ezechiel ter andere zijden niet sach-

ter teghen hun uyt : De verbintenisse harer

Propheten is in 't midden van haer, als een

brullende Leeuw die eenen roof rooft : Hare

Priesteren doen mijne Wet ghewelt aen , ende

sy ontheyligen mijne heylighe dingen , tus-

schen het heylighe ende het onheylige , en

maken sy geen onderscheydt , en wat hy voorts

in den selven sin daer by voeght. Dierge-

lljcke klachten zijn al-omm' in de Propheten

te vinden : so dat ons aldaer geen dingh dick-

wijlder voor en komt.

4. Yemandt sal seggen , dit mach misschien

onder den Joden plaets ghehadt hebben : maer

onseii tljdt is vry van soo grooten quaedt.

Och of dat alsoo waerachtigh waer ! doch de

Heylige Geest heeft ons verkondight dat het

anders zijn soude. Want de woorden van Petrus

zijn klaer: Ende daer zijn, seght hy, oock

valsche Propheten onder het volck geweest

,

Tcghen-wer-

pingh. In de

Kercli en blijft

de waerlieydt

niet dan onder

de Herders,

dat, is in de

Concilien.

1. Antwoort

uyt het Oude
Testament, be-

toouende dat

de Herders le-

digh zijn ghe-

weest van den

Geest der keu-

nis en der

waerheyt.

lesa. 56. 10.

lerem. 6. 13.

en 14. 14.

2. Antwoort

uyt het Nieu-

we Testament,

alwaer voor-

seydt is dat on-

se tijden van

dat quaedt niet

vry zijn en sul-

len,

2. Petr. 2. 1.

1) verholen.
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latth. 2-4. 11,

1 24..

Bevcstigiogh

oor d'cierape-

n vaa meest

Ie de eeuwen.

Voorkoming

au eene te-

cn-werpingh :

p dat eea ye-

er wete, dat

ie, die haer

Belvcn voor

Icrders ujlgc-

£u, ui(.'t alle

• samen Hcr-

er3 zijn.

gelijck oock onder u valsche Leeraers zijn

sullen ,
die verderflicke ketterijen bedecktelick

invoeren sullen. Siet ghy wel dat hy segt datter

perijckel te verwachten staet , niet van de ghe-

meync lieden , maer van de ghene die liaer

selven met den tytel van Leeraers en Herders

sullen vercieren en voor-doen? Daer beneffens,

hoe dickwils hebben Christus en sijn' Aposte-

len voorseyt dat de Kerck seer groote gevaer-

lickheden van de Herderen over den hals hin-

gen? Jae Paulus betoont openbaerlick dat d'

Antichrist nergens anders en sal sitten dan in

den Tempel Godts. Waer med' hy te kennen

gheeft dat dat grouwelick jammer en verdriet

,

van het welck hy spreeckt, van nergens el-

ders en sal voort komen , dan van die , die

als Herders in de Kerck sitten sullen. En in

een ander plaets , dat de beginsels van so een

groot quaet aireede na by zijn. Want als hy

d'Opsienders van Ephesen aenspreeckt , soo

seght hy aldus : Want dit weet ick
, dat nae

mijn vertreck sware wolven tot u inkomen sul-

len , die de kudde niet en sparen: Ende uvt

u selven sullen mannen opstaen , sprekende

verkeerde dingen , om de Discipelen af te tree-

ken achter haer. Hoe veel verdorventheydts

,

meynen wy, heeft die opeenvolginghe van 1)

jaren kunnen voort brenghen onder de Her-

ders , nadiense binnen sulck een korten tijdt

also hebben kunnen verbastaerden? En op dat

ick door een langh verhael niet veel papiers

en vervulle : wy worden door d'exempelen by

nae van alle d'eeuwen vermaent , dat de waer-

heyt niet altijdt in den boesem der Herderen

gevoedt en wordt , en dat de behoudenis van

de Kerck niet en hanght aen de staet en be-

stendigheydt der Herderen. Sy behoorden wel

voorstanders en bewaerders te zijn van devred'

en welvaert der Kercken , om deweicke te be-

waren sy verordineert en bestemt zijn : maer

het is wat anders te doen 't gheen ghy doen

moet, en wat anders te moeten doen 't gheen

ghy niet en doet.

5. En nochtans en moet niemandt dese

woorden alsoo nemen en verstaen , als of ick

d'authoriteyt der Herderen al-omm' en sonder

oorsacck , en sonder eenigh onderscheyt ver-

swacken wilde. Ick vermaen' alleen datmen
tusschen hun onderscheyt maken moet , op

datmen niet terstont en dencke dat die oock

Herders zijn inder waerheyt, die den naem
van Herders draghen. Maer de Paus te samen
met den gantschen hoop sijner Bisschoppen,

de gehoorsaemheydt van Godes Woort uyt-

geschudt hebbende , keeren en wenden alle

dinghen nae haren lust , om geen ander oor-

1) dat laiigh-duyrighc achtervolgh der.

saeck dan om datse Herders ghenaemt wor-

den. En ondertusschen soeckens' ons wijs te

maken , datse van het licht der waerheyt niet

en kunnen worden verlaten : dat de Gheest

Godts gheduyrigh sijn woonplaets by haer

heeft : dat de Kerck in hun beslaet , en met
hun sterft. Even eens als of de Heere als nu

gheen oordeelen en hadde , om de wereldt

hedensdaeghs met dcselve soorte van
|
stralle

te huys te soecken daer med' hy d'ondanck-

baerheydt des Lsraëlitischen volcks in voor-

tijden ghevvroken heeft : te weten , om de

Herders te slaen met blindlheydt en onghe-

voelickheyt. Dese sotte menschen en verstaen

oock niet datse even het selfde liedeken sin-

ghen , het welck eertljdts ghesongen wierdt

van die gene die teghen het Woordt Godts

d'oorlogh opnamen. Want de vyanden van

Jeremia versterckten haer selven teghen de

waerheydt aldus : Komt aen , laet ons ghe-

dachten teghen Jeremia dencken , want de Wet
en sal niet vergaen van den Priester , noch

de raedt van den Wijsen , nocht het woort

van den Prophete.

6. Hier uyt kan men lichtelick antwoorden

op dat ander punct van d'alghemeyne Con-

cilien. 't En kan niet gheloochent worden dal

de Joden in de tijden der Propheten de ware

Kerck hadden. Indien te dier tijdt uyt de Prie-

sters een algemeyn Concily waer vergadert

geweest , wat voor een gedaent van de Kerck

soudemen aldaer gesien hebben? Wy hooren

wat Godt niet eenen alleen of twee van hun
,

maer de gantsche orde 1) der Priesteren aen-

seght en verkondight : De Priesters sullen sich

ontsetten , ende de Propheten sich verwon-

deren. Item: De wet sal vergaen van den

Priester, ende de raedt van de Oudtsten. Item :

Daerom sal het nacht voor u-lieden worden
van wegen het ghesichte , ende u-lieden sal

duysternisse zijn van wegen de waersegginge :

ende de Sonne sal over dese Propheten on-

der gaen , ende de dagh sal over hen swart

worden , &c. Wel aen , indien alle de soo-

danige te dier tijdt by een versamelt waren

geweest , wat voor een geest soud' in hare

vergaderingh geregeert hebben ? Hier van heb-

ben wy een trellelick exempel en bewijs in

dat Concily 't welck Achab by een geroepen

heeft. Daer waren vier hondert Propheten

tegenwoordigh. Maer dcwijlse met gheen ander

voornemen en waren te samen ghekomen , dan

om den godtloosen Koningh te pluym-strijc-

ken : soo wordt de Satan van den Heere ge-

sonden om eenen leugen-geest te wesen in

harer aller mondt. Daer wordt de \Naerlieydt

1) bende.

(!>. 482.)

De derde tc-

gen-wcrpingh.

d'Alghemeyne

Concilien re-

presenteereade

Kerck, de-

wdck' auder-

sins niet en kan

bestaen.

lerem. 4. 9.

Ezech. 7. 2C.

Mich 3. 6.

Antwoordt,

outdcckcnde de

ydelliej'dt vau

desctegen-wcr-

|)iug, doorsom-

mighc exempe-

len uyt het Ou-
de Testament.
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J. Reg. 22. 5.

ca 22.

Daer na oock

uyt hetNieuïfe

loan. 11. 47.

Uytvlucht.

Antwoordt.

De vierde

tcghen wer-

piiigh. Noch-

tans moctraen

(Ie Coucilicn

toelaten.

Antwoordt,

door onder-

scheydingh.

Men moet
die wel toela-

ten, maer al-

leen voor soo

veel alsse met
Gods Woordt
over een ko-

men.

door d'advijsen van hun allen verdoemt : Micha

wort voor een ketter veroordeelt
,
geslagen

,

en in de gevangenis geworpen. Alsoo is het

Jeremia , also is het den anderen goeden Pro-

pheten gegaen.

7. Maer laet een exempel, 't welck boven

andere gedenck en verbalens weerdigh is, voor

allen genoeghsaem zijn. Wat gebreck en fout 1)

kondl ghy in dat Concily, het welck de Pries-

ters en Pharizeen te Jerusalem teghen Chris-

tus vergadert hebben , vinden , soo veel be-

langht d'uyterlicke ghedaent en ghestalt van

dien"? Want indien de Kerck te dier tijdt niet

en waer geweest te Jerusalem , soo en soude

Christus nooyt met d'olTerhanden en andere

ceremoniën ghemeenschap gehadl hebben. Daer

gheschiedt een groote en plechtighe 2) by een

roepingh : d'Opperste Priester was President

en regeerde de handelingh : de gantsche Pries-

terlicke ordre sat daer met hem : nochtans

wordt Christus aldaer verdoemt , en sijn Leer'

uyt den midden wech gheruymt en versto-

ven. Dat feyt is een bewijs enbetoogh, dat

de Kerck in dat Concily geensins en was in-

ghesloten. Maer sal yemandt seggen, wy en

hebben niet te vreesen dat ons yetwes van

sulcks sal wedervaren. Wie heeft ons daer

van versekert ? Want in soo een groote saeck

al te gerust te zijn , dat en kan niet geschie-

den sonder te vallen in de schuldt van on-

achtsaemheyt. Jae dewijl de Geest door de

mondt van Paulus met klare woorden voor-

seyt , datter een afval komen sal (dewelcke

niet en kan komen of de Herders moeten

eerst Godt verlaten) waer toe zijn wy alhier

blindt tot ons eygen verderf"? Daerom en moel-

men dit geensins toestaen , te weten, dat de

Kerck bestaet in de vergaderingh der Herde-

ren. Want de Heere en heeft nerghens belooft

dat de Herders voorlduyrent 3) goet sullen

zijn , maer hy heeft wel verkondight dalse

somtijdts quaedt sullen wesen. En als hy ons

van 't perijckel vermaent, soo doet hy 't daer-

om , op dat hy ons voorsichtiger soude maken.

8. Wat dan? sult ghy seggen : Sullende

Concilien gheen authoriteyt met allen hebben

om yetwes te besluyten ? Jase voorwaer. Want
ick en begeer' alhier niet , dat alle Concilien

verworpen , of alle d'acten en handelingen der

selver te niet gedaen , en gelijck men seght

,

met eenen schrap door ghehaelt moeten wor-

den. Maer, sult ghy seggen, ghy druckt noch-

tans alle de Concilien ter neder, dat het eenen

yeghelicken vry staet aen te nemen of te ver-

werpen 't gheen de Concilien besloten hebben,

Gheensins seggh' ick , maer ick wilde wel

,

1) Bchorting. 2) solemnele. 3) gheduyrigh.

datmen , soo dickwils als eenigh besluyt van

eenigh Concily voort gebracht wort , voor eerst

neerstelick overleyde te wat tijdt dat Concily

gehouden zy, om wat oorsaeck en tot wat

eynd' het zy ghehouden , en wat persoenen

op dat Concily tegenwoordigh gheweest zijn.

Ten anderen , datmen dat selvige besluyt daer-

men van handelt aen den regel van de Schrif-

tuyr ondersocht en beproefde : en dat op sulck

een wijse dat het besluyt des Conciliums sijn

kracht en gewicht ontfanghe en gelijck als een

prae-advies 1) zy : en evenwel de voorseyd'

ondersoeckingh niet en verbindere. Och of

yeder een die selfde wijse daer in onderhield'

dewelck' ons beschreven wordt door 2) Augu-
stinus in sijn derde Boeck teghen Maximinus.

Want als hy desen ketter, die van de besluy-

ten en ordonnantien der Concilien krackeelde
,

met korte woorden wilde bedwinghen , soo

spreeekt hy aldus : Ick en moet het Concily

van Nicea tegen u niet voort brengen , en

ghy en moet my oock het Concily van Arimine

als tot een vooroordeel en nadeel , niet teghen

werpen. Ick en ben niet ghebonden aen d'au-

thoriteyt van het Arimineensche , noch ghy aen

d'authoriteyt van 't Nicenische Concily. Laet

stuck tegen stuck , saeck tegen saeck , reden

tegen reden gestelt , en alles beslecht en afge-

daen worden door d'authoriteyt van de Schrif-

tuyr, die noch u noch my eyghen , maer ons

beyden ghemeyn en even nae is. Soo soud'

het gheschieden dat de Concilien haer behoor-

licke Majesteyt hebben souden : en evenwel

soud' ondertusschen de Schriftuyr in dehoogh-

ste plaets verheven staen , op datter niet met

all' en zy, 't welck haren regel niet onder-

worpen en worde. Aldus nemen wy geern aen

die oude Concilien , als het Niceensche , het

Constantinopolitaensche , hel eerste dat t'Ephe-

sen gehouden is , het Chalcedonische en dier-

ghelljcke Concilien , wy houden deselve voor

eerweerdigh en heyligh , so veel d'Artijckelen

des Geloofs 'Delanght. Want sy en vervatten

niet anders dan de suyver' en oprechte ver-

klaringh der Schriftuyr, dewelcke die Heylighe

Vaders door een gheestelicke wijsheyt wel te

pas gebruyckt en by gebracht hebben , om
den 3) vyanden der Religie 4) , die doe wa-

ren op gekomen , hare kracht te verbreken. Wy
sien oock in sommige navolgende Concilien den

glantz van een oprechte vlijt en begeerte tot de

Godtvruchtigheydt, en daer beneffens klare
|

teeckenen van verstandt, gheleerlheyt en schran-

derheydt 5). Maer gelijck de saken gemeynlick

tot erger pleghen te vervallen , men kan uyt

de laetste Concilien af nemen hoe seer de

Volgens het

getuygnis van

Augustinus.

Als by exem-

pel, het Conci-

ly van Nicea,

vau Constanti-

nopel, het eer-

ste van Ephe-

scn, iVe.

(p. iS3.)

1) voor-oordeel. 2j van. 3) (Heligions).

5) voorsichtigheyt.

4) []•
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Maer de oii-

^oddelicke

ODcilien moc-

n worden ver-

orpcu.

De leghen el

-

ier-9trijdcnde

3Dci]icn sal-

ensientercr-

miglien , en

e met GoJts

lerheyt over

m stemmen
Imen omhel-

a, die daer

n vcrsche)'-

!n zijnsalmen

Bch ruymeu.

Bewijs-glie-

mieu van het

Mnstantino-

)litacnsche en

eede Xiceni-

he Coucily.

Kerck nu en dan van de suyverheyt van dien

Guldentijdt zy af gheweecken. lok houde
mede voor gliewis en seker dat de Concilien

in die verdorven tijden oock hare goede Bis-

schoppen gehadt hebben. Maer het is in dese

Concilien even soo quahck toe-gegaen , als het

eertijts quahck toeging in den Romeynschen
Senaet waerover 1) de Raetsheeren selven

klaegden 2). Want dewijl de stemmen en advij-

sen alleenhck getelt , en niet overwoghen en

wierden , soo moest het beste deel der Bis-

schoppen van den grootsten en quaetsten hoop

dickwils worden overwonnen. Sy hebben voor-

waer veel ongoddelicke sententien en gevoe-

lens voort gebracht. Maer het en is alhier

niet noodigh van allen exempelen voort te

brenghen : of om dat het te langh soude val-

len ,
of om dat andere dit met soo groeten

neerstigheyt gedaen hebben , datmen daer by
niet veel meer en kan voegen.

9. Wijders , wat sal ick segghen van de

Concilien die tegen malkanderen strijden? Nie-

mandt en moet my hier tegen-werpen , dat van

twee Concilien die tegen malkanderen strijden
,

het een' of het ander onwettelick is. Want
waer uyt sullen wj dat oordeelen ? te weten

,

hier uyt, so ick meyn', om dat wy uyt de Schrif-

tuyr sullen bevinden , dat de besluylen van dat

Concily niet rechtsinnigh en zijn. Want dit is

d'eenighe sekere wet en regel om de Concilien

te onderscheyden. Daer zijn nu omtrent neghen

hondert jaren verloopen , dat het Concily bin-

nen Constantinopel onder den Keyser Leo ver-

gadert
,
geoordeelt heeft, dat de beelden die

in de Kercken gesteld t waren , afgeworpen en

verbroken moesten worden. Een weynigh daer

na heeft het tweede Concily te Nicea, 't welck

Irene des Keysers Rloeder ten spijt van het

voorseyde Constantinopolitaensche by een ghe-

roepen hadde , besloten, datmen de beelden

weder oprechten soude. Welck van dese twee

Concihen sullen wy voor een wettigh Concily

bekennen? Het laetste 't welck den Beelden

in de Kercken plaets ghegheven heeft, heeft in't

ghemeyn d'overhant behouden. Maer Augus-
tinus seght dat sulck een oprechlinghe der

beelden niet en kan geschieden sonder een

merckelick perijckel van afgodery. Epiphanius

die voor de tijden van Augustinus geleeft

heeft, spreeckt veel harder en heftigher. Want
hy seght dat het een onbehoorlick stuck en

een grouwel is , datter Beelden ghesien wor-

den in de Tempelen der Christenen. Die also

spreken, souden die dat Concily voor goedt

kennen, indiens' hedensdaeghs in't leven wa-
ren? Is't dat de History-schrijvers de waer-

1) Roomschcu Raet 't welck 2) heklacgdeu.

heydt vertellen, indien men oock d" .Vetenen

Handelingen van dal Concily gelooven wil , soo

en zijn niet alleen de beelden selfs aldaer aen-

ghenomen , maer oock de dienst en vereeringh

der selver 't Is openbaer en seker dat sulck

een besluyt en leer-stuck van den Duyve! is

voort gekomen Wat sullen wy oock hier van

segghen datse de Schriftuyr in sulcker voegen

vervalschende en verscheurende , daer mede
betoonen datse deselve beschimpt en bespot

hebben? 't Welck ick voor desen overvloede-

lick hebb' aenghewesen. Wat daer van zy

,

wy en sullen de Concilien die tegen malkan-

deren loopen en strijden
,

gelijck alsser soo-

danige seer vele zijn geweest , niet kunnen
onderscheyden , 't en zy dat wy die alle be-

proeven en weghen met de voor-ghemelde

weegh-schael aller menschen en Engelen , dat

is , met het Woort des Heeren. Also nemen
wy 't Chalcedonische Concily aen , en verwer-

pen het tweede Concily van Ephesen , om dat

de godtloose Leer' van Eutyches in dit Con-

cily bevestight, en in het Chalcedonische ver-

doemt wierdt. Het oordeel van dese saeck

hebben die heylige mannen alleen ghenomen
uyt de Schriftuyr , welcke mannen wy in l oor-

deelen alsoo navolgen
, dat wy Godes Woort

,

't welck hun voor gelicht heeft , oock nu ter tijt

nemen en ghebruycken om ons voor te lichten.

Laet nu de Roomschgesinden henen gaen , en

nae hare ghewoont stoffen en roemen dat de

Heylighe Geest aen hare Concilien gehecht en

verknocht is.

1 0. Hoewel in die oudste en suyverste Con-

cilien oock wel eenigh feyl en mis-slagh begaen

is, 'tzy van weghen dat die Mannen die al-

daer vergadert en anders geleert en schrander 1

)

waren , door de tegenwoordige voor-ghevallen

handelinghen bekommert zijnde , veel andere

dingen niet en voorsagen : 't zy om datse met
swaerder en ghewichtiger saken besig wesende,

sommighe dingen van geringer belangh niet en

behertighden : 't zy om datse simpelick en een-

voudelick , als menschen , door on-ervarent-

heydt konden bedrogen worden : 't zy om datse

somtijdts door al te grooten hevigheydt onbe-

dachtelick aenvielen. Van dit laetste (het welck

het hardtste van allen schijnt te wesen) is een

seer klaer exempel geweest in het Concily te

Nicea : welcks 2) weerdigheydt eendrachtelick

van allen met de hooghst' eerbiedigheyt
,
ge-

lijck het verdiende , wierdt ontfanghen en ont-

haelt. Want hoewel aldaer het voornaemst'

hooft-stuck onses gheloofs in perijckel on ghe-

vaer stondt, de vyandt Arius . met den welc-

ken sy moesten kampen, teghenwoordigh was
,

Siet het eer-

ste Boeck Ca-

pittel II. scct.

11.

Item, van het

Chalcedonische

en het tweede

Concily tot

Ephesen.

De gehrekeu

en mis-slagen

van de suyvere

Concilien, ver-

oorsaeckt door

vier oorsaken

of gelegcnthe-

den.

llier van is

ecu exempel in

het eerste Con-
cily te Nicea

,

alwaer de Bis-

schoppen door

onderlinghe

twisten onder

malkanderen

gestreden heb-

hcu.

1) voorsichtig. 2) wiens.
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Ec» anJer

exempel in't

Chalcedonische

Concily, het

welck door Leo

beschuldiglit

wordt van cer-

gierigheyJt en

ondoordachte

lichtvecrdig-

heyt.

(1). 484
)

en aen d'eendrachtigheyt der gener die daer

ghekomen waren bereyt om de dwaling van

Arius te bestrijden , ten hooghsten was

ghelegen : soo zijnse niet te min in so groote

perijckelen sorghloos geweest, ja
,
gelijck ofs'

alle stemmigheyt , zedigheyt en beleeflheyt

vergeten hadden , en met voordacht by een

ghekomen waren om aen Arius gunst te be-

wljsen , hebben sy den kamp die voorhanden

was laten varen, en malkanderen met onder-

linge twisten en on-eenigheden I) beginnen te

verscheuren: en de griffie 2) '') die sy tegen

Arius hadden moeten richten 3) , teghen haer

selven te wenden. Daer wierden schandelicke

lasteringen en blameeringen ghehoort : de

schriften van beschuldigingh vloghen over en

we'er : en daer en soude niet eer een

eynde van twisten geweest zijn, voor datse

door onderlinge wonden malkanderen door-

geheeckelt hadden, indien de Keyser Conslan-

tinus sulcks niet en hadde verhindert , de-

welcke beluyght hebbende dat d'ondersoeckingh

naer 3) haer leven en saeck was die hem niet

aen en gingh , en van hem niet en moest ge-

daen worden , sulck een ongemaniertheydt

meer door lof, als door bestraffingh ge-

kastijdt en ter neder gheleydt heeft. Hoe
waerschijnlick is het dat oock d'andere Con-

cilien die daer nae ghevolght zijn in veel din-

gen gestruyckelt hebben? Dit en behoeft oock

met veel woorden niet bewesen te worden.

Want die d'Acten en Handelinghen der selver

doorleest, die sal daer veel swackheden (op

dat ick niet- en segghe wat ergers) gewaer

worden.

11. En Leo de Roomsche Bisschop en ont-

siet sich niet het Concily te Chalcedon het

welck hy bekendt rechtsinnigh te zijn in de

leer-
|
slucken des geloofs , van eergierigheyt

en ondoordachte lichtveerdigheydt te beschuldi-

gen. Hy en loochent wel niet dat het een wet-

ligh Concily zy : maer hy beluyght niet te min

opentlick dat het heeft kunnen dwalen. Ick

sal mogelick yemand schijnen ongheschickt

te zijn en ongevoeghlick te handelen , dat ick

arbeyt aenwend' om sodanige feylen en mis-

slagen te bewijsen en aen te wijsen : overmits

de tegen-partijen bekennen , dat de Concilien

kunnen dwalen in die dingen die tot de salig-

heyt niet nootsakelick en zijn. Doch desen

. arbeyt en is oock niet overtolligh en te ver-

geefs. Want al hoewel sy gedrongen zijnde
,

die selvige met den monde wel belijden: noch-
tans dewijls' ons de besluylen en ordonnan-

tien van alle de Concilien , en allerley saken

sonder onderscbeydt voor uytspraken des Hev-

]) on-eensheden. 3) den letter-strijt. 3) aengaen. 4) naer.

*) Stylum. K.

ligen Geesles in de handt sleecken , so

eyschense van ons meer dans' eerst genomen
en versocht hadden: Wanneers' alsoo hande-

len , wat soeckens' anders van ons te verkrij-

gen als dit , te Aveten , dat de Concilien niet

en kunnen dwalen: of indiense dwalen , dat het

nochtans onbehoorlick is datmen de waerheydt

siet, of de dwalingen niet toe en slaet? Ick

en wil oock niet anders bewijsen dan datmen

daer uyt kan afnemen dat de Heylighe Geest

de Concilien die andersins Godtvruchtigh en

heyligh waren, alsoo geregeert heeft, dat hy

ondertusschen haer yetwes menschelicks liet

wedervaren en overkomen , op dat wy op men-
schen niet te seer vertrouwen en souden. Dit

gevoelen is veel beter dan 't ghevoelen van

Gregorius Nazianzenus dewelcke seyde, dat

hy nooyt een goed' uylkonist en eynde van

eenigh Concily ghesien en heeft. Want die

beweert dat alle de Concilien, gheen uytge-

sondert , eenen quaden uytgangh ghehadt heb-

ben, die en laet deselve niet veel autoriteyts

behouden. Van de Provinciale Concilien in't

bysonder te handelen en is nu niet noodigh:

dewijl men uyt d'algemeyne lichtelick kan oor-

deelen en af nemen hoe veel autoriteyts hun
toekomt om artijckejen des gheloofs te maken

,

en allerley leere nae haer goedt-vinden aen te

nemen.

12. Maer onse Roomschgesinde , alsse sien

dat alle de hulp-middelen hares vernufts tot

beschermingh van hare saeck , hun begeven

en beswijcken , soo nemens' haer toevlucht

tot desen uytersten en erbarmelicken uyt-

vlucht 2) , te weten : Ofschoon de Herders

plomp van verstant en raedt, en seer boos

van ghemoedt en wille zijn mochten : dat even-

wel het Woort des Heeren vast en bondigh

blijft, het welck ons ghebiedt den Voorstan-

deren en Opsienderen gehoorsaem te zijn. Jae

soo ? En of ick seyde dat de soodanige geen

Opsienders noch Voorstanders en zijn ? Want
sy en moeten haer selven niet yetwes meer

aentrecken als Josua gehadt heeft, dewelck'

een Propheet des Heeren , en een uytnemend'

Herder geweest is. Maer laet ons hooren met

wat woorden hy van den Heere in sijn ampt

wordt ingehuldigt: En laet , seght hy, 't Boeck

der Wet van uwen mondt niet wijeken : maer

ghy sult die Wet overlegghen dagh en nacht.

Ghy en sult daer van niet wijeken ter rech-

ter noch ter slinckerhandt : soo doende sult

ghy uwen wegh wel richten en den selven

verslaen. Soo moeten wy dan die voor geeste-

licke Voorstanders en Opsienders erkennen

,

dewelcke van de Wet des Heeren noch her-

Waer (oe so-

danige gcbre-_

ken alhier

voortgebracht

worden.

Epist. 55. ad

Procopium.

Het heeft met
de Provinciale

Concilien al

eeiierley be-

schej't.

Der Papisten

uytvUicht uyt

Hebr. 13. 17.

1. Antwoort,

dat hare voor-

standers gheen

ware voorstan-

ders en zijn.

losu. 1. 7,

I) wijck. 2) toevlucht.
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waerls noch derwaerls af en wijcken. Is 'l

datmen rle leeringh van allerley Herders son-

der tvvijffelingh of achterdenckingh moet aen-

nemen , wat behoefden vvy dan soo dickwils

en soo sorghvuldehck door de stemme des

Heeren vermaent te worden , dat wy niet en

sullen luysteren nae de woorden van de val-

sche Propheten ? En hooret (seght hy door

Jeremia) niet na de woorden der Propheten

,

die LI propheteeren , sy maken u ydel : sy

spreken het ghesichte hares herten , niet uyt

des Heeren mondt. Item : Wacht [«] van de

valsche Propheten , dewelcke in schaeps-klee-

deren tot u komen , maer van binnen zijn' se

grijpende wolven. Joannes soud' ons oock te

vergeefs vermanen dat wy de geesten sullen

beproeven ofs' uyt Godt zijn. d Engelen selfs

moeten onder dese beproevingh staen , veel

meer dan den Duy vel met sijne leugenen. En
wat sullen wy segghen van 't segghen van

Christus: Indien nu de blinde den blinden

leydt, so sullen sy beyde in de graclu vallen?

Geeft hy daer mede niet genoegh te kennen

dat'er veel aen gheleghen is wat Herders men
hoort, en datmen niet lichtveerdelick allerley

Herders en moet hooren ? Daeroni en behoe-

vens' ons met hare tytelen en namen niet te

verschricken om ons te trecken in de ghe-

meynschap van hare blindtheydt en dwalingh :

nae dien wy daer en tegen sien dat de Heer'

ons door een sonderlinge sorghvuldigheydt

heeft willen waerschouwen , dat wy ons tot

de dwalinghen van andere niet en souden laten

verleyden , onder wat naem en tytel die dwa-

lingen oock souden moghen voorghesteldt wor-

den. Want indien het 1) voorseyde ghesegde 2)

van Christus waerachtigh is , soo en kunnen

alle blinde leydts-lieden , 't zy datse Voorstan-

ders, 'tzy datse Prelaten, 't zy datse Pausen

genoemt worden , niet anders doen dan hare

mede-gesellen in den selven put met hen in-

trecken. Dat derhalven geen namen der Bis-

schoppen (dewelcke soo wel valschelick en ter

quader trouwen voor-gewendt als aengheno-

men kunnen worden) ons soo verre en ver-

hinderen , dat wy , die door d'ervaringh

beyde van woorden en saken gewaerschouwt

zijn , alle de geesten aller menschen aen den

regel van Godts Woort niet en souden toet-

sen , om te beproeven ofs' oock uyt Godt zijn.

1 3. Nademael wy bewesen hebben dat de

Kerck gheen macht en heeft ontfangen om een

nieuwe Leer' op te rechten , lael ons nu spre-

ken van de macht die onse teghen-partijen de

Kerck toe-eyghenen in de uytleggingh van de

Scliriftuyr. Wy staen voorwacr dit geern toe
,

1) de. 2) sprenck.

wanneerder van eenigh leerstuck twist en ghe-

schil voorvalt , datter tot beslechtmgh van dien

geen beter noch sekerder middel en zy, dan

datmen een Concily versamele van oprechte

Bisschoppen , in't weick het leerstuck , dat in

verschil staet , mocht ondersoclit worden. Want
sulck een verklaringh en uytspraeck van de

saeck daer in de Herders der Kercken int

ghemeyn , met aenroepingh van den Gee^t van

Christus, eendrachlelick ghestemt hebben,

sal van veel meerder krachts en ghewichts

zijn, dan of een yegelick by hem-selven te huys

deselve bedacht en ghevonden hebbende , den

volcke voordroegh , of eenighe menschen in't

bysonder die ghemaeckt hadden. Daer benef-

fens wanneer de Bisschoppen by een verga-

dert zijn , soo overleggense gevoeghlicker met

malkanderen wat sy moeten leeren en op wat

wijse , ten eynde de verscheydenheydt in het

leeren gheen ergernis en soude veroorsaken.

Ten derden , wort ons dit middel om de lee-

ringhen te beproeven en t'onderscheyden , oock

voorgeschreven door 1) Paulus. Want dewijl

hy een yegelicke Kerck het oordeel en d'onder-

scheydingh toe-eygent, so betoont hy welcke
|

daer zy d ordre van handelen in swaer-wich-

tige saken: te weten, dat de Kercken ghe-

samentlick kennisse sullen nemen van de saeck.

En alsoo onderwijst ons selfs de reden der

Godtsaligheyt , indien yemant de Kerck ver-

stoort met een nieuw en ongewoonlick leer-

stuck,' en de saeck soo verr' gaet datter pe-

rijckel is van swaerder twist, dat vooreerst

de Kercken moeten te samen komen : het

voor- gestelde verschil ondersoecken 2) : en

eynd'lick nae behoorlick' ondersoeckingh een

uytspraeck en verklaringh , uyt de Schrifluyr

(p. 4S5.)

Uyt Wilt Kon-

genomen , voortbrengen, dewelcke den twijf- teyn deea' uyt-

fel van het voick wech neemt, midtsgaders ,voti1"u m'm't.

oock den godlloosen en eergierighen den mondt

toe stopt datse niet en durven verder voort

gaen. In sulcker voeghen isser, doe Arius op-

gestaen was, een Concily te Nicea vergadert

,

het welck door sijn autoritevt het boose voor-

nemen van Arius verbroken , den Kercken die

hy gequelt hadden , den vrede weder toe-ge-

brapht , en d'eeuwige Godtheyt van Christus

tegen sijn lasterlick leer-stuck verdedight heeft.

Daer nae, doe Eunomius en Macedonius nieuwe

beroerten aenrichteden , so wierdt hare raserny

met een ghehjck remedy door het Concily

van Constantinopel teghen gheslaen en wech'

gheruymt. Door het Concily t'Ephese is d'on-

goddelicke leer' van Nestorius verstoven. In J'Autoriieyt

somma, dit is van 't begin aen in de Kerck
J'', „lijje" óm

geweest d'ordinair' en gewoonlicke wijse om (rc-inigheyiifin

1) van. 2) ondertasten.
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de Keick te be- decnigheydt te bewaren, sao dickwils als de
waren: aisoo

g^^^g^^ eem'gh' aenslagen begond' in 't werck

door he"resht- te Stellen. Maer laat ons gliedencken datmen

veerdigh oor- niet altijdt en in alle plaetsen sulcke mannen
deel Godts de

vindt als Athanasius , Basilias ,
Cyrillus en

Voorstanders ' ' •' ,,

vau de ware diergeujcke Voorslanders der waerneyt , die

Leer niet al- ^.^^ ^q^^ Heere te dier lijdt verweckt zijn. Jae

schija ^eJTi' laet ons bedencken wat in het tweede Concily

men, en door t'Epliese gheschiedt is : alvvaer Eutychuskette-
de trecken der

^ d'overhandt glienomen heeft, de man Flavia-
valscher Leer- J

i i- i 1
• i\

aren de waer- nus van heyliger gedacatenisse I; met sommige
heyt voor een Godtvruchtige mannen in ballinghschap ver-

wort.

'^°''^*''"

dreven is , en veel schelm-stucken van salcken

slach, begaan zijn. Het welck veroorsaeckt

wiardt , doordien Dioscorus een oproengh en

boos-aerdigh mensch aldaer President en Re-

geerder was , en niet de Heyliglie Geest. Maer,

sal yemant seggen , de Kerck en was aldaer

niet. lek beken 't. Want dit is gantschelick

mijn gevoelen , al hoewel de waerheydt van

een Concily onderdruckt wordt , datse noch-

tans daerom niet t'onder en gaet : maer won-

derbaerlick van Godt wortbewaert, op datse

wederom ter bequamer tijt 't hooft opsteken

en overwinnen mochte. Maer ick ontkenne

dit , te weten , dat die uytleggingh van de

Schriftuyr altijdt waerachligh is en seker gaet

die door d'advysen en stemmen des Conciliums

ingewillight en aengenomen is.

1 4. Maer de Roomschgesinden sien op wat

anders, wanneerse leeren en beweeren dat de

Concilien macht hebben om de Schriftuyr uyt

te leggen , ende dat , sonder van die uytleg-

Der Papisten gingh te moghcn appelleeren. Want sy mis-
onbeachaeuit- bruyckcn dcsc vcrw' en voorwendingh , op

bniyckcV"^ om datse alle de besliiyten en ordonnantien der

tjraunj te be- Concilicn vcyligh souden mogen noemen met
vestighen j .^^ ^^^ Uvllesgingh der Schriftuvr. Van

wordt weder- ,
J p^ ^p ,

.
, ,. ,

''

rT r
Uyt. t Vagevyer, van de Voorbiddinge der Heyli-

gen , van de Oorbiecht en dierghelijcke punc-

len en sal niet een half vvoort in de Schriftuyr

gevonden worden. Maer om dat alle dese stuc-

ken door d'authoriteyt van de Kerck zijn ghe-

ordonneert en inghestelt , dat is (om met

meerder waerheyt te spreken) door waen en

gewoont aengenomen zijn , soo sal yeder voor-

gemeldt punct en stuck voor een uytleggingh
Daer duor Jer Scliriftuvr moeten uyt gaen. En dat niet

dat in hare m r '^ n Y l J
Cunciiieu be- alleen , maer indien t toncily yetwes ordon-

vcstigt worden ncert het welck teghen de Schriftuyr strijdt

,

die ' i'esil™ "de
^'"^^ ^'^^ ^^ "'^^'^ 'nebben van Uytleggingh.

Schriftuer Christus bevcelt alle geloovighe te drincken
strijden: ghe- yan den Drinckbeker die hy in het Nacht-
lijck hier uvt i , i , i /-. -i ^
blijckt, te we- '"^'^l uytreyckt : het Concily te Constantz ver-

ton, daise 't ;;«- biedt den Drinckbeker den volcke te gheven,

Nrèhtmaüis
'^'^ ^'' ^^^ ^^ Priester alleen daer van drinc-

onder twee spe- ken sal. 't Gccu so regcl-recht strijdt tegen
eieu, en daer

1) mcmory.

d'instellinghe van Christus, dat willense ghe-

houden hebben voor een uytleggingh der sol-

ver. Paulus seght dat de verbiedingh des

Houwelicks , zy een geveynstheydt der duy-

velen : De Heylige Geest verklaert oock elders
,

dat het Houwelick lieylig en eerhek is in allen.

En evenwel willense dat men 't verbodt des

Houwelicks, 't welck sy daer nae den Pries-

teren gedaen en opgheleydt hebben , voor

een echte 1) en naluerlicke uyllegging der

Schriftuer sal oordeelen : daer nochtans gheen

dingh en kan worden bedacht het welck vreem-

der is van de Schriftuyr. Indien yemant hier

tesen durft kicken , die sal voor een ketter

ghescholden worden , dewijl teghen het besluyt

van de Kerck geen appèl en valt , en het oock

onbehoorlick is te twijtfelen of d'uylleggingh

der Kercke waerachligh en echt I) zy. Wat
is't van nooden dat ick dese so groole onbe-

schaemtheydt met veel woorden doorslrijck'

:

want de selvig' eens aenwijsen , dat is over-

winnen, 't Geen sy leeren van de macht d

toeliet Houwe-
lick verbieden.

Matth. 26 20.

1. Tim. i. I.

ilebr. 13. 4.

de Kerck na haer seggen heeft om de Schrif-

Hare tweeJe

onbeschaenit-

heyt daer door

tuyr te keuren en te doen goedl kennen , dat sydegoedtkeu-

slae ick met voordacht over. Want de woor-
schrlfture "el-

den Godls den oordeele der inenschen in sulc- lea ouder het

ker voegen t'onderwerpen , datse daerom sou- goetvinden der

,
'-'

I I- i
••

1 1
nienscheu.wort

den vast en bondigh zijn , om datse den men- „ederieyt.

schen behaegt en aengeslaen hebben , dat is

een lasteringh onweerdigh verhaelt te worden :

ick heb oock voor desen daer van gesproken.

Evenwel sal ick hun één dingh vragen : in-

dien d'autlioriteyt van de Schriftuer gegront is

op de goet-kenningh van de Kerck, uyt wal

Concily sullen sy kunnen by brenghen eenigli

besluyt waer door de Schriftuyr geapprobeert

en goedt gekeurt is? Mijns bedunckens en

hebben sy gheen soodanigh Concily. Waerom
liet dan Arius hem-selven in't Concily te Nicea

overwinnen door getuyghnissen die uyt het Eu-

angelium van Joannes voort gebracht 2) waren '?

Want het stondl hem volgens 't ghevoelen der

Papisten vry die ghetuyghnissen te verwerpen :

dewijl de Schriftuyr door 't besluyt van een

alghemeyn Concily noch niet en was goei ge

oordeelt. Sy brengen een oudt Register by

het welck ghenoemt wordt den Canon , eu „^tviucht

segghen dat die Canon door het oordeel en Papisten,

de keuringh der Kercke ghemaeckt is. Doch

ick vraegh wederom , in wal Concily die Canon

zy ghemaeckt? Hier moetense noodtsakelick

verslommen. Hoewel ick begeer' daer benef-

fens oock te weten , hoedanigh desen Canon

na haer meyningh is geweest. Want ick sie

dat d'oude Leeraers hier van weynigh seker-

heyls gehadt hebben. En indien hel seggen

van Hieronymus moet gelden %) , so sulion de Salomo

I 1) oprechte. 2) gehaelt. 3) (en plaels grijpen).

Weder-lcg-

;h van een

der

Priefat. iuLib.
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Boecken der Macliabeën , hel Boeck van To-

bias , van Ecclesiasticus en dierghehjcke naer

de groep I ) der Apocryphe Boecken verson-

den worden. Het weick' ' onse Papisten op

glieenderley wijse en willen gedoogen.
|

Het X. CapUtel.

Viin tie n.acht die de Kerck heeft om Wetten

te maken , waer in de Paus met de sijne de

zielen seer wreedelick ghetyranuiseert en glie-

pijnigiit heeft.

NU volght het tweede deel van de Kerc-

kelicke Macht , dewelcke volgens haer

segghen geleghen is in wetten te maken en

voor te schrijven: uyt welcke springh-ader

ontallicke menschelicke traditien en insettingen

gesproten zijn, alle te samen stricken om d'arme

zielen te verworghen, Want sy en hebben sich

niet meer als de Schrift-geleerde en Pharizeen

onlsien , op de schouderen van andere men-

schen , lasten te leggen die sy self met den

vinger niet en souden hebben willen aenroe-

ren. lek hebb' elders geleert wat een wreede

ziel-moordery dat geen zy 't welck sy bevelen

aengaende d'Oorbieciit. In haer andere wetten

en wordt soo grooten ghewelt en overlast niet

gesien : maer evenwel worden de conscientien

door de wetten die de alder-verdragelickste

schijnen te zijn , tyranniglick gedruckt. lek

verswijg' datse den Godsdienst vervalschen, en

Gode selfs , die d' eenighe Wet-gever is , van

sijn recht berooven. Dese macht staet nu te

verhandelen , waer van de vraeg is : Of de

Kerck door hare wetten de conscientien mach

verbinden en verstricken? In dese dispuyt en

handel en wort van de burgerlicke ordenmgh

niet gerept noch aen 2) geroert, maer dit wort

hier alleenlick ghesocht, dat Godl behoorlick

worde ghedienl na den regel van hem voor-

geschreven : en dat ons de gheestelicke vrij-

heydt , die haer aensien heeft op Godt
,
geheel

en ongeschendt blijve. Nae de gemeyne wijse

van spreken worden alle de gheboden en or-

donnantien
, dewelck'in't stuck van den Gods-

dienst van de menschen buyten sijn woordt

zijn voort ghekomen
,
ghenoemt menschelicke

traditien. Teghen dese kampen wy , niet teghen

de heylighe en profijtelicke constitutien en in-

settinghen der Kercke , dewelcke dienstig zijn
,

of om disciplijn en tucht, of om eerbaerheydt

,

of om vrede te bewaren en t'onderhouden.

Ende wy strijden daer tegen , op dat d'over

groote en barbarische heerschappy, die tegen

]) tot de bende. 2) [ ].

de zielen ter quader trouwen gepleeght en

gebruyckt wort van die gene die voor Her-

ders van de Kerck willen uytgaen , maer in

der daet zijn d'alder-wreetste beulen en moor-

ders, bedwonghen en inghetoonU woi'de. Want
sy seggen dat de wetten diese maken

,
gees-

telick zijn en de ziel hetrelfen , en zy bewee-

ren daer beneffens datse nootsakelick zijn ter

saligheyt. Aldus wort het Rijck van Christus
,

gelijck ick onlanghs geseyt hebb', overlast en

gewelt aengedaen : aldus wort de vryhevt , die

hy den conscientien der geloovigen ghegeven

heeft, t'eenemael onderdruckt en ter neder

geveldt. Ick verswijge nu door hoe grooten

godtloosheyt sy de onderhoudingh van hare

wetten bevestigen en aenprijsen , wanneerse

leeren , datmen in d'onderhoudingh der selver

de vergevinghe der sonden , de gerechtigheyt

en de saligheydt soecken moet , wanneerse

daer in stellen de gantsche somma der Religy

en Godtsaligheydt. Dit eenige beweer' ick dat

de conscientien geen nootsakelickheyt en moet

opgeleydt worden in die dingen in dewelke sy

door 1) Christus vry gemaeckt zijn, dewijlse

sonder sulcken vrijheydt
,

gelijck wy voor

henen gheleert hebben, by en voor Godt niet

en kunnen gherust zijn. Sy moeten eenen

eenigen Koningh bekennen , te weten , Chris-

tus haren Verlosser en Vrijmaker, en door

eene wet der vryheyt , namelick , door het hey-

lige Woort des Euangeliums gheregeert wor-

den , indiense de ghenade, dies' eenmael in

Christus verkreghen hebben, behouden willen:

sy en mogen in geen dienstbaerheydt ghe-

houden , noch door eenighe banden verstrickt

en gebonden worden.

2. Dese Wet-gevers segghen wel dat haer

ordonnantien en instellingen
, wetten van vry-

heydt , een liefiick juck , en een lichten last

zijn ; maer wie en siet niet dat suicke woor-

den niet anders en zijn dan enckele leughenen?

Sy en voelen wel geen swarigheydt in hare wet-

ten
,
dewijlse de vreese Godts wech geworpen

hebbende , soo wel haer eygene , als de God-

delicke Wetten gherustelick en dapperlick in

de windt slaen. Maer het is verre van die

,

die met eenige sorghe voor hare saligheydt

geraeckt en aengedaen zijn , datse souden mee-

nen vry te wesen , so langh alsse door dese

stricken verwart en gebonden blijven. Wy
sien met hoe groote voorsichtigheyt %) Pau-

lus in desen deele ghewandelt heeft , soo

dat hy selfs niet in eenighe saeck , de con-

scientien heeft durven verstricken. En dat niet

sonder oorsaeck. Hy sagh voorwaer hoeseer

de conscientien souden worden verwondet , in-

2) vau. 2) loeaicht.

D' ougodde-

lickheydt vau

dces' iasettin-

geu.

Dewelck', :il

is 't diitse vau

de P:i[)istcu

uict tiTlTulii-kc

tj'leleu eu ua-

meu verciurt

wordeu, uoob-

lans iudt-r daet

uiet alleeu

swaer, luaer

ouck oninoglie-

lick zijü oui te

worden oüder-

houdeu.
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dien hun die dingen , die hun van den Heeie

vrij gelaten waren , als noodtsakehck opgeleydt

wierden. Daer en teglien zijn d'inseltingen byna

ontalhck die sy seer swaerlick met bedrey-

gingh van d'eeuwighe doodt gemaeckt en be-

vestight hebben , en diese seer strenghelick als

noodtsakehck ter sahgheyt, afvorderen. En
onder dese zljnder seer vele die seer swaer

zijn om onderhouden te worden : daer toe

zijns' alle te samen (wanneermense by een ver-

gadert) onmoghelick , soo groot is de hoop

der selver. Hoe sal 't dan kunnen zijn dat die

door een uyterste benauwtheyt en schrick niet

en souden ghepynight worden, den weicken

soo een groote last der swarigheyt op den hals

leyt? Mijn voornemen is derhalven alhier soo-

danig' insettinghen te be.stormen : die tot desen

eynde worden voor-geschreven, op datse de

zielen inwendigh voor Godt binden en den

selvighen een vrees' en ontsagh aenjaghen

souden , als ofse gheboden van dinghen die

ter saligheyt nootwendigh zijn.

Eu op dat dit 3. Dcse (jucsty houdt velen daerom in

T'^veikhevt
verwarringh , om datse niet scherpsinnigh ge-

worde, so moet- noegh en onderscheyden tusschen d'uytwen-
inen beginneu dige vycrschacr der mcnschen (so sy '

t nocmcn)

Itn-' der^ cön- ^^ '^^ vyerschaer Godes en der Conscientien.

scienty. Bovcn dicu wort dcsc swarigheyt vermeerdert

,

sietin't derde
^^^ j^j Paulus eebiedt datmen de Maaistraet

Boeck cai). 19. r\ t i
.. '^ .

sect, 15. en Ovengneyt moet genoorsaem zijn, niet

Rom. IS. 5. alleen uyt vreese van de straffe, maer oock

om der conscientien wille. Waer uyt dan volght

dat de conscientien oock aen de burgerlicke

wetten verbonden zijn. En indien dit also waer-

achtigh waer', so soude neder storten en te

niet worden al dat , 't weick wy , belanghende

de geestelicke regeeringh int naest-voorgaende

Capittel gheseydt hebben en nu noch seg-
Wat de coii-

gi^gf, sullen. Op dat desen knoop ontbonden
"" "" "^ "" mochte worden, soo moetmen voor al we-

ten wat de conscienty 1) zy. De be-

schrijving van de conscienty moet ghenomen

worden uyt de beduydingh van het woordt.

W^ant gelijck de menschen, wanneerse met

haer verstant en vernuft de kennis en weten-

schap der dinghen vatten en begrijpen, ghe-

seydt worden te weten , waer uyt het Latijnsch

woort Scientia , dat is , wetenschap komt : also

oock wanneer de menschen hebben een ghe-

voelen van Godes oordeel , als een ghetuyghe
(p. 187.) die

I

haer by ghevoeght wordt, weIck ghevoe-

len niet toe en laet dats' hare sonden bedec-

ken , maer hun voor den Richter-stoel Godts
schuldigh steldt, soo wordt suick een ghe-
voelen ghenoemt Conscientia , dat is : Mede-
wetenschap of Mede-gevvissen. Want dit be-

sef 2) , of dese conscienty staet ghelijck als

1) (of het mede-gewissen). 2) gevoelen.

in't midden tusschen Godt en den mensch

:

overmidts sy niet en lijdt dat de mensch in

hem-selven onderdrucke 't gheen hy weet

,

maer hem soo verre vervolght tot dats' hem
brenght tot bekentenis van sijn schuldt. Dit '^°'"- ^- ^^

IS dat gheen 't welck Paulus segghen wil

,

daer hy leert dat de conscienty den menschen

mede getuyght , wanneerse door hare ghedach-

ten beschuldight of ontschuldight worden int

oordeel Godts. D'enckel en bloote wetenschap

soud' in den mensch als ingesloten kunnen

blijven. Soo is dan dit besef 1) of dese mede-

wetenscliap deweicke den mensch voor 't oor-

deel Godts steldt , den mensch als tot een toe-

siender gegeven en toe-gevoeght , om alle sijne

secreten en heymelickheden gade te slaen en

nae te speuren , op dat geen dingh in het

duyster begraven en bhjve. Hier uyt komt

oock dat oude spreeck-woordt : De conscienty

is als duysent ghetuyghen. Daerom heeft oock i, Petr, 3. 21

Petrus het vraghen van de goede conscienty

by Godt
,

gesteldt voor de gerusligheydt des

gemoedts , wanneer wy van de genade van

Christus versekert zijnde ,
ons selven onver-

tsacgt setten en aenbieden in de tegenwoor-

digheydt Godts. En de Schrijver van den

Brief tot den Hebreen heeft dese woorden: iiebr. 10.2.

Geen conscienty van de sonde meer hebben

,

gesteldt en gebruyckt voor vry gemaeckt, of

vry gesproken van de sonde.

4. Derhalven, gelijck de wercken haer op- Verkiaringi

sicht hebben tot de menschen, alsoo siet de con- """ '^!' """'.

, , , , . scvde beschnj

scienty op Godt : soo dat de goede conscienty viiigh.

niet anders en is dan d'inwendige suyver-

heyt %] *) des herten. In desen sin schrijft Wat tot d

Paulus dat de liefd' uyt een reyne conscienty,
goedcronscien

en een ongheveyst geloof, zy de vervullinge 1 Tim. i. 5

der Wet. Daer nae betoont hy oock in het

selfde Capittel hoe seer sy verscheyden is van

een bloole kennis en wetenschap , seggende

dat sommige schipbreuck in't geloove geleden

hebben , om datse de goede conscienty ver-

laten hadden. Want hy gheeft met dese woor-

den te kennen , dat de goede conscienty is

een levendighe gesintheydt om Godt te die-

uen , en een ernstige begeert' om Godtsaligh-

lick en heylighlick te leven. Sy wort oock

wel somtijdts tot de menschen uytghestreckt

,

ghelijck wanneer deselve Paulus by Lucas ghe- Actor. 24. i(

tuyght , dat hy neerstigheydt ghedaen heeft

om met een goede conscienty te wandelen voor

Godt en de menschen. Maer dat is daerom

geseydt om dat de vruchten van de goede

conscientie tot de menschen komen en voort

vloeijen. Doch om eyghentlick te spreken, sietse

Godt alleen aen
,

ghelijck ick aireede geseyt

1) gevoelen. 2) oprechtigheyt.

*) integritaa cordis. K.
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hebbe. Hier uyt komt het dat de Wet gescyt

wort de conscienty te verbinden , dewelcke

simpelick en enckelick den menscli verbint

sonder de menschen aen te sien , of sonder

op de menschen aclit te nemen. Als by exem-

pel , Godt en gebiet niet alleen dal wy ons

gemoet suyver en reyn van all' onkuysheydt

bewaren sullen , maer hy verbiedt oock aller-

ley on-eerlickheyt der woorden en uyterlicke

geylheyt en wulpsheyt. Ofschoon 'er niet een

mensch in de wijde werell en vvaer', so wort

mijn conscienty onderworpen en verbonden

om dese Wet te gehoorsamen. Soo wie der-

halven hem-selven onkiiyschelick gedraeght, die

en sondight niet alleen daer in dat hy sijnen

broederea een quaet exempel geeft , maer liy

heeft oock sijn conscienty met schuit vcrstrickt

by Godt. Met de saken die in haer selven

middel-matig zijn , heeft het een andere ge-

legenheyt. Want wy moeten ons van de sel-

vige onthouden indiens' eenigh' ergernisse

geven: maer de conscienty bhjlt evenwel vry.

Alsoo spreeckt Paulus van 't vleesch dat den

afgoden geoffert is; Indien yemandt, seght

hy, tot u seydt , dit is den afgoden geoifert
,

soo en roert het niet aen om der conscienty

wille. Maer ick segghe van der conscienty,

niet uwes selfs , maer des anderen. Een ghe-

loovigh mensch soude sondighen , waer 't dat

hy te voren vermaent en ghewaerschouwt

zijnde, niet te min soodanigh vleesch quam
te eten. Maer al hoewel hy ten opsicht van

sijn broeder sich daer van moet onthouden,

ghelijck sulcks van Godt wordt voor-geschre-

ven , soo blijft nochtans de vryheydt van sijn

conscienty in haer geheel. Soo sien wy dan

hoe dese wet alleen ghehoorsaemheydt eyscht

,

aengaend' het uyterlicke werck, en ondertus-

schen de conscienty vry en ongebonden laet.

5. Laet ons nu wederkeeren tot de men-

schelicke wetten. Indien deselve ghemaeckt en

voorgeschreven worden om in onse gemoede-

ren een vrees' en anghst te planten , als of

d'onderhoudingh van die wetten in haer selven

noodtwendigh waer, soo seggen wy dat de

conscienty met een onbehoorlicke last beswaert

wordt. Want onse conscientien hebben met

Godt alleen , en niet met de menschen te doen.

Hier toe dient dat gemeyn en bekendt onder-

scheydt tusschen d'aerdtsche vyersch?er en

gerichtsbanck , en de vyerschaer van de cons-

cienty. Doe de gantsche werelt door een seer

dicke duysternis der onwetenheydt omset en

bevangen was , soo is nochtans in de men-
schen dese kleyne vonck des lichts overigh

ghebleven
, datse de conscienty des menschen

bekende hoogher te zijn dan alle menschelicke

oordeelen. En al hoewel sy dat geen 't welck

sy met woorden I) beleden, daer na meltcr

daet omstieten : so heeft nochtans Godt ge-
wilt datter oock als dan een getuyghnis sou-

de zijn van de Christelicke vryheyt , 't welck

de conscientien van de tyranny der menschen
bevryden mochte. Maer noch en is die swa-

righeydt niet wech ghenomen die uyt de woor-

den van Paulus voort komt. Want indien men
d'Overheden moet gehoorsamen , niet alleen-

lick om der stralfe, maer oock om der cons-

cienty wille , soo schijnt daer uyt te volghen
dat de wetten der Overheden oock in de
conscientien heerschappy hebben. Indien dit

waerachtigh is van de burgerlicke , so sal 't

oock waerachtig zijn van de Kerckelicke wet-

ten. Ick antwoorde voor eerst datmen onder-

scheydt moet maken tusschen het generael of

alghemeyn , midtsgaders het speciael of by-
sonder. Want al hoewel de burgherlicke wet-

ten in t bysonder de conscienty niet en raken
,

so worden wy nochtans gebonden door het

algemeyn ghelaodl Godts , waer door ons d'au-

thoriteyt der Magistraten bevolen en aenghe-

presen wordt. En hier in bestaet de reden

-

cavelingh des Apostels , dat de Magistraten K»™- i»- i.

en Overigheden moeten ge-eert zijn, om datse

van Godt zijn gheordineert. Ondertusschen en

leert hy geensins dat de wetten die van hun
gemaeckt worden , tot d'inwendighe regeeringh

van de ziel behooren : dewijl hy al-omm' den
dienst Godts en den gheestelicken reghel , om
rechtveerdelick te leven , verheft boven aller-

ley insettinghen der menschen. Daer is noch ^^e^ ï'n'iere

een ander punct weerdigh om aenghemerckt "A™ deXr-
te worden ('t welck nochtans aen 't voorgaen- gaende.

de
I

hanghl) te weten , dat de menschelicke (p- ^®^)

wetten , 't zy datse van de wereltlicke Magi-
straet, 't zy datse van de Kercke gemaeckt
en voor-geschreven worden, ofschoon se noodt-

sakelick moeten worden onderhouden (ick

spreeck' van wetten die eerlick en rechtveer-

digh zijn) evenwel daerom in haer selven de
conscienty niet en verbinden , overmidts de

geheele noodtsakelickheydt der onderhoudingh
siet .op een algemeyn eynde, (op datter, na-

melick , onder ons goede polily en ordre soude
zijn) en in de dingen die geboden worden

,

niet en is gelegen. Doch van dese wetten zijn

die wetten verre verscheyden , dewelck' een

nieuwe wijs' en reghel voorschrijven om Godt
te dienen , en nootwendigh stellen die din2:en

die vry zijn.

6. Soodanigh zijn de wetten die hedens- Hy komt tot

daeghs in het Pausdom Kerckelicke constitu- ''' '''''^ "'^^'

tien en inseltingen genoemt , en voor den wa-
ren en noodtsakelicken Godtsdienst insedron-

l^ een woort.

48
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Welke ilaer

zy ile stact vau

dese i]is])ut;ity.

Een korte be-

slechting van't

verschil, duor

on<lerschi7-

ding en toc-c-

vin-h.

Item, door

ontkenningh,

want den Pa-

pisten en is niet

gheoorlooft

den eonscien-

tien wetten op

te legghen te-

ghen Godes

Woort.

gen worden. En gelijck als die ontallick zijn

,

also zijns' oock even soo veel stricken om de

zielen te vanghen en te verschricken. En al

hoewel wy in diiytleggingh vandeWetyet-
wes hier van aengeroert hebben : dewijl noch-

tans alhier een bequamer plaels was om dit

stuck ten vollen te verhandelen , soo sal ick

nu arbeyden om de gantsche somma daer van

nae de best' ordre die my mogelick is , by

een te vergaderen. En aenghesien I) wy van

de tyranny die de valsche Bisschoppen haer

selven aentrecken om vryelick te leeren al

wat hun soude mogen lusten , onlangs gespro-

ken hebben soo veel ons docht ghenoeghsaem

te zijn , soo sal ick dat gantsche deel over

slaen : en my alleen bekommeren in 't uyt-

leggen van de macht die sy, volgens haer

seggen , hebben om wetten te maken en voor

te schrijven. Onse valsche Bisschoppen be-

swaren dan de conscientien met nieuwe wetten

onder dit voorwendsel 2) , te weten , datse

van dien tijdt af' dat hun de regeeringh van

de Kerck bevolen is , van den Heer gesteldt

zijn tot geestelicke Wet-gevers. Daerom be-

weerense dal alle die dingen die sy gebieden

en voorschrijven van het Christen-voick noodt-

sakelick moeten worden onderhouden : en dat

die gene die hare geboden en ordonnantien

verbreeckt en overtreed , schuldigh is aen een

dubbeld onghehoorsaemheydt , overmidts hy
teghen Godt en de Kerck wederspannigh is.

Voorwaer indiens' oprechte Bisschoppen wa-

ren, ick soud' hun eenigh' authoriteyt in desen

deele toe-eyghenen , niet soo veel als sy eys-

schen en begeeren, maer soo veel alsser ver-

eyscht wordt om de polity van de Kerck be-

hoorlick te schicken en te leyden. Doch nu
,

dewijlse geensins en zijn die ghene daer voor

sy willen geacht en aengesien worden, so en

kunnense gheen macht hoe kleen die oock zy,

hen selven aentrecken of sy gaen daer in de

maet te buyten. Maer aengesien 3) wy hier van

oock in een andere plaets ghesproken hebben
,

soo laet ons hun alhier eens 4) dit toestaen

,

te welen , dat hun met recht toekomt al

die macht die d'echte Bisschoppen hebben.

Evenwel ontkenn' ick , datse daerom zijn ge-

stelt tot Wet-gevers over de geloovige , soo

dats' uyt hen selven een regel des levens

souden moghen voorschrijven, ofhelvolck't

welck hun bevolen is, tot liaer inseltinghen

dwinghen. Als ick dit seggh' soo wil ick daer
mede te kennen gheven dat hun gheensins en
is gheoorlooft d'onderhoudingh van dat gheen',

't welck sy uyt hen selven sonder Godts Woort
bedacht en gevonden hebben , den volcke te

gebieden en als een noodtsakelick stuck op

te legghen. Aengesien dit recht den Apostelen

onbekent en den Dienaren der Kercke soo

dickwils door den mondt des Heeren benomen
is gheweest: soo ben ick verwondert hoe sy

dat selfste sonder het exempel der Apostelen ,

en tegen 't openbare verbodl Godts hebben

durven aennemen , en hedensdaeghs noch dur-

ven beschermen.

7. 't Gheen diende tot een volmaeckten

regel om wel te leven, dat heeft de Heere

geheel en al in sijn Wet alsoo vervat en be-

grepen, dat hy den menschen niet met allen

en heeft overigh gelaten 't welck sy daer by

souden kunnen toedoen. En dat heeft hy voor

eerst daerom ghedaen, op dat hy, nadien de

gantsche deugdelickheyt ï) des levens hier in

geleghen is, dat wy all' onse wercken na sijn

will' en behaghen als nae een richtsnoer, schic-

ken en richten , voor de eenige Meester en

Bestuyrder des levens van ons soude geacht

worden : ten anderen , op dat hy soude be-

tuygen, dat hy geen dingh van ons soo seer

en begeert als gehoorsaemheydt. Daerom seght

Jacobus : Soo wie sijnen broeder oordeelt, die

oordeelt de Wet. En die de Wet oordeelt die

en is geen onderhouder, maer een rechter en

oordeelder der Wet. Maer daer is een Wet-

gever dewelcke macht heeft te behouden en

te verderven. Hier hooren wy dat Godt hem-

selven alleen dit als eyghen aenneemt , dat hij

ons door sijn Woort en Wetten regeert. En
dit selve was voor henen van Jesaia oock ghe-

seydt , hoewel wat duysterder: De Heere is

onse Richter, de Heere is onse Wet-gever

:

de Heere is onse Koning , hy sal ons behou-

den. Voorwaer in beyde die plaetsen wordt

ghetoont, dat die macht heeft over leven en

doodt , die recht en ghesach heeft over de ziel.

Jae Jacobus betuyght dat klaerlick. Nu dit en

kan gheen mensch hem-selven aennemen. Soo

moet dan Godt erkendt worden voor d'eenighe

Koningh der zielen , die alleen macht heeft

om saligh te maken en te verderven [of] %) ,

ghehjck die woorden van Jesaia luyden , dat

hy is de Koningh , en Rechter , en Wet-gever,

en Salighmaker. Daerom is 't dat Petrus , als

hy de Herders vermaènt van hare schuldigen

plicht , deselve vermaènt de kudde te weyden ,

in sulcker voegen datse gheen heerschappy

en gebruycken tegen den Clerus 3) : door welc-

ken naem hy 't erfdeel Godts, dat is het volck

der geloovighen beteeckent. Indien wy dit na

behooren overleggen , datmen den mensch niet

en mach opdraghcn dat geen 't welck Godt

hem-selven alleen eygen maeckt : soo sullen

1) genuTckl. 2j voorwendingh. :!) iiidi( i) []. 1) oprerlitigheydt. 2) []. lij Clergie
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wy verstaen en bevinden dat hier door alghe-

sneden is die gantsclie maclil die aengelroc-

ken wort van de ghene die haer selven willen

verheiïen om yelwes in de Kerck te ghebie-

dcn sonder Godts Woordt.

8. Voorts nae dien desen gheheelen han-

del hier aen hanght, te weten, indien Godt
d eenighe Wet-gever is, dat oversulcks de men-
schen dees' eer' haer selven niet en mogen
aennemen , soo is noodigh dat wy met eenen

wel in ghedachtenis houden de twee voor-

ghestelde redenen, waeroni , namelick, de

Heere hem-selven alleen dees' eer' en macht

toe-eyghent. d'Eerst' is, op dat sijn will' ons

zy de .volmaeckte regel van alle gerechtigheydt

en heyligheydt: en op dat alsoo in de kennis

van Godes will' bestae de volmaeckte weten-

schap om wel te leven. De ander' is, opdat
hy alleen (als men de wijse soeckt om hem
recht en wel te dienen) ghebiedt mocht heb-

ben over onse zielen , en wy also hem ge-

hoorsaem zijn en ons nae sijn will' en gebiedt
|

schicken mochten. Als dese twee redenen wel

worden waerghenomen , soo salmen lichtelick

kunnen oordeelen wat ordonnantien en inset-

tingen der menschen tegen het Woort des

Heeren strydigh zijn. Soodanigh zijn alle die

insettingen , dewelcke gheseydt worden te be-

hooren tot den waren Godtsdienst, en tot

onderhoudingh van dewelcke
,

gelijck of die

nootsakelick onderhouden moesten worden , de

conscientien worden verbonden. Laet ons der-

halven gedencken dat alle de wetten der men-

schen met dese weeghschael ghewoghen moe-

ten worden , indien wy in 't toetsen seker

gaen, en nerghens van de rechte streeck af-

dwalen willen. Met d'eerste reden strijdt Paulus

in den Sendt-brief tot den Colossensen teghen

de valsche Apostelen die de Kercken door

nieuwe lasten sochten te drucken. De tweede

reden gebruyckt hy meest tot de Galaten , in

een ghelijcke saeck. Hy beweert derhalven in

den Sendt-brief tot den Colossensen dit stuck,

te weten, datmen de Leere van den waren
Godtsdienst niet en moet halen van de men-
schen , overmidts de Heere ons ghetrouwelick

en ten vollen onderwesen heeft, hoe dat hij

wil ghedient zijn. Om dit te bewijsen , soo

seght hij in 't eerste Capiltel , dat in het

Euangelium begrepen is alle wijsheydt , waer
door de mensche Godts in Christus volmaeckt

kan worden. In het begin van het tweede
Capittel seght hy, dat in Christus alle de schat-

ten der wijsheyt en der kennisse verborgen
zijn: Daer nae besluyt hy daer uyt , dat de
gheloovige moeten toesien datse door ydele

Philosophy niet en worden afgheleydt van de
kudde van Christus, nae d'insetlingen der

menschen. Maer in 't eynde des Capittels ver-

doemt hy met noch een meerder vrymoedig-

heydt allen eyghen-willighen Godtsdienst , dat

is alle versonnen I) diensten , die de menschen
haer selven verdichten , of van ander' ontfan-

ghen , en allerley gheboden van den Godts-

dienst dies' uyt haer selven durven leeren en

voorschrijven. Soo verstaen wy dan alhier dat

alle die statuyten en insettinghen ongoddelick

zijn, in weickers onderhoudingh de Godtsdienst

gheseydt wordt gelegen te zijn. De plaetsen Galat. b. i.

daer med' hy tot de Galaters beweert , dat-

men den conscientien gheen stricken en moet
aendoen (dewijl die van Godt alleen geregeert

moeten worden) zijn klaer en duydelick ghe-

noegh : voornemelick in het vijfde Capittel.

Daerom sal 't oock genoegh zijn dat ick die

plaetsen aengewesen hebbe.

9. Maer dewijl de gantsclie saeck door

exempelen beter sal verklaert worden , soo is

het nut en oorbaerlick dat wy dese leer' pas-

sen op onse tijden. Wy seggen dat de Kercke-

lick' insettinghen (soose ghenoemt worden) daer

mede de Paus met de sijne de Kercke be-

swaert , verderlïelick en ongoddelick zijn : onse

tegen-partijen beweeren datse zijn heyligh en

heylsaem. Dees' insettingen zijn tweederley :

want sommige betrelFen de ceremoniën en wij-

sen , sommighe wederom behooren meer tot

de regeeringh. Hebben wy dan oock eenige

rechtveerdige reden die ons aenport om dese

tweederley insettinghen te bevechten? Dere-
den die wy hebben is gewichtiger dan wy wel

wilden. Voor eerst, betuygen d'Auleuren van

dien selfs niet met een heldere stemm' dat

het merch (om so te spreken) van den Godts-

dienst daer in begrepen is? Waer toe ghe-

bruycken sy hare ceremoniën anders dan op
dat Godt door deselve ghedient worde? Ende
dit en gheschiedt niet alleen door misverstandt

van het on-ervaren voicksken : maer oock door

goet-kenningh der ghener die Leeraers en Re-
geerders zijn. Ick en roer' als noch niet aen

die grove grouwelen , door dewelcke sy ghe-

pooght hebben de gantsche Godtsaligheydt om
verr' te stoeten: maer sy en souden dover-

tredingh van een van haer alderminste inset-

tinghskens voor sulcken grouwelicken sonde

niet houden , indiense 2) haren gedichtselen

niet en lieten strecken tot den dienst Godts 3).

Derhalven wat sonde begaen wy doch , indien

wy hedensdaeghs niet en kunnen verdragen
,

't gheen Paulus leert onverdraghelick te zijn ,
Coloss. 2.20.

te weten , dat d'oprechte wijs' en manier om
Godt te dienen onder het goetduncken der

menschen gesteldt wordt , bysonderlick als sy

Het tweede

deel des Capit-

tels, waer in

van de Paep-

sche insettin-

gen ghehau-

deldt wurt :

sommige vau

dese betreffen

deCcreiiiouien.

andere weder-

om behooren

meer tot d'on-

derwijsing.

ü' ongoiïde-

liekheyt van de

Papistische ce-

remoniële in-

settingen.

1 . Sy worden

ghcbrnjckt om
Godt daer door

te dienen.

1) versierde. 2) (den dienst Gudts). «) en ondcnviiriicn.
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2. Omharen't

wil wort Gods

ghebodt te uiet

geraaeckt.

Matth. 15. 3.

Bewijs van

dese tweed' ou-

goddelickbeydt

dooroptellingh

vau eenige

stucken en ver-

gelijckingh der

selver met de

geboden Gods,

ons ghebieden Godt te dienen nae de eerste

beginselen 1) en insettinghen der werelt , het

weick
,

gelijck Paulus getuyghl, tegen Chris-

tus strijl. Het en is oock niet onbekent door

hoe naeuwen bandt der noodtsakelickheydt sy

de conscientien verbinden om t'onderliouden

alles wat sy ghebieden. Wanneer wy alhier

dit teghen spreken , so hebben wy een ge-

meyne saeck met Paulus , die gheensins en

lijdt dat de gheloovighe conscientien onder de

dienstbaerheydt der menschen gebracht worden.

1 0. Wijders komt hier noch by dit alder-

erghste , dat , als men eenmael begonnen heeft

de Religy te stellen in sulck ydele ghedicht-

sels , op die verkeerthcydt geduyrigh volght

een andere vervloeckte boosheydt , die Chris-

tus den Phariseen verweet, dat, namelick,

Godts gebodt te niet wordt gemaeckt , om
d'insettingen der menschen plaets te maken,

lek en wil onse teghenwoordighe Wet-ghevers

niet bestrijden met mijn eygen woorden. I^aet

hun voorwaer 't proces ghewonnen hebben
,

indiens' haer selven op eenigherley wijse kun-

nen suyveren en ontschuldighen van dese be-

schuldinghe van Christus. Maer hoe soudens'

haer selven suyveren kunnen , dewijl het by

hun een veel grooter sond' is datmen t'eyn-

den 's jaers d'Oorbiegt versuymt en nalaet

,

dan of men het gansche jaer door, het alder-

booste leven geleydt hadde? Datmen des Vry-

daeghs de tongh meteenkleen vleesch-smaecks-

ken besmet , dan of men alle de daghen het

gantsche lichaeni met hoerery hadde veront-

reynighl? Datmen de handt slaet aen een eer-

lick werck op een dagh die ick en weet niet

wat Heylighsken is toegeheyhght , dan of men
alle de ledematen met seer boose schelm-

stucken gheduyrig besich gehouden hadde?

Dat een Priester aen een wijf gebonden wordt

door een wettigh houwelick , dan of hy door

duysendt overspelen verstrickt wierdt? Dat-

men de beloofde pelgrimagie niet en volbrenght,

dan of men in alle beloften de trouw brack ?

Datmen tot den ongesrhickten en niet min

overtollighen en onnutten pracht en overdaedt

der Tempelen niet yetwes en heeft verquist,

dan of men d'arme luyden in haren uytersten

noodt niet en hadde by geslaen? Datmen eenen

afgodt voor by gaet sonder hem eer" te be-

wijsen , dan of men allerley staten van men-
schen smadelick bejeghent hadde? Datmen niet

veel woorden sonder verstant op ghesette lijden

uytgemommelt en heeft, dan of men nooyt
een oprecht gebedt met der herten en hadde
bedacht? Soo dit niet en is Godts ghebodt
door haer insettinghen te niet maken , wat is

I) d'elenienten.

het dan? Dewijlse de onderhoudingh van Godts

geboden 'alleen flaeuwelick en als ter loops

aenprijsen , en ondertusschen het nauw onder-

houden van hare bevelen soo sorghvuldelick

dry ven en afvorderen , als of de gantsche

kracht der Godlsalighcydt daer in gheleghen
|

waer : nadiense d'overtredingh van de Godde-

licke Wet met lichte boeten en voldoeninghen

wreken , en daer en tegen de minst' over-

treding van een van hare Decreten en Ordon-

nantien met geen minder strafT' en straffen

dan met ghevangenis , ballinghschap , vyer en

sweert. Teghen de verachters Godts en zijnse

niet seer scherp en onghenadigh , maer die

die haer verachten , worden van hun door

eenen onversoenlicken haet tot het uyterste toe

vervolght : en sy onderwijsen alle d'eenvou-

dighe diese gevangen houden alsoo , datse met

meerder gedult den ondergangh van de gant-

sche AVet Godts souden kunnen aenschouwen
,

als datse souden aen 1) sien datter een stip-

pelken van de gheboden der Kercke (so sy

die noemen) verginghe. Eerstelick wort daer

in swaerlick gesondight , dat d'een den anderen

veracht , veroordeelt en verwerpt om seer ge-

ringhe saken , en die vry zijn , indien men
met Godts oordeel wilde te vreden wesen.

Maer nu ter tijdt als of dat een geringh quaet

waer, worden de swacke en arme eerste begin-

selen 2) der werelt (ghelijck Paulus die noemt

in den Brief tot den Galaten) hoogher ghe-

weerdeert dan de Hemelsche Woorden Godts.

En die by nae vry gesproken wordt in over-

spel , die wordt verdoemt in de spijse : die

een hoer' mach hebben , die en mach gheen

wijf trouwen: Dit is de vrucht van die slimme

gehoorsaemheydt, die soo seer van Godt af-

wijckt, alsse nae de menschen gewendt en

gebogen wordt.

1 1 . Daer zijn oock noch twee andere sware

feylen die wy in de selvigh' insettingen mis-

prijsen. Voor eerst datse ten meer en deel on-

profytelicke , somtijts oock ongeschickte ge-

boden voorschrijven : ten anderen dat de Godt-

vruchlighe conscientien door de seer groote

menighte der selver onderdruckt worden , en

op 3) nieuw gelijck als 4) tot eenigh Joden-

dom vervallen zijnde , de schaduwen alsoo aen-

kleven datse tot Christus niet en kunnen ghe-

raken. Dat ick van deselve segghe dats' on-

profytelick en ongheschickt zijn ,
dat sal, weet

ick wel , voor het verstandt des vieesches on-

gelooflick schijnen : het welck in die insettin-

ghen soo groeten behaghen heeft , dat het

meynt dat de Kerck t'eenemael mismaeckt

wort, wanneer die wech genomen worden.

Matlh. 15. :i.

Item, daer

uyt dat niet al-

leen Godts ge-

boden in't

Pausdom ver-

acht, maer oock

ten ncnsieu vau

dese insettin-

ghen vernie-

tight en begra-

ven worden.

(l>.
490.)

Wederlegging

van so grooten

ongoddelick-

hevt.

.3. Sy zijn on-

nut en onghe-

schickt.

4. Sonder ge-

tal, en het .lo-

dendoni ver-

nieuwende.

1) []. 2) de krancke en gehreckelicko insettingen.

3) (een). 4) [ ].

(
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Coioss. 2. 23. Maer dit is dat 't weick Paulus .sclirijft , dats'

een schijn van wijshe^ydt hebben in eigen-

wilh'ghen Gods- 1) dienst, in ootmoedigheyt,

en daer in dalse door hare slrengigheyt schij-

nen diensligh Ie zijn om het vleesch te tem-

men. Voorvvaer een heylsame vernianingh die

\vy nimmermeer en moeten vergeten. De men-

schehcke traditien en insettingen , seght hy,

bedrieghen onder den schijn van wijsheydt.

Van waer Macr van waer hebbense desen ghmp? Om
Eirongesci'i'ck-

<^^'^ö
' namchck , van de menschen gevonden

te iusettiugcu cn vcrdicht zijn , want daer uyt ontstaet dit

deu gi.mi) en Jgt het menscheHcke vernuft in de selvighe
ichijn lier wijs- •• i i i i- -ir
iicyjt hebben, ^ijn cyghcn wcrck erkent, en die gewiinger

aenneemt , dan het alderlieste 't welck met sijn

ydelheydt min over een komt. Daer benellens .

om datse schijnen te zijn becjuame onderwij-

singhen tot ootmoedigheyt , als dewelcke door

haer jock en last den Geest des menschen

neder ghedruckt houden , soo ontfanghense

daer uyt noch een ander aenghenaemheydt

en toelacchingh. Eyndehck om datse schijnen

diensligh te wesen om de Kisten des vleesclies

te breydelen , en door de straflieydt der ont-

houdingh tonder te brengen , daer om schij-

nens' oock wijsh'ck bedacht en ghevonden te

We.it.iiegging zijn. Macr wat antwoordt Paulus op dit alles?
crsevci.

Neemt hy \jio(/ opsetteIiclc\'%) dit blancketsel

wech en ruckt hy \inet veel moeyte\ 3) dese

mom-aensichten af, op dat d'eenvoudige door

valschen schijn niet en souden bedroghen wor-

den? [Geen-sins] 4). Dewijl hy oordeelde dat

het tot weder-legginge der selver genoeg-

saem was , so hy se 5) , menscheHcke von-

den en gedichtsels noemde , soo gaet hy al

dese coleurkens , als ofse by hem van geender

weerd' en waren, sonder weder-leggingh voor

by. Ja dewijl hy wist dat in de Kerck alle

eygenwillighe 6) diensten verdoemt waren , en

dat die den geloovigen soo veel te meer ver-

dacht zijn , hoe meer 7) se 't vernuft des

menschen 8) vermaken : dewijl hy wist dat

die valsche beeltenis der uyterlicke ootmoe-

digheydt van de ware nederigheyt soo wijdt

verschilt datse lichtelick kunnen onderschey-

den worden : dewijl hy eyndelick wist dat die

kinder-tuchl niet meer gheacht en is dan de

lichamelicke oelTeningh : so heeft hy gewilt dat

die selfde dingen , om weickers wil de men-
schelicke traditien en insettingen by den on-

ervarenen geroemt en aengepresen wierden

,

den gheloovigen souden verstrecken tot weder-
leggingh der selver.

12. Alsoo wordt hedensdaeghs niet alleen

het- ongeleerde gemeyne volck , maer oock

1) versierilen. 2) [J 3) f j. i) [ ". 5) te welen Jat
hij die. 6) versierde. 7) []. 8) (sccrder).

yéder een hoe meer hy van weghen sijne D'vdeiheydt

mcnschelicke wiishevt opgeblasen is , doorliet •^n ^ct beJiogh

1

J
•! ' ö . 1 1- 1 van d'inscttin-

aenschouwen der ceremoniën wonderhcken ghendietothet

ghekittelt. De hypocriten en de sotte wijf- Jodendom en

kens laten sich voorstaen datter niet beters
">ken''wm"dt

noch cierlickers en kan gevonden worden. Maer doorgesuckeu.

die grondiger ondersoecken , en na den regel

der Godtvruchtigheyt oprechtelicker overwe-
ghen

, welcke daer zy de prijs en weerde van
soo veel' en van soodanige ceremoniën , die

sullen verstaen en bevinden , voor eerst dat

het beuselinghen zijn , om datse geen nultig-

heydt met all' en hebben: ten anderen dat

het zijn guychelrijen , om datse d'oogen van
de toesienders met een ydele vertooninghe I

)

bedriegen. lek spreeck' van die ceremoniën,

onder dewelcke , nae 't segghen van die Room-
sche Meesters

,
groote verborgentheden schuy-

len , en wy niet anders ghewaer en worden
dan enckele spotternijen, 't En is oock gheen
wonder , dat de vinders der selver daer henen
zijn vervallen , datse met ydele 2) beuselin-

gen beyd' haer selven en andere bedroghen
hebben

: nadiens' eensdeels uyt de sulferijen

der Heydenen haer selven een patroon hebben
ontleent , en andersdeels na de ghewoonte der

apen 3) d'oude wijsen en ceremoniën van
Moses wet na gevolght zijn , dewelck' ons
toch 4) niet meerder aen en gingen , dan
de slacht-olFeren der beesten en andere dier-

ghelijcke. Om de waerheyt te seggen , of-

schoon er geen ander bewijs en waer' van haer

ydelheyt , nochtans en sal gheen verstandigh

persoon uyt dien t'samen-geraepten en soo

qualick aen een genaeyden hoop der ceremo-
niën yetwes goets kunnen verwachten. En de
saeck selfs bewijst openbaerlick , dat veel cere-

moniën gheen ander gebruyk en hebben , dan
datse 'tvolck meer verblinden dan onderwijsen.

Alsoo stellen de hypocriten oock groote weer-
digheydt , en veel gewichts in die nieuw ge-

maeckte regelen, die de disciplijn en regee-

ringh meer omkeeren dan bewaren. Indien

yemandt deselve beter insiet , hy sal bevinden

datse niet anders in en houden dan eenen

ydelen en verdwijnenden schijn.

1 3. Nu (om te komen tot het tweede feyl) Sy zijn in't

wie en siet niet dat de traditien, door het ophoo- s'»'^'*'
'°°'^°''

,. 11 1 1 vermeerdert,
pen van d een op d ander, lot soo grooten getal datse vau we-

aenghewassen zijn , dat de Chrislelicke Kerck g™ ^are vcei-

deselve geensins en kan draghen? Hier uyt is't "icH'crin?""
gekomen dat in de ceremoniën ick en weet niet

wat Jodendom ghesien wordt , en dat sommig' 1 (p. 49i.)

onderhoudinghen den Godvruchtigen herten

een sware pynighing 5) aenbrenghen. Au-
gustinus klaeghde dat het reeds 6) by sij-

II iionipery. 2) lilaeuwe. 3) siinmen.

5) torment. 6) [],

•t) []•
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't Welck vaa

AngustinDS,

volghens de

Leere (les Apos-

tels, is bestraft

eu verdoemt.

Ad lanuar,

Epist. 119.

Coloss. 2 20.

Hoe seliade-

lick dit üutel-

bare ghetal der

iüseltingeu der

Kercke geweest
zy.

Hier voren
iii't eynde van
lic 13 SGClv

nen tijdt, terwijl 1) de geboden Godts veracht

werden 2), overal soo vol was van vermelen-

heydt , dat 3) hefligher berispt wierdt wie in

dacht daghen na sijnen doop d'aerde met den

bloolen voet geraeckt hadde, dan hy 4) die

sijn verstandt door dronckenschap hadde be-

graven. Hy klaeghde dat de Kerck die Godt

door sijn barmherligheyl heeft willen vrij heb-

ben , soo ghedruckt wierdt dal de condily der

Joden verdraghelicker gheweest zy. Indien

dees' heylige Man in onse tijden hadde komen

te leven , met wat klachten soud' hy doch

wel beweent hebben de dienstbaerheyt daer

de Kerck nu ter tijdt in is? Want hel getal

der inseltingen is nu tienmael meerder , en

yeder punclken wordt nu honderl-mael stren-

gher afghevordert dan te dier lijdt. So pleeghl

het Ie gaan : wanneer die verkeerde Wet-ge-

vers eenmael de heerschappy hebben ingeno-

men , sy en maken geen eynde van ghebieden

en verbieden , tol datse tot d'uysterste neus-

wijsigheyt en korselheyl komen, 'l Welck Pau-

lus oock IrefTeück Ie kennen heeft ghegeven met

dese woorden: Indien ghy dan met Christus

de eerste beginselen der werell zijl af ghe-

storven , wat wordl ghy
,

ghelijck of ghy in

de werell leefdel , met inseltinghen belast ?

\_Nai)ielicIc\ en raeckt niet , noch en smaeckl

niet, noch en roert niel aen : Want dewijl

het Griecks woordl Hapteslhai , én eten , én

aenraken beteekenl , soo wordt hel alhier son-

der twijfifel ghenomen in de beteeckenis van

eten , op dat andersins hel woordl aenraken

alhier niet tot tweemael onnuUeliclc herhaelt

en worde. De Apostel beschrijft derhalven al-

hier seer trefllck 5) den voortgangh der valsche

Apostelen. Sy beginnen met superslity, door

diense niet alleen verbieden te eten , maer oock

een weynigh te elen en alsse dat verkregen

hebben, soo verbiedens' oock het proeven 6).

Als hun dal oock toegheslaen is , soo achten

sy 't onbehoorlick dalmen 't selfs met een

vinger aenraeck'.

1 4. Dese tyranny der menschelicke insel-

tinghen , waer door Ie weegh ghebracht is dal

d'arme conscienlien mei ontallicke geboden en

d'ongematighd' afpersslngh der selver wonder-

baerlick gepijnighl worden , wort hedensdaegs

met recht van ons berispt. Van de Canones

of reghelen die tot de disciplijn en regeeringh

behooren , is elders ghesproken. Wat sal ick

segghen van de ceremoniën dewelcke veroor-

saeckt hebben dat Christus half begraven is

geworden , en wij lol de Joodlsche figuren en

schaduwen weder ghekeert zijn? Onse Heer
Christus, seght Auguslinus, hcefl het gesel-

1) []. 2) zijnde. 3) (die). 4) die gecu',

6) smaken.
B) hcerlick.

schap van sijn nieuw volck te samen verknocht

en vereenighl door Sacramenten , die seer wey-
nigh in getal, seer heerlick van beteeckenis

,

en seer licht van onderhoudingh zijn. Maer
hoe wijdt de veelheydt en verscheydenheydl

der ceremoniën , daer in wy hedensdaegs de

Kerck verwart sien , verschilt van dees' een-

voudigheydt , dal en kan niel genoeghsaem

verlell en uylgesproken worden. Ick weet wel

door hoedanighen vondt en greep sommighe

scherpsinnige menschen dese verkeerlheydl ver-

ontschuldigen : sy segghen dalter vele zijn on-

der ons even soo grof en onverslandigh , alsser

vele waren onder het Israëlitische volck : dat

soodanighen kinder-leer om haren 't will' is

ingesleldt, en ofschoon de gene die wat ver-

slandigher zijn , deselve kunnen ontbeeren

,

dalse nochtans die niet en moeten verachten

,

dewijlse sien dat die voorseyde kinder-leer den

swacken broederen nut en prolijlelick is. Ick

anlwoorde , dal wy wel welen walmen den

swacken broederen schuldig is: maer wy seg-

gen dat dit niet en is de wijs' en middel om
den swacken te hulp te komen , datse met

groote hoopen van ceremoniën worden over-

vallen. Godl en heeft niel te vergeefs tusschen

ons en hel oude volck dit onderscheydl geslell

,

dat hy het oude volck kinderlick heeft willen

onderwijsen door leeckenen en figuren maer

ons met meerder eenvoudigheyl sonder soo

groeten uylwendighen toestel en ghereetschap.

Gelijck een kindt, seght Paulus , na 'tbegrijp

sijns ouderdoms van den luchl-meesler gere-

reert , en onder vooghdy en bewaringh ge-

houden wort : alsoo wierden de Joden bewaerl

onder de Wel. Maer wy zijn den volwassenen

ghelijck , dewelcke van de voogdy en besor-

gingh der Vooghden en Momboiren ontslagen

zijnde , de kinderlick' onderwijsinghen niet van

doen en hebben. De Heere heeft voorvvaer

van te voren wel gesien en ghewelen wat

voor ghemeyn volck hy in sijn Kerck namaels

hebben soude , en hoe dat het soude moeten

worden geregeert. Evenwel heeft hy op de

voorseyde wijse tusschen ons en de Joden on-

derscheydl ghemaeckl. Wy gebruycken der-

halven een dwaes middel , wanneer wy door

hel weder-oprechten van hel Jodendom, 'iwelck

Christus afgheschafl heefl, den ongeleerden wil-

len te hulp komen. Deos' ongeüjckheydt tus-

schen het nieuw' en oude volck is oock door 1)

Christus met sijn eygen woorden onderleec-

kent, doe hy tot de Samarilaensche Vrouw

seyde: Dat de lijdt gekomen was in den welc-

ken de waerachlig' aenbidders Godl souden

acnbidden in den Gheesl en Waerheydt. Dit

Item, in't ghe-

lieele nSe-vol-

gende twaelfje

Capittel, en by

namen in het

eynde sect. 21.

Augustiuus

Epist 118. ad

lanuar.

Eude dit eu

kan daer mede

niet veront-

scbuldigt wor-

den, datsevoor-

geven dat dese

nieuighle der

iüstttingen iu-

ghi'stelt zijn tot

onderwijsingh

der on-ervare-

neu.

Want sy ley-

den ons te rug-

ghe tot het Jo-

dendom.
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was voorwaer te 1) allen lijden ghedaen ghe-

weest. Maer de nieuw' aenbidders verschillen

hier in van d'oude, dat de geestelick' aenbid-

dingli Godts onder Moses door veel ceremo-

niën beschaduwt en eenighsins bewimpelt was,

en dat nu ter lijdt, nu de ceremoniën wech

gheruymt zijn , d'aenbiddingh eenvoudelicker

gheschiedt. Die derhalven dit onderscheyt wech

nemen die verkecren d'ordenmgh door 2) Chris-

tus ingestelt en beveslighl. Salmen dan,sult

ghy segghen , den ongeoefTenden gheen cere-

moniën met allen gheven om haer onerva-

renlheydl te helpen? Dat en segg' ick niet.

Want ick houd' het daer voor dat hun sulc-

ken behulp nut en oorbaerlick is. Ick wil

alleenlick dat in desen die wijs' en maet ghe-

bruyckt worde daer door Christus verklaert

wort, maer niet verduystert. Ons zijn daerom

van Godt weynighe ceremoniën gegeven, en

die niet swaer en zijn , op dalse den teghen-

woordigen Christus aenwijsen souden. Den

Joden zijn veel ceremoniën gegeven, op dat

deselve souden zijn beeltenissen van Christus die

doe nog afwesigh 3) was. Ick segge dal hy af-

wesigh 4) was niet ten aensien van sijn kracht,

maer ten aensien van de wijse waer door hy

beleeckent en voor-gestelt wiert. Op dat der-

halven dese wijs' en maet behouden worde

,

soo moet oock die voor-gemelde weynigheydt

in't getal , die lichtigheyt in d'onderhoudingh
,

en die weerdigheyt in de beteeckenis die oock

hare klaerhcyt heeft, behouden worden. Wat
behoeftmen te segghen dat dit niet en is ge-

schiedt, dewijl hel een yegelick met sijn oogen

sien kan ?

'I o. Ick gae alhier voorby met wat ver-

derfhcke meyningen de herten der menschen

worden vervult , te welen , dal die eygenwil-

lighe ö) ceremoniën, offeranden zijn door de-

welcke Godt behoorlick wort versoent , de

sonden ghesuyvert , en de gerechtigheydl en

saligheydt verkregen worden.
|
Sy sullen ont-

kennen dal die dingen die goedt zijn , door

sulcke van buyten komende en dus nielinkle-

vende 6) dwalingen geschenl worden: over-

mits oock in de wercken die van Godt ge-

boden zijn , op dese wijs' even so seer kan ge-

sondight worden. Dit is evenwel onverdrage-

licker , dat aen 7) de wercken , die lichtveer-

delick door 't goetduncken der menschen ver-

sonnen 8) zijn , so groolen eer toegeschreven

wort, dalse geacht worden 't eeuwige leven

Ie verdienen. Want de wercken die van Godt

bevolen zijn , worden daerom vergolden en be-

Iqont , om dalse ten opsichl van de gehoor-

saemheydt, den Wei-gcvcr selfs behagen. So

1) tot. 2) van. o) abseut. 1) ubs

6) toevalligi;. 7) []. 8) versiert.

;iit 5) VLTsii/rJc

lerem,

2i.

21,

lesai. 2y. 13.

Mattli. l.ï. 8.

en onlfangen dan de wercken die prijs en

weerde dalse beloont worden, niet uyt haer

eygen verdienst : maer daer uyt dat Godt onse

gehoorsaemheyt die wy hem bewijsen , soo

hoogli acht en weerdeert. Ick spreeck' alhier

van die volmaecklheydl der werken die van

Godt gheboden , en niet van de ghene die van

den menschen volbracht wort. Want daerom
en hebben oock de wercken der Wet die wy
doen

,
geen aenghenaemheydt anders dan uyt

d'on verdiende goedertierenheydt Godts, om dal

onse ghehoorsoemgeydt in die wercken swack
en kreupel is. Maer dewijl alhier niet en wordt
gedisputeert wat weerde de wercken hebben
sonder Christus , soo sullen wy dat dispuyl

laten varen, 't Geen eygentlick tot de legen-

woordighe sake 1) behoort dal herhael' ick

wederom , te weten , dat de wercken de gant-

sche graty en bevalligheydt dies' in sich heb-

ben , alleenlick hebben ten opsichl van de ghe-

hoorsaemheyt , die Godt alleen aensiet
,
gelijck

hy door den Propheet getuyght : Ick en hebb'

u niet bevolen van offerhanden en brandl-

oü'eren, maer alleen dat ghy neerslelick mere-

ken soudl op mijne woorden. Van de eygen-

willighe 2) wercken spreeckt hy elders : AVaer- le^

om weeght ghy-lieden geldt uyt voor 'l gene

dal gheen broodl en is? Item: Doch Ie ver-

gheefs eeren sy my leerende leeringen, \die]

gheboden van menschen [s>jf/.] Dit en sullense

derhalven geensins kunnen verontschuldigen
,

dalse met goede ooghen aensien , dat d'arme

luyden in die uylerlicke beuselingen soecken

die gerechtigheyt , die sy Gode leghen setlen
,

en daer mede sy haer selven voor de Hemel-
sche vyerschaer ophouden en schraghen 3)

kunnen. Daer benelTens , is dit niet een be-

straffens weerdigh ghebreck , dalse ceremoniën
(le'iecriüghlöo

die niet en worden verslaen , als een klucht 4) en vcrtooneus.

of tooversche besweering op hel tooneel ten

loon brengen ? Want hel is seker dal alle cere-

moniën verderllelick 5) en schadelick zijn , soo swceringii

de menschen door deselve lol Christus niet

gheleydt en worden, 't Is nu sulcks dat de

ceremoniën die in ghebruyck zijn onder het

Pausdom , van de Leer' afghesonderl worden
,

op dalse de menschen besich houden met leec-

kenen die geen beteeckenis en hebben. Eyn-

delick (ghelijck de buyck een vernufligh kon-

slenaer is) blijckt hel dalter veel ceremoniën

van de geldsuclilige 0) Mis-Priesters uytghevon-

den en bedacht zijn , op datse netten souden

zijn om geil Ie vangen. Doch hoedanigen oor-

sprongh de ceremoniën souden moghen heb-

ben, sy zijn evenwel alle samen alsoo lot een

vuyl en schandelick gewin voor-geslell, dat het

1 ) handel 2) versierde. S) oudersettcn.

i) batemeut-spcl. 5) oadcugead'. 6) gierige.

G . A 1'geson -

niet anders dan

ecu klucht ol'

tooversche bc-

7 Sy zijn allo

te gheiijck om
vu\l ghewins

wiil' in-cstilt.
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Nu komt hy

wederom ea

seydt dat alle

audere sooda-

nighe inseltia-

geu dicrgelijc-

ke gebreken ou-

derworpeuzija.

Keden, uyt

lesai. 20. 13.

14.

Welcke daer

zijn d'iusettin-

geu die van de

Kerck verwor-

pen moeten

worden.

De bewijsre-

denen der Pa-

pisten voor ha-

meer en deel der selver afgeschaft moet wor-

den, indien wy willen maken, dat die godt-

loose en heyligschennende 1 ) koopmanschap

,

in de Kerck niet meer ghedreven en worde.

16. Al hoewel de Leer' die ick alhier van

d'insetlinghen der menschen voorstell', niet en

schijnt te passen op alle tijden , overmidts al

dat 't welck ick tot noch toe geseydt hebb',

gheheel en al onsen tljdt betreft en aengaet

:

so sal nochtans al het voorseyde voor alle de

toekomende lijden nut en oorbaerlick wesen.

Want so dickwils als dese superstity onder

de menschen inkruypt datse Godt door hare

ghedichtsels dienen willen , soo wijeken de

wetten die tot dien eynde ghemaeckt worden
,

terstondt af, tot die grove feylen en misbruyc-

ken die wy nu aengetoont 2) hebben. Want

Godt en dreyght niet een of twee eeuwen

,

maer alle tijden en eeuwen met desen vloeck

dat hy met blinlheydt en ongevoelickheyt

slaen sal die ghene van dewelck' hy door

leeringen der menschen gedient wordt. Dese

verblindingh veroorsaeckt altijdt dat geenerlei

ongeschicktheydt en wordt vermeden door

hen 3) die , soo veel vermaninghen Godls ver-

smadende, sich van selfs in die doodelicke

stricken verwerren. Indien yemandt sonder

eenige 4) wydspraeckigheydt 5) enckelick en

eenvoudelick wil weten, welcke daer zijn de

menschelicke insettinghen , die tot allen tijden

van de Kerck verworpen , en van alle Godt-

vruchtige mispresen moeten worden , soo sal

hy sulcks verstaen uyt die sekere en klare*

beschrijvingh', die wy voor henen ghedaen en

ghestelt hebben , te weten , dat voor sooda-

nigh te houden zijn alle de wetten die van

de menschen sonder Godts Woordt tot dit

eynde zijn gemaeckt en ghestelt , op datse

,

ofte wijs' om Godt te dienen voorschrijven

,

of wel 6) de conscientien met Godtsdienstighe

eerbiedigheydt tot deselve verplichten souden
,

als ofse geboden gaven 7) van dingen die ter

saligheyt nootsakelick zijn. Indien tot dese

twee ghebreken , of oock tot het eene van

dien noch andere ghebreken komen , te weten
,

datse door hare menighte de klaerheydt des

Euangeliums verduysteren: datse niet en stich-

ten , maer veel meer zijn onnutte en ydele

bekommeringhen, dan oprechte oeifeninghen

der Godtvruchtigheyt : datse tot onreynigheydt

en vuyl ghewin dienen : dats' al te swaer zijn

om onderhouden te worden : datse met quade

superslitien zijn besoedelt: soo sullen wy daer

door te lichtelicker vernemen hoe veel quaedts

in sulcke menschelicke wetten gelegen zy.

17. Ick hoor' alhier watse tot verdedigingh

1) kerck-ro'jvischc. 2) vorhuolt. :!) vtriiiijdt van die.

4) (circomstantieii en). 5) omstandigbeden. 6) [ ]. 7) [].

van hare saeck antwoorden , te weten : Dat

haer insettinghen niet van hen , maer van Godt
haren oorsprongh hebben, Want sy roemen dat

de Kerck van den Heyligen Geest alsoo wordt

geregeert , datse niet en kan dwalen : en dat

de macht en authoriteyt van de Kerck by haer

is. Wanneerse dit verkreghen hebben , soo be-

sluytense verder daer uyt dat hare traditien

en mseltmgen zijn openbaringhen des Heyli-

gen Geestes, dewelcke met en kunnen veracht

worden , 't en zy dat Godt met eenen godt-

looslick vcrsmaedt worde. Ën op datse niet

en souden schijnen in desen yetwes te heb-

ben beslaen buyten het goet-vinden van def-

tige Mannen , soo willense datmen gelooven

sal, dat het meerderdeel van haer' enderhou-

dingen , voort ghekomen is van d'Apostelen.

En sy beweeren daer en boven dat uyt een

exempel ghenoeghsaem blijckt, wat d'Apos-

telen in andere dingen gedaen hebben, dewijls'

in een Concily vergadert zijnde , volghens het

oordeel en besluyt des Conciliums , allen

den Heydenen hebben verkondigt en laten

welen , datse sich souden onthouden van den

afgoden-oller, en van bloede , en van 't verslick-

te. Wy hebben aireed' in een andere plaets

verklaert , hoe valsc-helick datse sich den tytel

van de Kerck aentrecken, om daer door
|

haer selven aen te prijsen. Soo veel de leghen-

woordighe saeck belanght , is 't dat wy alle be-

drieghlicke voorwendinghen en blankelsels 1)

wech ruymen , en oprechtelick bemercken en

in sien willen dat gheen 't welck wy inson-

derheydt behartighen moeten , en ons voor-

nemelick raeckt en betreft , te weten , wat

voor een Kerck Christus hebben wil , op dat

wy ons na sijnen regel schicken en aenstellen

mochten: soo sullen wy lichtelick bevinden,

dat die ghene die de palen van Godls Woort

voor by gaen , en lichtveerdig en dertel zijn

om wetten te maken , de Kerck niet en zijn.

Want is 't niet alsoo dat dese Wet , die een-

mael de Kerck ghegheven is , eeuwigh blijft ?

Al dit woort, welck ick u-lieden gebiede , dat

suil ghy waernemen om te doen : ghy en sult

daer niet toe doen , ende daer van niet af-

doen. En elders : Doet niet yetwes tot des

Heeren woordt , noch en treckt daer van yet-

wes af: op dat hy mogelick u niet en slralfe
,

en ghy leugenachligh bevonden wordet. De-

wijl sy moeten bekennen dat dit ghesproken

is tot de Kerck , wat doense dan anders dan

datse de wederspannigheydt der Kercke ten

loon stellen, dewelcke, ghelijck sy roemen,

na soodanighe verboden die haer ghedaen zijn,

niet te min heeft durven beslaen yetwes van

het hare tot Godes Leer' toe te doen en met

1) coleurcn.

re insettingen.

1. Dees' iu-

settingben zijn

van Godt, en

van de Kercke

Godts die uiet

en kan dwalen.

Actor. 15.

29.

1. Antwoort.

Die Kerck en

is de Kercke

Godts niet die

tot Godes

Woort nieuwe

wetten wil toe-

doen siet cap.

8. sect. 20.

(p. 49.3.)

Deut. 12. 32.
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3. Autwoovt.

yr staeu scer

sterlickop te-

leu Je ware

erck dcwelc-

; niet met al-

n tot Godts

rVoordt toe-

)ct, CU daer

in oock niet

et allen af-

cckt

t. Antwoort.

En was niet

jheooilooft

iwcs te voe-

n tot delocre

r Wet, veel

n totJelecre

s Enangeli-

ns.

rem. 7. 22

Godes Leer' te vermenglien. Doch het zy

verre van ons dat wy souden toestemmen in

hare leughenen , door devvelcke sy de Kerck

met soo grooten laster en schandt-vleck be-

kladden : maer laet ons dit voor vast houden

datse den naem der Kercke ter quader trou-

wen voorwenden, soo dickwils alsse drijven

en voorstaen die moetwilliglieyt en vernielen-

heydt der menscheHcke lichtveerdigheydt, de-

welck' haer selven binnen de palen van Godt

voor-gheschreven , niet en kan houden , maer

deselve dertelick overtreedt en tot haer' ey-

ghene vonden afdwaelt. Daer en is geen be-

decktheyt, geen duysterheyt, gheen twijird-

achtigheydt in die woorden des Heeren , door

dewelcke de gantsclie Kerck dit verbodt ont-

fangbt , datse den Woorde Godts niet yetwes

en sal by voegen , noch yetwes af korten
,

wanneerder questy is van den dienst des Hee-

ren en van de gheboden der saligheydt. Maer,

sal yemant seggen , dit was gesproken van de

Wet alleen , na dewelcke noch gevolght zijn

de prophetyen en de gantsche bediening des

Euangeliums. Voorwaer ick bekent 't : en seg-

ghe met eenen , dat de selvige meer zijn ver-

vullinghen, als toesettinghen of afkortinglien

der Wet. En indien de Heere niet en lijdt

datter tot den dienst van Moses, al hoewel die

door veel bewimpelen (om soo te spreken)

duyster was
,
yetwes toegedaen , of daer van

yetwes afghekort werde , tot dat hyselfdoor

sijne dienstknechten de Propheten , en ten ket-

sten door sijnen wel-gheliefden Soon een klaer-

der leeringh soude toedienen : waerom en sou-

den wy dan ons selven niet laten voorstaen
,

dat ons veel strengher verboden is yetwes toe

te doen tot de Wet , tot de Propheten , tot

de Psalmen , en tot hel Euangelium ? De Heere,

dewelcke van over langen tijt verkondight heeft,

dat hy door geen dingh soo seer en wordt

vertoornt , dan als hy door menschelicke von-

den gedient wordt, en heeft sijn vroegere

natuer niet laten varen 1). Hier uyt hebben

haren oorsprongh die voortrefïeiicke woorden

by de Propheten , dewelcke sonder ophouden

in ons' ooren behoorden te klincken : Want
ick en hebbe met uwe Vaderen , ten dage als

ickse uyt Egyptcn-lant uytvoerde : niet gespro-

ken , noch hen geboden van saken des brandt-

oifcrs ofte slacht-oiïers. Maer dese sake hebbe

ick hen geboden , seggende : Hooret nae mijne

stemme, soo sal ick u tot eenen Godt zijn,

cnde ghy sult my tot een voick zijn: ende

wandelt in al den wegh, dien ick u gebieden

sal. Item : Ick hebb' uwen Vaderen betuyght en

geseydt : Hoort mijn stemme. En meer andere

1) en is van sijnen vorigheu aerdt niet afgetreden,

uytspraecken I) van dien slach : maer dit is

een uytnemende uytspraeck 2) boven andere

:

Heeft de Heere meer lust aen brandl-olferen,

ende slacht-offeren , als aen het ghehoorsamen

der stemme des Heeren? Siet, gehoorsamen
is beter dan slachl-olfer, opmercken dan het

vette der rammen. Want wederspannigheyt is

een sonde der tooverije , ende wederstreven

is afgoderije. Soo kan dan lichtelick worden
bewesen dat alle de menschelicke vonden die in

desen deele door d'autóriteyt der Kercke ver-

dedight worden , valschelick der Kercke wor-

den toegedicht , dewijlse van ongoddelickheydt

niet en kunnen verontschuldight worden.
'18. Dit is de reden waerom wy vrymoe-

delick strijden tegen dese tyranny der men-

schelicke traditien en insettinghen , deweick'

ons onder den tytel van de Kerck hooveer-

delick wort opghedrongen.' Want wy en be-

spotten de Kerck niet
,

gelijck onse tegen-

partijen , om ons hatelick te maken , boosse-

lick van ons lieghen : maer wy geven haer

dien lof datse gehoorsaemt moet worden , welc-

ken lof de meest' is diese begeert. Sy selven

doen veel eer de Kerck groot ongelijck , de-

wijlse deselve wederspannigh maken tegen

haren Heere , seggende , datse verder is ge-

gaen , dan haer door Godts Woort gheoor-

looft was. Op dat ick verswijghe dat het een

uytnemende onbeschaemtheyt en boosheyt is,

sonder ophouden van de macht der Kercke

te roepen : en ondertusschen over 't hooft te

sien en niet te willen weten wat haer van

den Heere bevolen , en wat ghehoorsaemheydt

sy den ghehode des Heeren schuldigh is. Maer
is 't dat wy (ghelijck 't betaemt) lust hebben
om met de Kerck in vrede te komen 3) , soo

is dit dienstigher tot desaeck, te weten, dat

wy sien en gedencken wat ons en de Kerck

-

van den Heere bevolen wordt , op dat wy
hem eendrachtelick gehoorsaem zijn mochten.

Want wy sullen sonder twijlfel met de Kerck
seer wel in vrede 4) komen , so 5) wy alle-

sins den Heere ghehoorsaemheydt bewijsen.

Voorts wat belanght datse den oorsprongh van

hare traditien , door dewelcke de Kerck tot

noch toe beswaert en onderdruckt is , bren-

gen en betrecken tot d'Apostelen, dat en is

niet anders dan louter bedrogh : dewijl de

gantsche Leere der Apostelen inghespannen is

om te beletten dat de conscientien met gheen

nieuw' onderhoudingen belast en worden , en

dat de Godtsdienst door onse vonden niet en

worde verontreynigt. Daer benelTcns , indien-

men den Historiën en ouden Schriften eenigh

geloof mach geven , so zijn die dingen die

1) sprtiu-ken. 2) spreiiek. 3) over een te dniglien.

4) over een. 5) is't dat.

4. Antwoort,

't Is een on-

vcrdraghelicke

onbeschaemt-

heyt, geduyrig

van de macht
der Kercke te

tierenen te bul-

deren : en on-

dertusschen

niet te willen

weten wat hïer

van den Heere

bevolen is, en

wat ghehoor-

saemheydt sy

deseu ghebode

schuldigh zy.

2. Bewijs-

reden, Het ziju

.\postolischc

traditien en iu-

settingen.

Antwoordt.

door ontken-

niugh.

Ja 't zijn lou-

tere beJrieghe-

rijen.
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Of 't zijn veel

eer Joodtsche

of Heydeusclie

ouduihoudiu-

gen, of oumit-

te of ydele fut-

selinghen of

ceremouvkeus,

'tWdckblijckt

uytdeueersligc

bemerckiug der

Kerckelicke

Historiën,

(p. 494
)

onse tegen-partijen den Apostelen toe-eyglienen,

niet alleen by hun onbekent , maer oock nooyt

ghehoort glieweest. Laet hen alhier niet snap-

pen en snateren dat veel leeringen en inset-

tingen der Apostelen , die by geschrift niet en

zijn gheslelt gheweest , door ghebruyck en

ghewoont zijn aenghenomen : te weten , die

leeringhen , dewelcke sy, doe Christus noch

leefde , niet verstaen en konden : maer na sijn

Hemelvaert door d'openbaringhe des Heyligen

Geestes gheleert hebben. D'uytleggingh en het

rechte verstandt van dese plaels hebben wy
elders ghesien. Wat het 1) legenwoordighe

onderwerp 2) belanghl , sy stellen voorwaer

haer selven ten spot , dewijl het klaer en blijc-

kelick is*), dat die groote verborgentheden,

die cjuansuys
|
volgens haer seggen den Apos-

telen soo langen lijdt zijn onbekent gheweest

,

eensdeels zijn of Joodtsche onderhoudingen of

Heydensche, ten deele onnutte ghebaren 3)

en ydele ceremonykens, (van dewelcke de

Joodlsche onder den Joden , en de Heyden-
sche onder den Heydenen al over langh te

voren waren bekent gemaeckt) die d'onwijse

Mis-Priesters , dewelcke niet met all' en welen

noch van tuyten noch van blasen , seer fijn

verrichten : ja van de kinderen en sollen soo

M'el en bequamelick nae gheboolst worden

,

dat het 4) schijnt, datter gheen bequamer
Prelaten ^en zijn tot sulcken heyligen werck.

Ofschoon er gheen Historiën en waren , soo

souden nochtans de verslandighe menschen uyt

de saeck selve kunnen oordeelen , dat dien

grooten hoop der ceremoniën , wijsen en onder-

houdinghen niet schielick en op één bot in

de Kerck inghebroken
, maer allenghskens in-

ghekropen is. Want dewijl de Heylighe Bis-

schoppen die de tijden der Apostelen alder-

naest geweest zijn , sommige dingen hadden

ingeslelt die tot de disciplijn en ordre behoor-

den : soo zijnder naderhandt menschen gevolght

en opgekomen d'een nae den anderen , die

niet voorsichligh ghenoegh en veel te neus-

wijs en eergierigh waren : van dewelck' yeder

een hoe ö) jongher en later hy 6) te voor-

schijn c|uam , door een te 7) dwaser navol-

gingh en jaloersheyt altijdt gearbeydt heeft om
sijn Voorsaten in 't vinden van nieuwe dingen

te boven te gaen. En om dat het te vreesen

stondt dat hare vonden , uyt dewelcke sy by
de nakomelingen eenen lof sochten te behalen

,

in korten lijdt souden vergaen en te niet loe-

pen
,
soo hebbense d'onderhoudingh der selver

oock mei grooler slrengigheyl afgevordert.

2) den. 2) handel. 3) gliebeerden. 4) (veel licht)

5) (hy). 6) []. 7) [].
*) De editie van 1569 heelt /i/ii/iiitl voor conslei.

Dese verkeerde navolgingh en jaloersheydt

,

is de baermoeder, daer uyt ons voort gheko-

men is het meerder-deel van die ceremoniën

die sy-!ieden ons voor inseltingen der Apos-

telen aenprijsen. En dit geluygen oock de

Historiën.

19. En op dat wy 't door het optellen

van alle de ceremoniën niet te langh en maken
,

soo sullen wy met een exempel te vreden zijn.

Het Nachlmael des Heeren wierdt ten tijden

der Apostelen bedient met een groole een-

voudigheydl. D'eersle nakomers der Apostelen

hebben om de weerdigheydt des Nachtmaels

te vercieren
,

yetwes daer by ghevoeglit 't

welck niet en was te misprijsen. Maer daer

nae zijn die dwase nabootsers opgeslaen , de-

welcke nu en dan verscheyden sluckskens

daer aen lappende , dit kleedt des Priesters 't

welck wy in de Misse sien , dese vercierselen

des Allaers
,
dese fulselinghen en ghebaren i),

en desen gantschen huysraet der onnutte din-

ghen ons by een gheraept en t'samen ghe-

voeght hebben. Maer sy werpen ons leghen

datmen eertijdls gheloofl heeft, dat die din-

ghen die al-omm' in de ganlsche Kerck een-

drachtelicken ghepleeght en ghebruyckt wier-

den , van d'AposteJen selfs afkomsligh waren.

Ende sy brengen ons Augustinus by lot een

gheluyge van dit haer seggen. Wat my be-

langht ick en sal de weder-leggingh van dese

teghen-werpingh nergens anders uyt halen dan

uyt de woorden van Auguslinus selven. Die

dmgen , seghl hy, die de ganlsche werelt door

onderhouden worden , die machmen verstaen

verordineert te zijn , ofte van d'Apostelen sel-

ven , of van d'algemeyne Concilien , welckers

authorileyt in de Kerck seer heylsaem is : als

by exempel , dat hel lyden des Heeren , en

sijn Opslandingh , en sijn Opvaert ten He-

mel , en de sendingh en komst des Heyligen

Geestes door een jaerlicks feest wordt geviert

en verkondight. En sooder yetwes anders is

van sulcks , het welck van de ganlsche Kerck
,

al-omm' daerse sich henen uytslreckt , wordt

onderhouden. Naedien hy soo weynigh' exem-

pelen aenhaell en optelt , wie isser doch die

niet en slet dal hy d'onderhoudingen die te

dier lijdt ghebruyckelick waren , te weten , al-

leenlick d'eenvoudlge, en weynighe, en dege-

licke onderhoudinghen, in dewelcke d'ordrc

der Kercke nuttelick begrepen en vervat wort

,

heeft willen brengen en betrecken lot Autheu-

ren weerdigh van gheloof en aensien? Maer

hoe wijdt verschilt dit ^van dat gheen 't welck

de Roomsche Meesters ons soecken af te pers-

sen , te welen , dalse niet één ceremonyken

Bevestiging!

van de voor-

gaendc ant-

woordt op hel

tweede argn-

mcnt, genomei

vau 't excmjje

der ceremonier

die allenglis-

kens tot de be^

dieningh van

het Nachjmael

des Heeren toC'

gedaen zijn.

Uytvluchl nvt

Augustinus.

Epist. US.

Autwoorl op

d'uvtvlucht.

1) ghebeerdcn.

I
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Tweede be-

tigingh ge-

nen van het

:empel des

'-waters.

pist. 118. ad

luar.

Tweede aut-

lordt op de

cede tewijb-

ien. Indieu-

r ecuigecere-

jnien van de

>Qdt-yaders

vonden zijn,

o verschillen

ie nochtans

eel van de

lepsclie.

hebben dat niet voor Apostolisch en moet ge-

houden worden

20. Om hier van een kort eynde te ma-

ken , soo sal ick alleen een exempel voort

brenghen. Indien yemant hun vraeght van waer

sy liaer Wy-waler hebben , sy antwoorden ler-

siondl: Van d' Apostelen. Maer de Historiën

betuygen dat dit Wy-water bedacht en ge-

vonden is , ick en weet niet van wat Room-
schen Bisschop , dewelcke voorwaer den Doop

nooyt met sulck een vreeml en ontijdlgh teec-

ken en soude besmet hebben , indien hy met

d'Apostelen raet gepleeght hadde. Hoewel het

en schijnt my der waeriieyt niet ghelijck te

zijn dat d'oorsprongh en d'eerst' inslellingh

des Wy-waters soo oudt is als de Historiën

schrijven. Want als Augustinus seght, dat

sonimighe Kercken te sijnen tijde weygherden

't exempel van Christus in het wasschen der

voeten nae te volgen , op dat die wijse en

ceremony niet en soude schijnen te behooren

lot den Doop, so geeft hy daer mede te ken-

nen , datter te dier tijdt gheenderley wasschingh

en was die met den Doop eenighe gheiijckenis

hadde. Watier van zy, ick en sal gheensins

loestaen dat dit van den Apostolischen Gheest

sijnen oorsprongh heeft, te weten, dat de

Doop , wanneer hy door een dagelicks teecken

in ghedachtenisse gebracht wort , eenigsins ver-

nieuwt worde. Ick en vraeg' oock daer na

niet , dat de selvig' Augustinus in een ander

plaets oock andere dinghen den Apostelen toe-

schrijft. Want dewijl hy daer van geen ander

bewijs en heeft dan eenige gissingen , soo en

moet sulck een gliewichlige saeck daer uyt

niet geoordeelt worden. Ten laetsten , ofschoon

wy cuack toestonden dal die dingen die Augus-

tinus opsomt 1) van den tijt der Apostelen

afghekomen zijn , soo is nochtans hier in een

groot onderscheyt of ghy eenige oefTeningh der

Godlsaligheyt inslell, dewelcke de gelooviglie

mei een vrye conscienty moghen ghebruycken
,

en daer van sy oock sich moghen onthouden

indien het ghebruyck van dien hun niet nut

en is : dan of ghy een wet maeckt en voor-

schrijft die de conscientien met dienslbaerheyt

verstrickl. Maer nu van wat Autheur en In-

sleller dals' oock souden mogen voort geko-

men zijn , nadien wy sien datse tot soo een

groot mlsbruyck zijn vervallen , soo mogense

vryelick sonder den Autheur hoon en smaet-

heydl aen te doen , afgeschaft worden : want

sy en zijn nooyt alsoo bevolen en aengepresen

datse sonder ophouden 2) souden moeten plaets

en slandt grijpen.

21. Het en helpt hun oock niet veel datse

't exempel der Apostelen voorwenden om haer

tyranny t'ontschuldigen. De Apostelen en Ou-

derlingen van d'eerste Kerck , seggense , heb-

ben buylen 't bevel van Christus een Wet ghe-

maeckt, waer door sy allen Heydenen geboden,

dals' haer selven souden onthouden van af-

goden-offer, van vorstickten , en van bloedt.

Indien hun dit gheoorlooft was,
|

waerom en

sal het dan haren successeurs en navolgers

niet geoorlooft zijn dat selfste na te volgen

,

soo dickwils als het de saeck alsoo mocht ver-

eysschen ? Maer of Godl gave datse altijdt soo

in alle saken , als oock in dese saeck , d'A-

postelen naevolghden. Want ick ontkenn' dat

d'Apostelen aldaer yetvves nieuws ingeslelt of

besloten hebben , 't welck ick lichtelick met

een krachtige reden kan bevestigen. Want de-

wijl Petrus in dat Concily verklaert dat Godt

versocht wordt indiennien den Discipelen een

jock op leyt , soo stoot hy sijn eygen advijs

en gevoelen om verr' is 't dat hy daer nae

toestaet dat hun eenigh jock opgheleydt worde.

En hun wordt aldaer een jock opgeleydt , in-

dien d'Apostelen door haer eygen autorileyt

verordineeren , datmen den Heydenen moet

verbieden afgoden-olTer, bloedt en verstickt'

aen te raken. Hier blijft wel noch dese swarig-

heyt , te weten , dat sy 't nochtans schijnen

te verbieden. Doch deselve sal lichtelick wech

ghenomen worden , indien yemant den sin van

dese ordonnanty nader bemerckt; in dewelck'

het eerst en voornaemsle stuck is , datmen

den Heydenen hare vryheydt moet laten be-

houden , datmen haer oock niet en moet on-

gerust maken , of van wegen d'onderhoudin-

ghen der Wel eenighe moeyt' aen doen. Dus

verre dient d'ordonnanty Ireffehck tot ons voor-

deel. De uytsonderinghe I) die aldernaest daer

op volght , en is geen nieuwe Wet van de

Apostelen gemaeckt , maer sy is een Godde-

lick en eeuwigh gebodt Godts, van de liefde

niet te verbreken , sy en vermindert oock niet

een hayr van die voor-gemelde vryhey t : maer

sy onderwijst alleen de Heydenen , hoe dat

sy-lieden haer selven sullen voeghen nae hare

Broeders, op dats' hare vryhey l tot aenstoot

van hare Broeders niet en komen te misbruyc-

ken. Dit zv dan het tweede stuck in dees'

ordonnanty, te weten, dat de Heydenen hare

vryheydt sullen gebruycken sonder schade van

yemandt , en sonder aenstoot haren Broederen.

Maer, sult ghy seggen , sy schrijven noch-

tans yetwes sekers voor. 't Is also ,
doch hier

op dient geweten , datse , voor so veel voor

dien tijdt oorbaerlick was , leeren en aenwij-

sen mei wat dinghen de Heydenen hare Broe-

Uerde bewijs-

reden, gheno-

ineu van d'or-

donuantv der

.Apostelen.

Actor. 15. 20.

(p. 195.)

1. Antwoort,

de voorscydc

plaets verkla-

rende.

Het eerste

hooftstuck van

dees' ordon-

nanty der

.\posteleii.

Het tweede

hooft- stnek.

1) verhaelt. L') gheduyrigh. 1) uytuemiugh.
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Toepasaingh

vandeseplaets,

betooiiende dat

sommif^he din-

gen in't Paus-

dom ghebruyc-

keUck voor een

tijdt van de

Godtvruchtige

gheleden wor-

den, om der

swacke Broe-

deren wille.

l.Cor. S. 1.4.

7.

ders konden ergeren 1), op dat de Heydenen

sich van die dingen moehlen wachten en ont-

houden: nochtans en brengense mets nieuws

van het hare tot die eeuwige Wet Godts

waer door de ergeringe 2) der Broederen ver-

boden wort.

22. Ghelijck of de getrouwe Herders , de-

welcke Gemeynten regeeren , die noch niet wel

geordineert en geschickt en zijn , allen den ha-

ren verboden openbaerlick des vrydaegs vleesch

te eten, of op feest-daghen 3) in 'topenbaer voor

alle man l'arbeyden, of yetwes diergelijcks te

doen , tot der tijdt toe dat de swacke , niet

dewelcke sy verkeeren en om gaen , stercker

geworden zijn. Want al hoewel dese dinghen,

de superstity aen een zijde ghestelt en vvech

gedaen zijnde , vry en middelmatig zijn in haer

selven : so en kunnense nochtans sonder mis-

daet niet gepleegt worden , wanneerse geschie-

den met aenstoot en ergernisse der Broederen.

En de tijden zijn nu soodanigh , dat de ge-

loovige dese dingen niet en kunnen plegen

voor d'oogen van hare swacke Broeders , son-

der de conscientien der selver svvaerlicks te

verwonden. Wie soude nu , uytgenomen alleen

de lasteraer, kunnen segghen dat de Herders

die suicke dinghen verbieden, een nieuwe Wet
maken , dewijl sy alleen d 'ergernissen tegen

gaen en verbieden , die van den Heere duy-

delick genoeg verboden zijn? Men kan oock

niet meer seggen van d'Apostelen , dewelck'

in het wech nemen van d oorsaeck der erger-

nissen geen ander voornemen noch ooghmerck

en hebben gehadt, dan de Goddelicke Wet,
aengaende 't vermijden van erghernis , te doen

onderhouden , als ofse geseydt hadden : Het

is des Heeren gebodt dat ghy den swacken

Broeder niet en sult ergeren, 't Is nu sulcks

dat ghy den oiïer der afgoden , het verstickt',

en het bloedt niet en kondt eten sonder de

swacke Broeders ergernis te geven. Wy ge-

bieden u derhalven in des Heeren Woordt en

Naem , dat ghy suicke dinghen met aenstoot

en ergernis niet en eet. Dat de Apostelen dit

ooghmerck gehadt hebben , daer van is Paulus

ons een seer goede getuyge , dewelcke voor-

waer volgens 't gevoelen van 't Apostolische

Concily aldus schrijft : Aengaende dan het eten

der dingen die den afgoden geolfert zijn : Wy
weten, dat een afgodt niets is in dewerell:
maer sommige met een conscientie des afgodts

tot noch toe eten als [i/ets] dat den afgoden
geolfert is : ende hare conscientie swack zijnde

wort bevleckt. Siet toe dat dese uwe macht
niet eenigher wijse een aenstoot en worde den
genen die swack zijn. Soo wie dit ter degen

1) verergeren. vercrgeringe. ü) vver-dagen.

sal hebben overwoghen , die en sal voortaen

niet bedroghen worden door de gene die d'A-

postelen nemen tot een decksel voor hare

tyranny , als of d'Apostelen door haer ordon-

nanty de vryheyt van de Kerck hadden be-

gonnen te verbreken. Maer op datse ghedwon-
gen worden dese mijne wederleggingh door

haer eyghen belijdenis goedt te keuren , soo

laet hen my antwoorden , met wat recht sy

bestaen hebben dese selvighe ordonnanty der

Apostelen af te schaffen : te weten , om datter

geen vrees' meer en was van sulck' erger-

nissen en tweedrachtigheden die de Apostelen

door haer ordonnanty hadden ghesocht voor

te komen : en om datse wisten dat een Wet
moet geweerdeert en afghemeten worden nae

haer eynd' en ooghmerck. Dewijl dan die voor-

ghemelde wet en ordonnanty ghegeven was
om de liefde t'onderhouden, soo en wort in

deselve niet anders geboden dan dat gheen

't welck de liefde betreft en aengaet. Wan-
neerse bekennen dat d'overtredingh van dese

wet niet anders en is als een verbrekingh der

liefde , bekennense dan oock niet met eenen

dat deselve wet niet en is eenigh byvoegsel

tot de Wet Godts , maer alleen een oprechte

en eenvoudige toepassingh op de tijden en op

de zeden der ghener den welcken die Wet
gegeven en toe-geschickt wierdt.

23. Maer onse teghen- partijen beweeren

datmen sich aen \) soodanighe menschelicke

wetten en insettingen sonder uytsonderinghe 2)

moet onderwerpen , al waren die ons oock

honderdt-mael onrechtveerdigh en schadelick.

Want alhier en wordt, seggense, niet ver-

eyscht dat wy de dwalinghen sullen voor goedt

kennen: maer alleen dat wy, die onderdanen

zijn, verdragen sullen 't harde gebiedt van

ons' overhoofden , 't welck ons niet en betaemt

te weygheren. Doch de Heere doet ons hier

seer goedt onderstandt door de waerheydt sijns

Woordts , en brenght ons uyt soodanigen sla-

verny tot die vryheyt die hy ons door sijn

Heyligh Bloedt .verkregen , en meer dan een-

mael door sijn Woordt verzeghelt heeft. Want

men heeft alhier niet alleen voor , dat wy
eenige sware verdruckingh in ons lichaem ver-

draghen sullen
,
ghelijck als sy-lieden ter qua-

der trouwen versinnen 3) ,
maer dat de con-

scientien van hare vryheydt, dat is, van de

weldaedt des Bloedts van Christus berooft

zijnde , op slaefsche wijse mochten ghepijnight

worden,
|
Hoewel wy willen dit oock laten

varen, als of het weynigh tot de saeck diende.

Maer hoe veel meynen wy dat hier aen ghe-

leghen is, dat de Heere van sijn Rijck be-

1) []. 2) ujtnemingh. li) versieren.

3. Antwoürt,

ghüuomeu van

debekentenisse

der teghen-

partijen.

Want sy

schaffen af de

ordonnanty del

Apostelen,

door het exem
pel van 't welck

sy nochtans

haer insettin-

gen bevesti-

ghen willen.

3. Antwoort,

soodanigh eene

tyranny op het

exempel der

Apostelen steu-

nende, moet
om twee rede-

nen mispresen

worden.

1. Om datse

de lichamen en

oock de con-

scientien pij-

ui.'ht.

(p. 496.)

2. Om datse

GoJe sijn hecr-

schappy ont-

neemt,waer nyt
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hrirlceli

iiet'k'n

29. 1.3

'eg. 17.

'''^<^ rooft wordt, 't wclck hv liein-solven met soo

groeten slrengiglieydt als sijn eygen aentreckf?

't Is nu suicks dat hem sijn Rijck wort benomen,

soo dickwils als hy met wetten der mensche-

licke vonden en insettinghen ghedienl wordt:

dewijl hy alleen wil gehouden wesen voor den

Wet-gever en Insteller van sijnen Dienst. En
op dat niemandt dencke dat dit een saeck is

die niet om 't lijf en heeft , so laet ons hooren

hoe groot deselve zy int oordeel des Heeren :

Nadien seght hy, dit volck my gevreest heeft

na geboden en leeringen der menschen : Daer-

oni , siet , ick sal voorts wonderlick handelen

met dit volck, wonderlick, ende wonderbaer-

lick : want de wijsheydt sijner Wijsen sal ver-

gaen , ende het verstandt sijner Verstandighen

^- sal sich verbergen. En elders: Te vergeefs

eeren sy my leerende leeringen
,

[die~\ gebo-

den van menschen \^tjn-] En voorwaer de

gantsch oorsaeck daer door het by ghekomen
IS dat de kinderen Israëls haer selven met

veel afgodery hebben verontreynigt , wort ge-

leyt op dees' onreyne vermengingh , om dat-

se . namelick , de geboden Godts overtreden

hebbende , haer selven nieuwe diensten heb-

ben gesmeedt en opgerecht. Daerom wordt m
de heylighe History verhaelt dat de nieuw' in-

24. woonders die de Babylonische Koningh over-

ghebracht hadd' om Samaria te bewoonen

,

vande wilde beesten verscheurt en vernielt

wierden , om datse gheen kennis en hadden

van de Rechten of Ordonnantien des Godts

in dien Lande. Ofschoon se in de ceremoniën

niet en hadden ghesondight , soo en soude

nochtans de ydele vertooninghe 1) Gode niet

behaeghi hebben: maer Godt heeft ondertus-

schen dese schendingh van sijnen dienst wil-

len wreken en te huys soecken om dat de

menschen gedichtsels inbrachten die vreemt

waren van sijn Woordt. Hier uyt wordt daer

na geseydt, datse door sulcken straf verschrickt

zijn gheworden , en oversulcks de wijsen in

de Wet voor-geschreven , hebben aengheno-

men : maer om datse den waren Godt noch

niet suyverlick en dienden , so wort aldaer tot

twee-malen toe herhaelt , datse Godt vreesden.

Waer uyt wy besluyten en verslaen dat een

deel van die vrees' en eerbiedigheydt die wy
hem schuldigh zijn, daer in is gelegen, dat

wy in hem te dienen enckelick en eenvoude-

lick volgen 't geen hy gebiedt , sondereenighe

van onse vonden daer onder te vermengen.
• En hierom worden de Godvruchtige Koningen

dickwils ghepresen, om datse deden na alle

de geboden, ende niet af en weecken noch

ter rechter nocli ter slinker-handt. Ick kom'

1) |icim]iei'y.

noch verder, al is't schoon datter in eenighen

eyghenwillighen 1) dienst opentlick geen godt-

loosheydt en wordt gesien , soo wort dien

dienst nochtans hefligh van den Heylighen

Geest verdoemt, om dat daer in afwijckingh

is van Godts gebodt. d'Altaer die Acliaz liet

maken en stellen in den Tempel te Jerusalem .

het patroon en voorbeeldt van welcken Altaer

uyt Damascus ghebracht was, mocht schijnen

den cieraet des Tempels te vermeerderen , de-

wijl sijn voornemen was alleen Gode daer op
ütferhanden op te ofieren , 't welck hy tref-

felicker soude kunnen doen op desen nieuwen ,

dan op den eersten en ouden Altaer : wy sien

nochtans hoe dat de Geest die stoutigheyt ver-

vloeckt om geen ander oorsaeck dan om dat

de vonden der menschen in den dienst Godts,

onsuyvere vervalschinghen zijn. En hoe klaer-

der de wille Godts ons is geopenbaert , soo

veel te minder kan de broot-dronckentheydt

om wat nieuws op de baen te brengen , ver-

ontschuldight worden. En daerom wordt de

misdaedt van Manasse te recht door dees'

omstandigheydt verswaert, om dat hy eenen

nieuwen Altaer gebouwt 2) en opgerecht heeft

in Jerusalem : van welcke Stadt Godt hadde

gheseydt: Ick sal aldaer mijnen Naem setten.

Want nu wordt aldaer door dese daedt de

authoriteyt Godts ghelijck als met opset ver-

worpen.

24. Veel menschen zijn verwondert waer-

om de Heere soo heftigh dreyght dat hy won-
derlicken omgaen sal met dat volck van 't

welck hy met geboden der menschen ghedient

wordt , en daer benellens oock verklaert , dat

hy te vergeefs wort ge-eert door leeringen der

menschen. Maer indien 3) se bemerckten wal
het üy in't stuck van de Religy (dat is, in't

stuck van de Hemelsche Wijsheydt) Godes
mondt alleen hooren en aenkleven, soo sou-

dense met eenen sien dat de Heer' gheen

slechte reden en heeft waerom hy soodanige

verkeerde diensten alsoo vervloeckt , deweick

hem nae de lust eu sinlickheyt van 's men-

schen vernuft bewesen worden. Want ofschoon

die gheen' die sulcke wetten op 't stuck van

den Godtsdienst gemaeckt , onderdanigh zijn

,

eenigen schijn van ootmoedigheyt hebben in

dees' hare gehoorsaemheydt : soo en zijnse

nochtans niet ootmoedigh voor Godt , den welc-

ken sy voorschrijven de selfste wetten die sy

onderhouden. Dit is de reden waerom Paulus

wil dat wy soo neerstigh sullen toesien dat

wy niet bedrogen en worden door de traditien

der menschen, en door dien eygen-willigen

dienst , die buyten Godts Woort van de men-

2. Rei. IB. lü.

2. Reg. 21.4..

Eu dit en is

gheen wonder,

want de von-

den der men-
schen in't stuck

van de Religy

mishagen

Gode.

Reden, dese

wijsheyt komt
voort uyt hoo-

veerdy en ghi:-

veynstheyt.

Coloss 2.4.18.

\) versieiden. 2) betimmert. .'!) waer 't lint.
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Bevestiglit

door een exeiu-

lH-1.

5. Uewijs-

redeii, gheno-

men van soni-

mighe exempe-

len.

].Sam. 7. 17.

Antwoort op

heteerst'exeni-

pel.

(p. 497).

Iiidic. 13. 19.

Antwoort op

het tweed' ex-

empel.

schen bedacht is. Voorvvaer 't is alsoo,oiise,

midtsgaders aller menschen vvijsheydt moet in

ons' oogen tot dwaesheydt worden, op dat wy
hem alleen mogen laten wijs zijn. Desen wegh

en wordt geensins in gegaen van die ghene

deweicke liaer selven door eenige onderhou-

dinghskens die nae 't goet-duncken der men-

schen uytghedacht 1) zijn, Gode beliagelick

willen voorstellen , en hem als tegen sijn danck

in de handt steken een overtredende gehoor-

saemheyt , die den menschen en haer' inset-

tingen bewesen wordt. Gelijck suicks in som-

mighe voorleden' eeuwen en oock by onsen

tijdt gepractiseert en ghepleeght is , en hedens-

daegs oock gepleegt wort in die plaetsen daer 't

gebodt des schepsels meer gheacht wort als dat

des Scheppers : daer de Religy en Godtsdienst

(sose nochtans een Religy verdient genaemt

te worden) door meerder en dwaser superstitien

verontreynight is, dan ooyt eenigh Heyden-

doni was. Want wat soud' het menschelicke

vernuft anders kunnen voort brengen dan din-

gen die sot en vleeschelick zijn , en haren

Autheur en Vinder geheel en al gelijcken.

25. Dat oock de Voorstanders der super-

stitien voorwenden : Dat Samuel geolFert heeft

in Rama, en dat sulck olFeren Gode be-

haeght heeft, al hoewel het geschiede buyten

't voorschrijven der Wet : daer op is licht

t'anlwoorden, te weten, dat Samuel aldaer

niet eenen tweeden Altaer en heeft opge-

recht teghen den eenighen Altaer Godts

:

maer dat hy de stadt daer hy woonde, voor

d'alder-bequaemste tot verrichting der Offer-

handen verordineert heeft , dewijl d'Arke des

Verbondts noch geen sekere plaets en hadde.

Voorwaer dees' heylige Propheet en hadde

niet eens in den sin yetvves nieuws in den

Godtsdienst in te voeren , daer Godt soo
|

stricktelick verboodt yets daer toe of yets daer

af te doen. Wat het exempel van Manoah be-

langt, ick seggh' dat het extra-ordinair en by-

sonder is gheweest. Hy die een privaet en

gemeyn man was heeft Gode gheoffert, en 't

offer heeft Gode behaeght : te weten , om dat

hy dit werck by de handt genomen heeft

,

niet uyt een lichtveerdighe bewegingh sijns

ghemoedts, maer door een Hemelsche drift en

inghevingh. Hoe seer Godt die dinghen ver-

vloeckt die de menschen uyt haer selven ver-

dichten om hem te dienen , daer van dient een

ander die niet minder en was als Manoah
,

te weten , Gideon , ons tot een klaer exempel

en bewijs , wiens Ephod niet alleen hem en

sijnen huysghesinne , maer oock den gantschen

voicke tot eenen val gedijet heeft. In somma

,

1) versiert.

5. bewijs-

reden Cliristu

Mutth. 23. 3,

l, Antwoort

vertoonende

des Heeren

een yeder menschelicke vondt , door deweicke

de menschen Godt willen dienen , en is niet

anders dan een vuyhgheyt daer door de op-

rechte heyligheyt wordt verontreynight.

26. Waerom heeft dan, segghense, Chris- Leeft' "giièwiit

tus gewilt dat de Joden souden draghen d'on- datmen souJa-

verdraghelicke packen die de Schrift-gheleerde
'dè^jragcn

^""

en Phariseen bonden en opleyden? Jae waer-

om heeft deselve Christus elders ghewilt dat

de Joden sich souden wachten voor den suyr-

deessem der Phariseen? Verstaende door den

suyrdeessem (gelijck den Euangelist Mattheus ^iMh

verklaert) al dat het weick sy van haer eygen

leeringh onder het suyvere Woordt Godts ver-

menghden. Wat willen wy klaerders als dit

dat ons bevolen wort haer gantsche Leer' te

vlieden en te vermijden? Hier uyt worden wy
t'eenemael versekert dat de Heere oock in

d'andere plaets niet en heeft gewilt dat de

conscientien van sijne kinderen door d'eyghene

traditien der Phariseen souden ghequelt wor-

den. De woorden selven , soose maer niet en

worden verdraeyt, en brengen oock suicks niet

mede. Want als de Heere aldaer voor hadde voonieiuen.

de zeden der Phariseen bilterlick te bestraften ,

soo heeft hy voor henen sijne toehoorders een-

voudelick onderwesen , ofschoon se in der

Phariseen leven niet met allen en sagen 'twelck

sy mochten navolghen , datse nochtans niet en

souden versuymen te doen 't geen van hun

mondelingh gheleert wierdt , alsse saten op den

stoel van Moses , dat is , om de W^et te ver-

klaren. So heeft dan Christus dit alleen willen

voorkomen en verhinderen , dat het ghemeyne

voick door de quaed' exempelen van hare Lee-

raers niet en souden worden verleydt om de

Leere te verachten. Maer indien sommige door

geen redenen en zijn te bevveghen en altijdt

eysschen getuygenissen van andere , so sal ick

alhier neder stellen de woorden van Augusti-

nus, die even dit selvighe te kennen geven:

De schaeps-kooy des Heeren heeft eensdeels

ghetrouwe Voorstanders , en eensdeels Huyr-

lingen. De ghetrouwe Voorstanders zijn oprechte

Herders. Hoort en verstaet evenwel dat oock

de Huyrlingen noodig zijn. Want veel Huyr-

lingen in de Kerck nae aerdtsche goederen

staende
,

predicken Christus , en de stemme

van Christus wordt door haer gehoort : en de

schapen volghen niet den Huyriingh , maer den

Herder door den Huyriingh. Hoort de Huyr-

lingen die u van den Heere selfs zijn aenghe-

vvesen ; de Schrift-gheleerde , seght hy, en de

Phariseen sitten op den stoel van Moses ; 'tgeen

sy u seggen , doet dat , maer nae hare werc-

ken en doet niet. Wat is dit anders geseydt

dan hoort de stemme des Herders door de

Huyrlinghen ? Want op den stoel sittende , lee-

August. i'

loann. trad

16, 5. seq.
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rense de Wet Godls. Soo leert dan Godt door

hen. Maer is 't dats' haer eyghen vonden lee-

ren willen , soo en wilt haer Leere niet hooren
,

noch daer nae doen. Dus verr' van Augustinus.

27. Dewijl nu veel ongheleerde , wanneer-

se hooren dat door de menschelicke Iraditien

de conscientien der nienschen schandehck ver-

strickt worden , en Godt te vergheefs wordt

gliedient , met eenen oock verwerpen en uyt-

schrappen alsuicke wetten door deweicke de

Kerck in goede ghestaltenis en ordre ghe-

hracht wordt, soo moet oock alhier de dwa-

lingh van die luyden wel te pas wederleydt

worden. Hier is voorwaer een slibberighe grondt

daer men lichtelick kan vollen : door dien men
terstondt met den eersten opslagh niet en siet

wat onderscheydt daer zy tusschen dese twee-

derley wetten. Maer ick sal de gantsche saeck

met weynighe woorden alsoo klaer voorstellen

,

dat niemandt door de gelijckheydt van d'een

met d'ander en sal worden bedroghen. Voor

eerst moeten wy dit weten , dewyl wy sien

datter in allerley mackerschap en geselschap

der menschen noodigh is eenige polity en re-

geermgh , om den ghemeynen vrede te voeden
,

en d'eendrachtigheyt te behouden: en dat in

allerley saken die te verhandelen en te ver-

richten staen , altijdt een sekere wijs' en ordre

ghevolght en ghebruyckt moet worden , de-

weicke niet en kan worden veracht en ver-

worpen sonder de ghemeyn' eerbaerheydt , en

oversulcks oock de menschelickheydt selfs te

verkorten: dat sulcks alles voornemelick in

de Kercken moet worden waergenomen en

betracht , deweicke door een wel-gheschickte

gestaltenis , ordre , en stel aller dingen onder-

houden worden , en sonder eendraclitigheyt

gantsch en gaer niet met all' en zijn. Daer-

om indien wy den welstandt van de Kerck

wel willen versorgen , soo moet met alle neer-

stigheyt worden betracht 't geen Paulus ge-

biedt , te weten: Dat alle dinghen eerlick en

met ordre gheschieden. Maer ghemerckt in de

zeden der menschen soo groeten verscheyden-

heydt , in de ghemoederen soo grooten veran-

derlickheydt , in de verstanden en oordeelen

soo grooten strijdt en on-eenigheyt is, so en

isser oock geen polity vast en bestendigh ghe-

noegh , 't en zy datse door sekere wetten

ghefatsoeneert en vast gliemaeckt worde: daer

en kan oock geen wijs' en ordre worden be-

waert en onderhouden sonder een ghesette

form' en gestaltenis. Het is derhalven so verre

van ons dat wy de wetten die daer toe dien-

stigh zijn , souden verdoemen en verwerpen

,

daf wy selfs beweeren dat de Kercken van
hare zenuwen en krachten ontbloot , en geheel

en al mismaeckt en verstrooyt worden , so wan-

neer sulcke wetten worden wech genomen.

Want men kan niet hebben 't geen Paulus

eyscht : Dat alle dinghen eerlick en met ordre

gheschieden: 't en zy dat d'eerlickheydt en

ordre selfs, door by-ghevoeghde wetten en

onderhoudinghen , als door sekere banden , vast

gheset worden. Dit moelmen alleen altijdt in

sulcken onderhoudinghen af stemmen en loo-

chenen
, eerstelick , datse ter saligheyt noodt-

sakelick zijn en de conscienty religieuselick

verbinden: ten anderen, datse tot den Godts-

dienst behooren , en dat de Godtvruchtigheydt

bestaet in deselve.

28. Wy hebben derhalven alhier een seer

goedt en getrouw merck-tcecken , 't welck ons

het onderscheyt aenwijst tusschen die godt-

loose ordonnantien en insettingen (waer door

gelijck gheseydt is , beyde de ware Keligy ver-

duystert en de conscientien ter nederghedruckt

worden) en de wettelicke onderhoiidinghen der

Kercke : indien wy ghedencken dat de wet-

tighe insettmgen der Kercke verordineert en

aengheleydt zijn tot een van dese twee eyn-

den , of tot dese twee
|
eynden te ghelijck

,

te weten , op dat in de heylighe by-een-kom-

sten der geloovigen alle dinghen eerlick en

met behoorlicke weerdigheydt mochten worden

verhandelt en verricht, op dat oock daer be-

neiïens de societeyt en het mackerschap der

menschen self als door sekere banden van

geschicktheyt en matigheyt, binnen plicht en

ordre behouden worde. Want wannneermen

eenmael verstaet dat de Wet ghemaeckt en

ingestelt is om der geaieyner eerbaerheyts

wille, soo IS aireede superstity wech gheno-

men , in deweicke die vervallen die den dienst

Godts stellen in de menschelicke insetlinghen.

Wederom , wanneermen weet dat de Wet alleen

dient en behoort tot een ghemeyn ghebruyck .

soo IS die valsche meyningh van verbintenis

en nootsakelickheydt uytgheroeyt, deweicke

den conscientien een groote vrees' en ver-

schrickingh veroorsaeckte , doemen meynde
dat de traditien en wetten der menschen tot

de saligheydt noodtsaeckelick waren. Want
men heeft met dese goede wetten en ordon-

nantien der Kercke niet anders voor , dan dat

de liefde door onderlinghen en ghemeynen

dienst onder ons worde ghevoedt en onder-

houden. Doch wy moeten noch duydelicker

verklaren wat onder dees' eerlickheyt of be-

taemlickheyt , midtsgaders oock wat onder

d'ordre die Paulus ons aenprijst , begrepen

wordt. Het eynde der betaemlickheydt of eer-

lickheydt is , eensdeels op dat wy door soo-

danighe wijsen en ceremoniën (die omtrent de

Heylighe saken en oeiïeninghen gheplee.^ht

worden , om deselve t'eerweerdiger en t'acn-

I„ .k'M< in..(-

tiMi twee iiyter-

i.te ghemijdt

worden.

Tiidteu lïe

Paepscbe inset-

tingen acu de-

sen leghel ghe-

lej'l en beproeft

worden, soo sal

blijcken datse

zijn onbetacni-

liek en ongere-

gclt.

([,. 49S.)

Wat Paulus

verstaet door

de woorden eer-

licli cnde or-

dentlick.
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Tn de Paep-

sche ceremo-

niën en is niet

belaenilicks.

litschi-ijvinf

van de war

betaemlick-

hevt.

In de Paep-

sf^he vertoonia-

ghen en is geen

ovdi'e.

Exempelen

valide ware be-

taemlicklicydt.

l.Cor. 11.21,

en 5.

sienlicker te maken) als door liuln-middelen

tot Godtvruchtiglieyt souden opgeweckt wor-

den : anderdeels oock op dat de manierlickheydt

en stemmigheydt die in alle eerlicke hande-

linghen placts moet hebben , in de voorseyde

Heylighe oefTeninghen aldermeest mocht wor-

den ghesien. In d'ordre is dit het eerste , dat

de Regeerders kennis hebben van de wijse,

wet en reghe! om wel te regeeren : en dat het

ghemeyne volck 't welck geregeert wordt

,

worde gewendt ghemaeckt tot de ghehoor-

saemheydt Godts en tot d 'oprechte disciplijn

en tucht, 't Ander is , dat de staet van de

Kerck wel gestelt en de vreed' en gerustig-

heyt der selver versorght worde.

29. Soo en sullen wy dan niet segghen dat

die ceremoniën en inseltinghen eerlick en be-

taemlick zijn , in dewelcke niet anders en is

dan een ydel vermaeck : gelijck wy daer van

een exempel hebben in die guychelsche toe-

rustingh die de Papisten ghebruycken m haren

Godtsdienst , alwaer niet anders en wordt ge-

sien dan een schijn van onnutte cierlickheyt

en een prael sonder vrucht. Maer sullen die

ceremoniën en inseltingen voor eerlick hou-

den , die tot d'eerweerdigheydt en aensienlick-

heydl der heyhghe verborgentheden alsoo die-

nen , datse zijn een bequame oeITeningh tot de

Godtvruchtigheyt : of die ten minsten aen 1)

de handelmghe een behoorlick cieraet toe-

brengen : en oock niet t'eenemael sonder vruclit

en zijn : maer den geloovigen vermanen met wat

een groote manierlickheyt , Godtvreesentheyt

en eerweerdigheyt datse de Heyiige saken be-

hooren te handelen. Voorts , op dat de ceremo-

niën ons mochten zijn oefTeninghen der Godlsa-

ligheyt, so is't noodig dats' ons rechtstreeks 2)

tot Christus leyden Desghelijcks en sullen wy
d'ordre niet stellen in die beuselachtighe ver-

tooninghen 3) die niet anders en hebben dan

eenen verdwijnenden glanlz : maer in die ghe-

schicktheyt en gestaltenis, dewelcke allerley ver-

warringh, onghemaniertheydt , wederspannig-

heydt , en allerley beroerten en tvveedrachtig-

heden wech neemt. Van de betaemlicke en

eerlicke ceremoniën en insettingen hebben wy
exempelen by Paulus , en by namen dese , dat-

men de onheylighe gastmalen en drinck-ge-

laghen met het Heylighe Nachtmael des Heeren

niet en moet vermenghen : dat de Vrouwen
in 't openbaer onder de luyden niet anders en

moeten verschijnen dan met ghedeckten hoofde.

Wy hebben oock veel ander' exempelen in

het dagelicksche ghebruyck : als daer zijn dese
,

dat wy bidden met gheboghen knyen en met
den blooton hoofde : dat wy de Sacramenten

1) r ]. 2) rechtsweeghs. 3) pomiierljen.

des Heeren niet slordigh . maer met eenighe

weerdigheydt bedienen : dat wy in 't begraven

der dooden eenighe eerbaerheydt pleghen en

ghebruycken , en andere dingen die daer toe

behooren. De ceremoniën en insettinghen die

d'ordre betrciïen zijn dese, te weten, d'uyren

en tijden die tot de ghemeyne ghebeden
,

pre-

dicatien , en heylighe handelinghen verordineert

zijn : de rust en slilheydt onder de predica-

tien , de bestemde plaetsen tot den Godtsdienst,

het gesamentlick singhen der Psalmen en Lie-

deren , de gesette dagen tot het houden van

des Heeren Nachtmael. Item : dat Paulus den

Vrouwen verbiedt in de Ghemeynte te spre-

ken , en soo der eenige diergelijcke meer zijn.

Insonderheydt behooren hier onder oock die

insettinghen die de disciplijn en regeeringh be-

waren en onderhouden
,

gelijck de Catechismus

of Kinder-leere , de Kerckelickc stralTe , de

Ban , het Vasten , en de reste die in 't selve

register kunnen gestelt worden. Aldus mogen

wy alle d'ordonnantien der Kercke die wy als

heyligh en heylsaem aennemen , brenghen tot

twee hooft-stucken: want sommighe hebben

haer aensien op de wijsen en ceremoniën

,

sommighe wederom op de regeeringh en vrede

van de Kerck.

30. Maer aenghcsien 1) alhier te vreesen

is dat aen d'een zijde de valsche Bisschoppen

hier uyt een decksel sullen soecken en nemen

om haer ongoddelicke en tyrannische wetten

t'ontschuldighen , en dat aen d'ander zijde som-

mighe veel te vreesachtige menschen door de

boven-genoemde quaden ghewaerschouwt we-

sende
,
geen wetten , schoon dat die goet zijn

en heylig , en sullen laten stant grijpen: so

moet ick alhier betuygen , dat ick die mensche-

licke wetten en ordonnantien alleen voor goet

keur , die op d'authorileyt Godts ghegrondt

,

en uyt de Schriftuyr genomen , en oversulcks

geheel en al Goddelick zijn. Laet ons tot een

exempel nemen de knye-buygingh , die in de

ghemeyne gebeden ghepleeght en gebruyckt

wordt. De vraegh' is ofse zy een mensche-

licke tradity, die een yeghelick mach verwer-

pen of in de windt slaen? Ick segghe dats'

alsoo een menschelicke tradity is, datse met

eenen oock van Godt komt. Sy komt van Godt

voor soo veel alss' een deel is van die eer-

lickheyt die wy volgens 't bevel des Apostels

moeten besorghen en betrachten : sy komt van

de menschen voor so veel alss' ons in 't by-

sonder toont en aenwijst dat geen 't welck de

Apostel meer in 't gros en algemeyn te ken-

nen gegeven, dan uytgeleydt en verklaert had-

de. Uyt dit eenigh exempel machmen af nemen

1) geineri-kt

Exempelen

van de Christe-

licke ordre

De Kerckelic-

ke ordonnan-

tien zijuintwee

hooft-sluclicn

begrepen.

Voorts, geen

ordonuantieu

zijn soodanigb,

dan diedevvel'?-

ke op d'autho-

rileyt Gods ge-

gront en uyt de

Schriftuyr ge-

nomen zijn.
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Ten tweeden

moeten d'inset-

tingen Godde-

lickziju, al hoe-

wel sy in't by-

sonder aenghe-

merokt, v.th de

mensnhen zijn

ingestelt.

d).
49il

)

De liefd' is de

beste bestnyr-

ster der selver,

als dewelcke

sietopdestich-

tinjh van de

Kerck.

Daerom is het

de plicht der

Christenen, so-

danige ordon-

nantieo niet te

verachten,

noch Icversny-

men, niacrghe-

trouwelick

t'onderhouden:

ende dat met
een vrve con-

seienty.

en verstaen , wat men van alle soodanighe

wetten en ordonnantien moet ghevoelen . te

weten . dat de Heere , dewijl hy de gantsche

somma van de ware gherechtigiieyt , en alle

de deelen van sijnen Godtsdienst , mitsgaders

oock alles wat ter saliglieyt noodtsakelick was
,

in sijn Woordt ghetrouwelick vervat , en duy-

delick glieopenbaert heeft.
|

in desen allen als

deenighe Meester moet ghehoort worden. Maer

na dien hy, wat belanght d'uyterlicke disciplijn

en ceremoniën , in 't bvsonder niet en heeft

willen voorschrijven wat wy daer in volgen

moeten (om dat hy wist en voorsach dat siiicks

hanght aen de staet en gheleghentheydt der

tijden , en oock oordeelde dat eenerley form'

en gestaltenis niet en past op alle eeuwen) soo

moeten wy alhier den toevlucht nemen tot d'

algemeyne regelen die hy gegeven heeft , om
daer nae te richten en te schicken alle die

gheboden en wetten , die de noodt der Kerc-

ke sal vereyschen tot onderhoudingh van eer-

lickheydt en ordre. Eyndelick , dewijl hy daer-

om van d'uytwendige disciplijn en ceremoniën

niets uytdruckelicks geleert en heeft , om dat

deselve ter saligheyl niet noodtsakelick en zijn
,

en nae een yeghelicks voicks en tijdts zeden

verscheydelick toegepast moeten worden tot

stichtingh van de Kerck : soo machmen soo

wel de ghewoonlicke veranderen en afschaflen ,

als de nieuwe instellen, ghelijck sulcks tot

welstandt van de Kerck nut en oorbaerlick is.

lek bekenn' voorwaer, datnien niet llchtveer-

delick , noch dickwils , noch om gerlnghe oor-

saken tot veranderingh en vernieuwingh voort

varen moet. Maer de liefde sal seer wel oor-

deelen wat schadelick of slichtelick is : en in-

dien wy aen 1) de liefd' het bestuyr en beleydt

laten hebben , soo sullen alle dingen wel gaen.

31. Voorts, het is den schuldighcn plicht

van 't Christen-volck . d'instellingen die na de-

sen regel gemaeckt zijn , wel met een vrye

conscienty, en sonder eenige superstity, maer

niet te min oock met een Godtvruchtighe en

ghewillighe ghehoorsaemheydt t'onderhouden
,

met te versmaden , noch door onachtsaemheydt

voor by te gaen : so verr' is het daer af , dat

het deselve door hooghmoedt en wederspan-

nigheydt openllick soude mogen schenden en

overtreden. Ghy sult segghen, wat vryheydt

kan de conscienty hebben in so groeten eer-

biedigheyt en toesicht dies' omtrent dees' in-

settinghen pleghen moet ? Jae dat de conscienty

niet te min vry zy, sal seer wel blijcken als

wy sullen overlegghen dat de wetten en or-

donnantien daer aen wy verbonden zijn , niet

en zijn onveranderlick en eeuwigh , maer datse

zijn uyterlicke oefFeninghen voor de niensche-

1) []
"

Pit gcvolgh

en besinvt wort

licke svvackheydt , dewelcke al hoewels' ons

allen niet noodigh en zijn , nochtans van ons

allen ghebruyckl worden , om dat wy over en

weder 1) zijn verplicht de liefd' onder ons

onderlingh te koesteren en t'onderhouden. Dil

kunnen wy vernemen uyt de boven gesteld' verki.iert doer

exempelen. Wat sullen wy seggen? Is de Re- exempelen die

ligy en Godtsdienst gelegen in eenes vrouwen
'^eiT'voorko"

doeck en huyve, datse met ongedeckten hoofde men.

niet en macht uyt gaen ? Is het ghebodt aen-

gaend' haer stilswijghen in de Ghemeynte soo

heyligh en strengh , datse sonder de hooghste

sonde te begaen niet en mach spreken ? Isser

in het knye buygen , en in 't begraven van

een doot lichaeni eenighe verborghentheydt

die sonder schelm-stuck niet en mach na ge-

laten worden? In 't minste niet. Want indien

een vrouw haer soo seer haesten moest om
haren naesten te helpen datse gheen tijdt en

hadd' om haer hooft te decken , soo en son-

dightse niet schoon datse met onghedeckten

hoofde toeloopt. Daer is oock stondt en ge-

leghentheydt datse niet min bequamelick mach

spreken , alsser tijt en stont is datse moet

swijgen. Soo wie oock door eenig gebreck

verhindert zijnde niet en kan knielen . dien en

is het niet verboden al staende te bidden. Ten

laetsten 't is beter eenen dooden by tijdts te

begraven , dan nae een lijckkleedt of na de

gene die 't lijck souden geleyden , soo langh

te wachten tot dat het onbegravene doode li-

chaem beginne te verrotten. Maer het is even-

wel met de voorseyde dinghen alsoo geleghen,

dat de gewoonten des Landts , d'ordonnanlien

die daer op gemaeckt zijn, en eyndtlick de

redelickheyt en den regel der zedigheyt selfs

ons onderwijsen wat wy in die dingen doen

of laten moeten : waer in ofschoon yemandt

door onbedachtheyt of verghetentheydt yetwes

ghefeylt hadde , soo en heeft hy doch gheen

sonde begaen : maer indien dat feyl begaen is

door versmadingh of verachtingh , soo is de

wederspannigheydt te misprijsen. Desgelijcks

en is daer aen niet gheleghen wat daghen het

zijn , en wat uyren , hoe de plaetsen daer men
vergadert , bebouwt en betimmert zijn , wat

Psalmen datier ghesonghen worden en op wat

dagh. Maer evenwel moetender zijn sekere

dagen , en gesette uyren , en een sekere plaets

die bequaem is om all' het voick t'ontfanghen ,

indienmen eenighsins besorgt is om vrede t'

onderhouden. Want wal een zaet en oorsprong

van groole twisten en krackeelen soud' uyt de

verwerringh on onsekerheydt deser dingen ont-

slaen , indien een yeder nae sijn goet-duncken

mocht veranderen dat gheen 't welck den ge-

meynen staet en ordre der Kercke betreft?

Regelen die

waer te nemen
zijn.

I) (over).

49
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Aen d'ander

zijde is noodig

datmen vennij-

de, eerstelick

datter niet

t'eenigei' tijdt

eeuige dwa-

liiigli iD en

l<niyp' diedese

ordDnnantien

niochte be-

MiH-ttcn.

2. 01 eenige

suiiei'stity, die

de Godtvruch-

tigheyt of lief-

de verstoort.

3. Of eenige

noodtsakelick-

heydt, die de

vryheydt der

Kerckeu soude

willen wech

nemen.

(p. BOO.)

Want indienmen dese saken
,

gelijck als in het

midden stelt , en in eens yegelicks goedt-vinden

overgheeft, 't is seker dat gliy nimmermeer en

sult sien , dat een en het selvige dingh allen

te gelijck sal behagen. Is 't dat yemandt hier

tegen mort , en wijser wil zijn dan 't betaemt

,

die sie selver toe hoe dat hy sijn eygensin-

nigheydt den Heere sal aenprijson. Maer ons

moet dit woort van Paulus ghenoegh doen

:

Wy en hebben sulcke ghewoonte niet, noch

de Gemeynten Godts.

32. Voorts is noodigh datmen met alle

neerstigheydt daer op toelegghe : eerstelick dat-

ter niet eenighe dwalmgh m en kruyp', waer

door dit reyn ghebruyck of besmet , of ver-

duystert mocht worden. Dit sullen wy beko-

men , Indien d onderhoudmghen en msettmgen

diemen maeckt een baerblijckelicke nutligheydt

met sich brenghen . mdien men seer weynighe

insettinghen toelaet : en voornemelick mdien

daer by komt d'onderwijsing van een getrouw

Herder, dewelcke de deur voor alle verkeerde

meyningen toesluyt. Dese kennisse maeckt dat

een yeder in alle dees' insettingen sijn vryheydt

behoudt , en niet te min oock gewillig en van

selfs sijne vryheydt met eenighe noodtsakelick-

heydt belast , voor sou veel de voorseyde be-

taemlickheyt en eerlickheyt , of de liefde sulcks

sal vereysschen. Ten anderen dient men er

op 1 ) te letten dat wy selfs dees' insettinghen en

ceremoniën sonder superslity onderhouden , en

oock d'onderhoudingh der selver niet al t'ey-

ghensinnigh en neuswijselick af en vorderen

van andere, dat wy den voornaemsten dienst

Godts niet en stellen in de veelheydt der cere-

moniën , dat d'eene Kerck d 'andere Kerck niet

en verachte van weghen de verscheydenheyt

in d'uyterlicke discipiijn en regeeringh. Ten

laetsten dat wy ons selven in desen gheen

eeuwighe wet en stellen , maer het gantsche

gebruyck en eynde der insettinghen en onder-

houdinghen richten en beleyden tot stichtingh

van de Kerck : soo dat wy wanneer 't de

stichtingh vereyscht , sonder ons eenighsins t'

ergeren of te slooren , lijden en dulden niet

alleen datter yetwes verandert worde , maer

dat oock alle d'onderhoudingen die voor henen

onder ons
|

gebruyckelick ghewecst zijn , wor-

den wech ghenomen. Want de bevindingh van

desen tegenwoordigen tijdt leert ons dat de

gelegentheydt des tijdis somtijts mede brenght

,

datmen sommige wijsen en ceremoniën , die

andersins niet ongoddelick noch on-eerlick en

zijn, na de ghestaltenis van de saeck moet
afschaffen. Want (ghelijck de blindthejt en on-

wetenheydt van de voorgaende tijden seer groot

gheweest is) de Kercken hebben voor desen

1) staet

met een soo seer verdorvene meyningh , en

met sulcken halstarrige genegentheyt aen de

ceremoniën gekleeft en gehangen , datse naeu-

licks genoeglisaem van die wanschapene super-

stitien gesuyvert en kunnen worden , sonder

veel ceremoniën wech te nemen, die mogelick

in voortijden niet sonder oorsaeck ingestelt

,

en in haer selven met gheen ongoddelickheydt

besmet en zijn.

Bef XI. Capittel.

Van de Jiirisdicty [o/ Reclitspleghin<ihe] •l)fier

Kercke , mitsgaders liet raisbruyck der .selver,

sodanigli als het in 't Pausdom gesien wordt.

NU is noch overigh het derde , en oock

in een wel-ghestelde Kerck het voor-

naemste deel van de Kerckelicke Macht , de-

welck' in de jurisdicty gelegen is
,

gelijck wy
geseyt hebben De gantsche jurisdicty der Kerc-

ke behoort tot de discipiijn en bestieringh der

zeden , waer van terstondt sal ghehandeld wor-

den. Want gelijck geen Sladt of geen Dorp

en kan bestaen sonder Magistraet of Polity

:

also heeft oock de Kercke Godts ('t welck

ick voor henen geleert hebb en nu wederom

moet herhalen) sekere geestelicke Polity en

regeeringh van noode": dewelcke nochtans gant-

schelick onderscheyden is van de burgherlicke

regeeringh : en de selvighe niet alleen niet en

belet of vermindert , maer veel meer seer helpt

en bevordert. So sal dan dese macht der juris-

dicty niet anders in somma wesen , dan een

ordre bequaem en geschickt tot onderhoudingh

van de geestelicke Polity en regeering. Tot

desen eynde zijnder al in het begin Kercken-

raden gestelt geweest in de Kercken , dewelcke

het recht van ondersoeck en het recht van

vonnis 2) over de zeden hebben , de ghebre-

ken en feylen straffen , en het ampt der sleu-

telen bedienen souden. Dees' ordre wijst Pau-

lus aen in den Brief tot den Corinthen als hy

spreeckt van regeeringen. Item , tot den Ro-

ineynen , als hy seght : Die regeert, die re-

geere met neerstigheydt. Want hy en spreeckt

aldaer niet tot de wereltlicke Magistraten (de-

wijl te dier lijdt onder deselve geen Christen

en was) maer tot de ghene die den Herderen

by gevoeght waren om de gheestelicke regee-

ringh der Kercke te versorghen. Hy spreeckt

oock in den Brief tot Timotheus van tweeder-

ley Ouderlingen , namelick , van sommige die

in het Woordt arbeyden , en wederom van

sommige die het Predick-ampt niet en bedienen,

en nochtans wel regeeren. Door dese laetste

verstaet hy sonder twijfTel die ghene die tot

d'opsicht der zeden , en over het gantsche ge-

1) [ ]. 2) de kennis en liet onnleel.

Den handel

van de Kerc-

kelicke Macht
omtrent de lee-

re eu het ma-
ken der wetten

afghedaen zijn-

de, sou is noch

overig de han-

deling van de-

selve machtsoo

veel de juris'

dicty belanght.

dewelcke in dit

en het navol-

gende Capittel

ten eynde glie-

bracht wordt.

De nootwen-

digheydt, oor

sprongh en bC'

schrijvinghvai

dese jnvisdictj

wort niet Tvey-

nighe. woordei

aengewesen

bewesen dooï

de woorden des

Apostelc.

Dese jurisdio'

ty hanght aen

de sleutelen die

de Kerck zijn

gegeven.
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De bemcrc-

kingh der sleu-

telen is Iwee-

derlev.

Welckers uyt-

legj^iug hier by

gevueght wort,

gheiiomen, uyt

twee plaetsen

der Euangelis-

loan, 20. 23.

bruyck der sleutelen geslell waren. Want dese

macht , van devvelcke wy spreken , hanght ghe-

lieel en al aen de sleutelen die Christus de

Kerck gegeven heeft in 't achtiende Capittel

van Mattheus : alwaer hy gebiedt datnien van

der Kercken weghen deltigh vermanen sal die

gene die de bysondere vermaninghen van hare

broederen veracht hebben: alwaer hy oock

met eenen leert, datmen deselve soos' inbare

wederspannigheyt voort gaen , van het gesel-

schap der geloovigen sal verstoeten. Nu dese

vermaningen en bestraffingen en kunnen niet

geschieden 't en zy datmen kennisse neem' van

de saeck. En derhalven soo moeter eenigh Ge-

richt zijn en eenigen Kercken-raedt. Daerom
indien wy de belofte der sleutelen niet en wil-

len vernietigen
, indien wy den ban , d'open-

bare vermaninghen , en andere dierghelijcke

stucken niet en willen wech nemen : soo moeten

wy noodtsakelick aen 1) de Kerck eenighe

jurisdicty toestaen. De Lesers moeten waer-

nemen dat in die plaets niet en wordt glie-

handelt van d'algenieyne macht en autoriteyt

der Leere
,

ghelijck in het sestiende Capittel

van Mattheus , en in het twintighste van Joan-

nes : maer dat Christus aldaer dat recht en

oordeel , 't welck de Joden ghebruyckten in

hare Synagogen , voor den toekomenden tijdt

overbrenghl en stelt in sijn Kerck. Tot dien

dagh toe hadden de Joden hare wijse van re-

geeringh gehadt , dewelcke voor so veel de

suyver' instellingh der selver belanght , door

Christus in sijn Kerck wort bevestight , ende

dat met een sware bedreyt^ingh van straffe.

Want dit was alsoo noodigh , dewijl andersins

de roeckeloose en hooveerdige menschen het

oordeel van d'onaensienlicke en verachte Kerck

hadden moghen versmaden. En op dat de Lesers

hier in geen svvarigheydt en vinden dat Chris-

tus met de selfste woorden, saken beteeckent

die van malkanderen een weynigh verschillen,

soo sal 't oorbaerlick zijn dat wy desen knoop
los maken. Daer zijn dan twee plaetsen die

van binden en ontbinden spreken. Deerst' is

in 't sestiende Capittel van Mattheus , alwaer

Christus , na dat hy Petrus belooft heeft de

sleutelen van het Koninckrijcke der Hemelen
te geven , lerstont daer op tot hem seght

:

Wat ghy binden en ontbinden sult op der

Aerden , dat sal gebonden en ontbonden zijn

in den Hemel. Met welcke woorden hy even

dat selfste beduydt , 't welck hy met andere

woorden te kennen geeft by Joannes , doe hy
sijne Discipelen , nae dat hy op hun hadde

gheblasen
, uytsondt om te predicken : Soo ghy,

seght hy, yemandts sonden vergeeft, dien wor-
den se vergeven : soo ghy yemandts [so/ideti]

Het eerste

der sleuteleu,

t welck siet op

houdt
,

[dieii^ zijn' se gehouden. lek sal een

uytlegginghe by brenghen die niet scherpsin-

nigh , niet ghedwonghen , niet verdraey t en is :

maer die suyver I) is, en van selfs volght,

en lichtelick kan verstaen worden. Dit gebodt

van de sonden te vergeven en te houden

.

en die belofte van binden en ontbinden die

Petrus gedaen is , en moeten nergens elders

henen ghebracht en ghetrocken worden dan

tot den dienst des Woorts , welcken dienst de

Heere den Apostelen alsoo beval en opleyde

,

dat hy met eenen ter selver tijdt hun voor-

sagh met dit ampt van binden en ontbinden.

Want welck is de korte inhoudt des Euan-
geliums anders dan dat wy die alle te samen
dienstknechten der sond en des doodts zijn

,

ontbonden en verlost worden door de verlos-

singh die daer is in Christus Jesus? En dat

die ghene die Christus den Verlosser en Saligh-

maker niet aen en nemen noch en bekennen,

tot d'eeuwighe gevangenis zijn veroordeelt en

toe- ge-eygent ? Doe de Heer sljnen Apostelen

belastede dese boodschap des Euangeliums te

dragen tot alle natiën en volckeren , soo heeft den dienst d

hv, om te bewiisen dat het siin boodtschap ^^'°°''^'«; «"

> , •> 1111 nioet tot den
was , en datse van hem quam , deselve boodt- handel van de

schap met dit trefielick getuyghnis vereert en Kerckeiickeju-

verciert
:

ende dat tot een uytnemende ver-
ge',o'cktn wm--

sterckingh so van d'Apostelen, als oock van den.

allen den ghenen tot dewelcke dese boodtschap

henen komen soude. Den Apostelen was daer

aen veel gelegen dats' een bestendighe en

gron-
I

dige versekeringh hadden van hare pre- d'- ^oi.)

dicking : dewelcke sy niet alleen door oneyn-

digen arbeyt, sorgh' en swarigheydt bedienen
,

maer eyndlick oock met haer bloedt verzeghe-

len souden. Op datse, segg' ick , mochten weten

dat hare predickingh en boodtschap niet ydel

noch te vergeefs , maer vol krachts en ver-

mogens was, soo was hun hier aen ten hoogh-

sten gheleghen dats' in soo groeten benaeut-

heydt en swarigheyt , en in soo groote ge-

varen versekert waren , dat het Godts saeck

was die sy pleeghden : datse wisten en beken-

den dat Godt met hun en voor hun was , of-

schoon hen de gantsche wereldt vyandelick

wederstondt: datse verstonden dat Christus d'

Auteur van hare predickingh , al en hadden

sy hem op deser aerden met tegenwoordigh

na den lichame , nochtans in den Hemel was

om vast te maken de waerheydt van die Leer

die hy hen lieden geleert en ghegeven hadde.

Aen d'ander zijde was het oock behoorlick dat

de toehoorders ganlsch sekerlick wisten en

overtuyght waren , dat die leere des Euange-

liums niet en was het woordt der Apostelen,

maer Godts eyghen Woordt : datse was een

1) oprecht.
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Want het is

een preJicking

en een dienst,

enile niet een

jnrisdicty.

Het tweede

deel der sleute-

len. ',welck tot

de diseiplijn

des Bans be-

hoort, is dat

deel van 't

welck in dit

Capittel ghe-

handelt wordt.

Matth. 18. 18.

Op wat fon-

dament py ghe-

grondt staet.

stemm' niet op der aerden gheboren, niaer

uyt den Hemel afgekomen. Want dese dinghen
,

te weten , de vergevinge der sonden , de be-

lofte de.s eeuwigen levens en de bootschap der

saligheyt , en kunnen niet zijn ofstaenindes

menschen macht. Soo heeft dan de Heere Chris-

tus betuyght dat d'Aposleien in de predickin-

ghe des Euangeliums niet anders en hebben

dan den dienst , dat hy selfs die gheen' is die

door hare monden als door instrumenten alles

soude spreken en beloven. Ende dat dien-

volgens de vergevinge der sonden die sy-lieden

souden vefkondigen , zy de waerachtige belofte

Godts : en dat het oordeel der verdoemenis

t welck sy uytspreken souden , het seker oor-

deel Godts is. En dese beluygingh is allen

tijden en eeuwen gegeven en toe-ge-eygent,

en blijft vast en onveranderlick , om ons allen

te versekeren en ongetwijlFelt te maken, dat

het woort des Euangeliums van wien het oock

soude mogen gepredickt worden, is het eyghen
vonnisse Godts , in d 'Opperste vyerschaer uyt-

ghesproken , in het boeck des levens gheschre-

ven , in den Hemel bondigh, vast en seker.

Wy verstaen dan alhier, dat de macht der

sleutelen in de voorseyde plaetsen enckelick

en eenvoudelick is de predickingh des Euan-
geliums; en dat het met soo seer een macht
is , als wel een dienst , is 't dat wy op de
menschen willen sien. Want Christus en heeft

dese macht eyghentlick den menschen niet ghe-

geven , maer sijnen Woorde , waer van hy de

menschen Dienaers gemaeckt heeft.

2. D'andec plaets die van de macht om
te binden en ontbinden spreeckt , slaet by Mal-

theus Capittel xviii , alwaer Christus seydt : Is

't dat eenigh broeder de Gemeynte niet en hoort,

die sy u als een Heyden en Tollenaer. Voor-

waer segge ick u : al wat ghy op der aerden

binden sult , sal in den Hemel gebonden we-
sen: ende al wat ghy op der aerden ontbin-

den sult, sal in den Hemel ontbonden wesen.

Dese plaets en komt niet geheel en al met
d'eerste plaets over een , maer moet een wey-
nigh anders verstaen worden. Evenwel en

maeck' ick deselve niet soo seer verscheyden ,

datse malkanderen niet veel' en souden ghe-

lijcken. Voor eerst zijnse malkanderen hier in

gheheel gelijck, dat beyde die uytspraecken 1)

algemeyn zijn , dat in beyden altijdt deselve
macht is om te binden en t'ontbinden

,
(te

weten, door het Woordt Godts) het selfste

ghebodt, en de selfde belofte. Maer sy zijn

hier in verscheyden dal d'eerste plaets byson-
derlick spreeckt van de predickingh die de
Dienaren des Woordls bedienen en verrichten

:

dese tweede behoort tot de diseiplijn en straffe

1) sprencken.

des bans of der afsnijding , deweicke der Ghe-

meynte bevolen is. De Ghemeynte bindt den

genen weicken sy bant of afsnijdt : niet datse

den selven werpt in een eeuwigh verderf , en

in een geduyrige twijUelingh , maer om datse

.sijn leven en zeden verdoemt , en hem aireede

van sijn verdoemenis vermaent , indien hy sich

niet en bekeert. De Gemeynt' ontbindt dien

die sy tot hare gemeynschap ontfangt: over-

midts sy die cenigheyt die sy heeft in Chris-

tus Jesus hem ghelijck als mede-deelt. Op dat

derhalven niemandt het oordeel van de Rerck

hertneckelick en soude versmaden , of voor een

geringhe saeck houden dat hy door d'een-

drachtighe stemmen der geloovighen veroor-

deelt en verdoemt is : soo betuyght de Heere

dat sulcken oordeel der gheloovighen niet an-

ders en is dan een verkondigingh en bekendt-

makingh van sijn eyghen vonnis , en dat in de

Hemelen bondigh ghehouden wordt dat gheen'

'twelk sy gedaen hebben op der Aerden. Want
sy hebben het Woordt Godts daer door sy de

boose verdoemen : sy hebben 't Woort Godts

waer door sy de boetveerdighe ter ghenaden

opnemen. En sy en kunnen niet dwalen , noch

van het oordeel Godts verschillen , dewijlse niet

anders en oordeelen dan uyt de Wet Godts,

deweicke gheen onsekère of aertsche meyningh,

maer de heylige wille Godts , en een Hemelsch'

uytspraeck is. Uyt dese twee plaetsen, de-

welck' ick , mijns bedunckens
,

gelijck korte-

hek , also oock gemeynsaemlick en oprechtelick

verklaert hebb', poogen de rasende Papisten
,

sonder onderscheyt, na datse door haren tuy-

mel-geest ghedreven worden, nu eens '1) d'

Oorbiecht, dan weer 2) den Ban en d'Afsnij-

ding, nu eens 3) de Jurisdicty, en dan weer 4)

het recht om wetten te maken , en dan weer 4)

d'Indulgentien en Aflaten op te rechten. D'

eerste plaets gebruvcken sy noch daer en bo-

ven om d'Opperhoofdigheyt des Roomschen

Stoels te bevestigen. Aldus weten sy hare

sleutelen te passen tot al ö) sulcke sloten en

deuren als sy willen : so dat ghy soudt seggen

datse door haer gantsch leven de smee-kunst

gehanteert hebben.

3. Wat nu belanght dat sommighe sich la-

ten voorstaen dat dit alles maer en heeft ghe-

dient voor een sekeren tijdt: te weten, doe

de Magistraten en Overheden noch geen be-

lijdenis en deden van onse Religy : die feylen

hier in , datse niet en bemercken hoe grooten

onderscheydt en hoedanighen ongelijckheydt

daer zy tusschen de Kerckelicke en Burger-

licke macht. Want de Kerck en heeft het

recht des sweerts niet daer mede sy mocht
straffen en breydelen , sy heeft en gheen macht

Hoedanigh

zijn moet.

Het mis-

bruyck van dit

tweederley ge-

brnyck der

slentelenin het

Pausdom.

Voorts deac

diseiplijn des

bans is gcdny-

righ. Waer uyt

blijckt dat die

bedrogen wor-

den deweicke

meynen datse

geen plaets en

heeft daer

Chrislelicke

Magistraten

r.ijn.

1) als nn. 21 als nn. 3) als nu. 4) als nn. 5) [].



IV. 11. 4. VAN DE UYTWENDiGE MIDDELEN DER SALIGHEYT. 709

UujLM'scheyiit

tusscheu de

burgerlicke en

kerckelicke

macht, ver-

klaeit door eeu

exeniiiel, waer

door de noodt-

wendigheyt

vau Kercke-

licke jurisdicty

wort outdeckt.

(p. 503.)

Uytvlueht.

0111 te dvvinglien , sy en heeft gliecn gevanc-

kenis , noch andere strallen die van de Ma-
gistrael plegen opgeleyl te worden. Daer be-

neffens en isse daer niet op uyt , dat de ghene

die ghesondight heeft , teghen sijn danck ghe-

strafl worde : maer dat hy door een gewil-

lighe kastijdingh sijn leedtwesen en beleringh

betoone: Soo is dan alhier een groot onder-

scheydt : want de Kerck en treckt haer geen

dingh aen 't weick der Overigheydt eygentlick

toekomt, en d'Overigheyt en kan oock niet

verrichten dat geen 't welck verricht wordt

van de Kerck. Dit sal door een exempel klaer-

der worden. Indien yemandt sich in droncken-

schap heeft verloopen , so sal hy m een wel-

geschickte stadt met de ghevanckenisse ghe-

straft worden:
|
heeft hy ghehoereert, hy sal

of een ghelijcke , of liever een meerder slralf'

ontfangen. En alsoo sal daer mede den wet-

ten, der Overigheydt, en den uyterlicken oor-

deele genoegh ghedaen zijn. Maer het sal

kunnen geschieden , dat hy gheen teecken

geeft van berouw en beteringh , en boven dien

veel eer teghen mort en grimt. Sal de Kerck

in sulcken gheval 1 ) stil staen ? Maer de soo-

danighe en kunnen niet toeghelalen worden

tot het Nachtmael sonder beyde Christus en

sijn heylighe inslellingh te verongelijcken.

En de reden eyscht dit , dat die gheen' die

door sijn quaedt exempel de Kerck heeft glie-

ergert , d'ergernis die hy verweckt heeft door

een opentlicke verklaringh van sijne boetveer-

digheyt wech neme. De bewijs-reden die by

gebracht wordt van de ghene die het tepen-

deel gevoelen, is al te nietig 2). Christus,

seggense , heeft dit stuck den Kercken bevo-

len . doe daer noch geen Magistraet en was

die 't selve bedienen en uytvoeren soude.

Maer 't gebeurt dickwils dat d'Overheyt al

wat t'onachtsaem is; ja 't gevalt misschien

somtijts dat d'Overheyt selve gestraft moet

worden : 't welck oock den Keyser Theodosius

is wedervaren. Daer benelTens sal even dit

selvighe kunnen geseydt worden by nae van

den gantschen dienst des Woordts. Laet ver-

halven de Herders , volghens 't ghevoelen van

dese luyden als nu ophouden d'openbare son-

den te berispen : laet hun ophouden van be-

scheiden , straffen . en dreyghen. Want daer

zijn Christelicke Magistraten , die door wetten

en door het sweert dese misdaden straffen

en beteren moeten. Maer gelijck d'Overheyt

door strair en dwangh de Kerck moet suy-

veren van ergernissen : also moet een Die-

naer des Woorts van sijn zijde d'Overheydt

te hulp komen en maken datter so veel niet

en wordt gesondighl, AMus nmeten dese twee

1) ku 2) blaeuw.

diensten vereenight sijn , dat d'een den anderen

zy tot een behulp, en niet tol een verhinderingh.

4. En om de waerheydt te segghen, in-

dien yeniant de woorden van Christus naerder

overweegt, die sal lichtelick bevinden, dat in

de selvighe beschreven wordt niet een tijdt-

licke , maer een ghesette en altijdt-duyrende

Kerckelicke ordre. Want het en betaemt oock

met dat wy den genen die haer selven onse

vermaninghen niet en sullen willen onderwer-

pen, aen en by d'Overheyt brengen en ver-

klagen souden: 't welck nochtans soude moe-
ten gheschieden indien de Overheydt quani

in de plaets van de Kerck. Wat sullen wy
segghen van dese belofte : Voorwaer , voor-

waer seggh' ick u-lieden : al wat ghy op der

aerden binden sult , sullen wy seggen dat het

een beloft' is van een jaer , of van weynige

jaren ? Daer beneiïens Christus en heeft alhier

niets nieuws ingestelt: maer hy heeft gevolght

de gewoonte die in d'Oude Kerckesijns volcks

altijdt was gebruyckt en onderhouden: waer
med' hy beduyt heeft , dat de Kerck niet en

kan ontbeeren die geestelicke jurisdicty, de-

welcke sy van den eersten af ghehadt heeft.

En dit is door de gemeyne toestemmingh van

alle tijden bevestight gheweest. Want dese

geestelicke jurisdicty en is niet terstondt af-

gheschaft, doe de Keysers en Magistraten

Christus begonden te belijden : maer sy is

alleenlick alsoo gheordineert en gheschickt,

datse de burgherlicke regeeringh niet en ver-

kortede, of met deselve vermenght wierdt. En
dat wel te recht: want indien d'Overheydt

Godtvruchtigh is, soo en salse sich niet willen

uytsonderen uyt die ghemeyne ghehoorsaem-

heydt der kinderen Godts , van welcke gehoor-

saemheydt dit een bysonder en principael stuck

is: datmen aen 1) de Kerck die naer 2) Godts

Woordt oordeelt, onderdanigh is: soo verr' is

het daer van af datse dat gericht en oordeel

soude moeten wech nemen. Want, seght Ambro-
sius, wat isser heerhcker als dit , dat de Keyser

worde genoemt een soon van de Kerck ? Want
een goedt Keyser is binnen de Kerck, en niet

boven de Kerck. Die derhalven de Kerck van

dese macht berooven om d'Overheydt daer

mede te vercieren , die en vervalschen niet

alleen de uytspraeck 1 ) van Christus door een

valsch' uytleggingh , maer beschuldighen en

veroordeelen oock niet slechtelick alle de hey-

lighe Bisschoppen , die van de tijden der Apos-

telen af soo veel in ghelal gheweest zijn , datse

d'eer' en het ampt der Overheydt haer sel-

ven ter quader trouwen door een valschen

schijn aengetrokken liebben.

5. Maer dit moet oock ter andere zijden

1) [ ]. i) uyt. :J) de spreuek.

15evesti^illgh

\au de naest-

voargaeude

voorstclüugh,

te weteu, dat

de disclpliju

des baus al-

tijdt duw'cii Je

ijü Oüder de

Christelicke

Keysers eu

Overheden

geordiuecrt eu

geschickt.

Epist, S'Z. ad

Valentiauum.



710 HET VIERDE BOECK IV. 11. 5.

Weloke daer

zy geweest het

ooghmerck eu

gbebmyck vau

de Kerckelicke

jurisdicty ia de

Oude Kerck.

1. Dese gees-

telicke macht

is t'eeuemael

af-ghesondert

gheweest van

het I-echt des

eweerts.

2. Cor. 10. 4.

bemerckt worden , hoedanigli het vvaerachtighe

ghebruyck der Kerckelicke jurisdicty zy ge-

weest in voortijden , en hoe grooten misbruyck

nu ter tijdt is inghekropen ; op dat wy mogen

weten watter al afgeschaft , en watter al uyt

d'Oudtheydt herstelt en weder ingevoert moet

worden, indien wy 't Rijck des Antichrists

uytroeijen, en het ware Konlnckrijck van

Christus wederom oprechten willen. Vooreerst

is dit het eynd' en ooghmerck van de Kerc-

kelicke jurisdicty , dat de ergernissen mochten

worden verhindert : en indiender eenigh' er-

ghernis ontstaen is, datse wech ghenomen

worde. In't ghebruycken en bedienen moeten

twee dinghen waergenomen worden , eerstelick

dat dese gheestehcke macht t'eenemael word'

afghesondert van het recht des sweerls : ten

anderen datse bedient worde niet na 't goet-

duncken van eenen alleen , maer door een wet-

telicke vergaderingh. Dese twee dmgen zijn in

de suyvere Kerck onderhouden gheweest. Want
de heylighe Bisschoppen en hebben hare macht

niet gepleeght noch uytgevoert door boeten,

of door ghevangenissen , of door andere bur-

gerlicke straffen: maer sy hebben, gelijck 't

betaemde, des Heeren Woort alleen gebruyckt.

Want d'alderstrengste straf, en ghelijck als

den laetsten blicksem van de Kerck is d'ex-

communicaty, ban of afsnijdingh , dewelcke

niet dan in noodt gebruyckt en wort, en oock

gheen kracht noch gheweldt en vereyscht

,

maer met de kracht van Godts Woordt te vre-

den is. In somma de jurisdicty van d'Oude

Kerck en is niet anders gheweest dan een

werckelicke (op dat ick alsoo spreke) verkla-

ringh van dat gheen 't welck Paulus leert aen-

gaende de geestelicke macht der Herderen.

Ons , seght hy , is macht ghegeven om sterck-

ten ter neder te vellen , om te vernederen alle

hoogheydt die sich verheft tegen de kennisse

Godts, om alle gedachten t'onder te brengen

en gevangelick te leyden lot de ghehoorsaem-

heydl van Christus , en wy hebben berejde

wraeck tegen allerley ongehoorsaemheyt. Ge-

lijck dit geschiedt door de predickmgh van de

Leere van Christus : also moeten oock , op

dat de Leere niet en worde bespot , nae dat

selfste datter gheleert wordt
,
geoonJeelt wor-

den die gene die haer selven voor huys-ge-

nooten des gheloofs uytgeven. Nu, dit en kan

niet geschieden 't en zy dat oock met den

Dienst des W^oords vergheselschapt zy 't recht

om die op 1) te roepen en te daghvaerden
die in't bysonder moeten worden vermaent,
of heftigh bestraft : Item , 't recht om van de

ghemeynschap des Nachtmaels af te weeren die

ghene die daer toe niet en kunnen toeghelaten

1) []•

worden sonder soo een groote verborgent-
|

heydt t'ontheyligen. Daerom is 't dat d'Apostel

in een andere plaets, daer hy seydt dat wy
die gene die buyten zijn niet en moeten oor-

deelen , de kinderen der Kercke steldt onder

de Kerckelicke straffen en oordeelen waer door

hare feylen en gebreken mochten ghetuchtight

worden , en hy gheeft te kennen dat te dier

lijdt suick een recht en oordeel in de Kerck

gehanteert wierdt , van het welck gheen ge-

loovigh Christen vry en was.

6. Maer sulck een macht (gelijck wy voor

henen gcseydt hebben) en stondl niet by eenen

alleen , om nae sijn lust en goetduncken alles

te verrichten : maer by de vergaderingh der

Ouderlinghen , dewelck' in de Kerck soo veel

was als de Raet in een Stadt. Wanneer Cy-

prianus aenwijst door hoedanige persoenen de

voorseyde macht te sijner tijl wierl geoeffent, so

pleeght hy de ganlsche geeslelickheydl 1) te

voeghen by den Bisschop. Maer hy loont oock

elders aen, dat de geeslelickheydl i) dese macht

alsoo bedient heeft, dal onderlusschen 't ghe-

meyne volck van de kennisse der saken niet en

wierl uytgesloten. Want hy schrijft aldus : Ick

hebbe van 't begin mijns Bisschops-ampl af niy

voorgenomen niet met allen te doen sonder de

vergaderingh van de geeslelickheydl 1), ende de

loestemmingh des ghemeynen volcks. Maer dit

was de gemeyn' en ghewoonlicke wiijse dal de

Kerckelicke jurisdicty geoeffent wierdt door de

vergaderingh en het Collegie der Ouderlin-

ghen: en dese (gelijck ick geseydl hebb') waren

Iweederley. Want sommige waren geordineert

en gestelt om het Woort te predicken , som-

mige hadden alleen d'opsicht op de Zeden

,

0111 die Ie richten en t'oordeelen. Dees' or-

donnanty is allengliskcns van haren eersten

oorsprongh ontaerdt 2) : soo dat alreede ten

tijden van Ambrosius de geestelicken 3) alleen

kennis namen van saken in 'l sluck van Kerc-

kelicke gherichten en oordeelen. 't Welck hy

self beklaeght met dese woorden: De oude

Synagoge , seght hy, en daer na de Kerck

heeft haer' Ouderlirighen gehadl , sonder welc-

kers raedl niet mei al en wierdt verhandelt

:

het welck , ick en weet niet door wat versuym

en onachtsaemheydt , nu niet meer en wort

onderhouden , 't en zy mogelick suicks ver-

oorsaeckl is door de luyheydt , of liever door

de hooveerdigheyt van de Leeraers : terwijl

sy alleen wat willen schijnen te zijn. Wy sien

alhier hoe gantsch qualick dit van dien hey-

ligen Man wort genomen , datter yetwes van

dien goeden en wel-gheschickten stael verval-

len is : hoewel sy-lieden te dier lijdt ten min-

sten noch eene verdragelicke staet en ordre

1) Clergie. 2) afgeaerdet. 3) Klerckeu.

(p. 503.)

1 Cor. 3. 12.

2. Sy wiert

bediendt, niet

door het goet-

duncken van

eenen alleen,

maer door een

wettige verga-

deringh.

Epist. 14. lib.

3. Ibid. Epist.

19 en elders.

Epist. 10. lib.

3.

Maer dese

wijseis allengs-

kens wech ge-

nomen. Want
eerstelick heb-

beh alleen de

geestelicken de

Kerckelicke ge-

richten gehau-

delt.

in cap. 5. ad

Timoth, Epist.

1.
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DacT uil heert

de Bisschop tut

he'n-sciveii iil-

Iccu gctrockcu

het gheeu drr

gantsnhei'

kcrck gegeven

Eyndelick

hebben de Bis-

schoppen dat

geen', 't welck

sy sich selfs al-

leen hadden

toe-ge-eygeut,

aen anderen,

die sy Ofticia-

len noemen,

bevolen, en de

geeatelicke ju-

risdicty in een

wereltlick ghe-

richt veran-

dert.

Exempelen,

deweleke dees'

ongoddelickc

ongeregeltlieyt

over den heec-

kel halen.

hadden. Wal soud' Iiy dan segglien indien liy

dese niisniaecklc bouwvallen 1) aenscliouwdc,

in deweleke nueulicks niet een eenigh teecken

van hel oude gebouw 21) gesien en wordt?

Wat een gheween en gheklagh soud' hy doch

hier over uylstorten"? Voor eerst heefl de Bis-

schop tegen alle recht en billickheyt hem-selven

alleen toe-ghe eyghent "t geen aen 3) de Kerck

ghegheven was. Want het is even soo veel

ghedaen als of een Burgermeester den Uaedt

versliet en uytdreef , en de regeeringh alleen

in nam. Maer, gelijck liy den anderen in eer'

en ordre overtreft, alsoo is m het Collegie

self meer authoriteyts dan in een man alleen.

Het is derhalven een veel te boosen schelm-

stuck gheweest , dat één mensch de ghemeyne
macht hem-selven alleen aenghetrocken heb-

bende , de deure tot een tyrannisch gebiedt

open ghedaen, en de Kerck 't geen haer toe

quam , ontnomen , en den Kercken-raet door

Christus Geest geordincert en inghestelt , on-

derdruckt en afgeschaft heeft.

7. Maer gelijck het eene quaet altijl voorl

komt uyl het ander, alsoo hebben oock de

Bisschoppen de bediening van dese junsdicly,

als een saeck die haer opsicht en sorgh on-

weerdigh was , naderhant van heu afgewesen

,

en anderen bevolen en opgeleyt. Hier uyt is

voort gekomen het maken en instellen der

OIFicialen of afsonderlicke beambten 4) die de

voorseyde jurisdicty bedienen souden. lek en

segge noch niet wat voor een siach van men-

schen dese zijn , dit segg" ick alleen , dat lus-

schen hun en de wereltlicke Rechters gheen

onderscheyl en is. En al hoewel voor hun

Rechtbanck geen andere dan aertsche saken

bepleyt en worden , soo noemen sy dal niet

te min als noch een Geestelicke jurisdicty. Of-

schoon hier in geen quaet meer en waer, met

wat aensicht durvense nochtans een Pleytsael 5)

vol krackeels en pleytery, noemen een Kerc-

kelick ghericht en oordeel ? Maer daer geschie-

den, seggense, vermaningen, de Ban en Af-

snijdingh wort daer oock gepleeght. Ja , segg'

ick , alsoo wordt aldacr mei Godt den spot ghe-

dreven. Is een arm menschken eenigh geil

schuldigh : hij worl voor haer Vierschaer 6) ge-

daghvaert ; indien hy compareert en verschijnt

,

hy wordt veroordeelt en verwescn de schuit

te betalen. Is 't dat hy verwesen zijnde , niet

en betaelt, soo wort hy vermaent: en na de

tweede vermaningh komlmen lot den Ban. In-

dien hy niet en verschijnt , soo wordt hy ver-

maent dat hy hem-selven stelle voor 'l Ge-
richt. Indien hy suicks ten gesetien dage niet

en doet. soo wordt hy wederom vermaent en

1) steen-hoopen a) d'oude tiiiimeragit. 3) []. 4) [].
5) üing-banck. öj Diug-bauok.

lerstondt ghebannen en afgesneden. Ick bidd'

u , wat is doch alhier dal eenighsins ghelijckl

of op d'inslellingh van Christus , of op de

ghewoonle der Ouden , of op de Kerckelicke

wijs' en ordre '^ Maer, segghense , de sonden

worden aldaer oock gestraft. Jae sy en dulden

niet alleen hoererijen, onkuysheden, dronc-

kenschappen en dierghelijcke grove sonden

,

maer voeden en verstercken oock de selvig'

eenigsins door een stil-swijgende toestemmingh :

en dal niet alleenlick in het gemeyne voick

,

maer oock in de aenstaende geestelicken 1)

en Priesteren selfs. Uyt een groole menighte

daghvaerdense voor hun eenighe weynige , ofte

op datse niet en souden schijnen in 't straffen

al te nalatigh te wesen , ofte op datse den selven

eenigh geldt afmeicken mochten. Ick verswijge

de rooverijen , dieverijen, en kerck-roovingben

die daer uyl worden versamelt. Ick verswijgh'

hoedanighe persoonen ghemeynlick lotdil Ampt
verkoren worden. Dit is meer dan ghenoegh

,

dalmen lichtelick kan bewijsen datter gheen

sluck en is 't welck meer strijdt legen de wijs'

en ordre door Christus ingeslelt , als die geeste-

licke junsdicly daer van die van 't Pausdom
sich beroemen : en dal deselve met de ghe-

woonle der Ouden niet meer ghehjckenis en

heeft , dan de duyslernis met het licht.

8. Al hoewel wy niet alles en hebben ghe-

seyl 't welck by 2) dit onderwerp 3) by ge-

bracht konde worden , al hoewel oock die din-

gen die wy gheseydt hebben , met weynige

woorden verhandelt zijn : soo vertrouw' ick

nochtans dat de leghen-partijen alsoo zijn over-

wonnen , datier gheen reden meer en is waar-

om yemandt sich niet en soude versekeren
,

dat de geestelicke macht , daer mede de Paus

met sijn gantsch Rijck pronckt en praelt , is

een ongoddelickc en onrechlveerdighe lyranny

over Godts voIck leghen sijn Woordt. Onder

desen naem van Gheeslelicke macht begrijp'

ick eerstelick hare slouligheydt in 't maken en

smeden van nieuwe leeringhen
, |

waer door

sy 't arme volck van d'oprechte suyverheyl

van Godts Woordt afgekeerl hebben , ten an-

deren , d'onbillicke Iraditien en inseltingen daer

mede sy 't volck hebben verslrickl , ten der-

den , die valsche Kerckelicke jurisdicty die sy

door hare SulTraganen en Ofllcialen bedienen.

Want indien wy toelaten dal Christus sijn

Rijck onder ons hebbe , soo moet dese wijse

van heerschappy voerighe 4) noodlsakelick Icr-

'stondt ter neder gevelt worden en ineenstort-

ten 3). Wat belanet hel recht van 't uyter- ^e somma
,. , '

, V I 1 1

'
1 is, dat Christus

licke sweert l welck sy haer selven oock j^ Dienaers

aenlrecken , daer van te handelen en dient niet sijns Woordt»

Weder-ver-

hael der dingen

die van 't begin

des achtsten

Capittels tot

hier toe geseyt

zijn.

(p. 501.)

1) Klercken 2) tot. 3) propoost.

4) heerschingh. 5) daer henen storten.
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hteft wiUeu af-

liuuJiiU vau de

burgherlicke

heerschappy en

aertsch ge-

biedt.

Matth.30, 25.

liucas 22. 25.

Exod. 18. 16.

Refeit hoc

Homil. de Ba-

silic traleadis.

D'ujtvluch-

ten der Papia-

tot de tegenwoordige saeck ,
dewijl het over

de conscientien niet en wort gebruyckt. Even-

wel is het oorbaerlick oock in dit deel te be-

mercken , dats' haer selven altijdt ghelijck

blijven en geensins en zijn Herders der Kercke

daer voor sy willen uyt gaen. lek en bestraf

alhier oock niet de gebreken van eenige by-

sondere persoenen , maer de ghemeyne boos-

heydt en het doodelicke vergift van hare

gantsche ordre, nadien deselve volgens haer

gevoelen kreupel en onvolmaeckt soude zijn

,

indiense door machtigen rijckdom en hooveer-

dige tylelen niet en ware verciert en opge-

pronckt. Is 't dat wy in dit stuck met Christus

te rade gaen, 't is seker dat hy de Dienaren

sijns Woordts van de burgerlicke heerschappy

en aerdtsche regeeringh heeft willen aftrecken
,

doe hy seyde: De Koningen der volckeren

heerschen over haer-. docli ghy niet alsoo.

Want hy gheeft te kennen niet alleen dat het

ampt eens Herders onderscheyden is van het

ampt eenes Princen : maer oock dat dese twee

ampten soo seer van den anderen verschillen

datse t'samen van een persoon niet en kunnen

bedient worden. Want datse beyde van Moses

bedient zijn , dat is eerstelick door een by-

sonder en seldsaem mirakel geschiet : ten an-

deren heeft dit alleen voor een tijdt gheduyrt

tot dat de saken op een beter fatsoen en ordre

souden ghebracht zijn. Maer als de Heere nader-

handt een sekere en ghesette form' en ghe-

staltenis voorschrijft , soo belioudt Moses de

burgerlicke regeeringh , en hem wordt bevolen

het Priester-ampt over te setten op sijnen Broe-

der Aaron. En dat met recht. Want het is

boven de natuyr dat een mensch alleen soude

ghenoeghsaem zijn om die twee ampten te ver-

richten. Dit is tot allen tijden m de Kerck met

vlijt onderhouden gheweest. En soo langh als

de Kerck eenige oprechte en ware ghestaltenis

behouden heeft, soo en heeft nooyt eenigh

Bisschop gedacht het recht des sweerts hem-

selven aen te trecken : sulcks dat dit een ghe-

meyn seggen was ten tijden van .4mbrosius.

Dat de Keysers meer het Priesterschap begeert

hebben , dan de Priesters het Keyserdom. Want
dat geen 't weick Ambrosius daer na seght

wierdt van een yegelick voor vast en seker

ghehouden , te weten : Dat de Paleysen den

Keyser, en de Kercken den Priester toekomen.

9. Maer doe daer een vondt en middel

bedacht was waer door de Bisschoppen den

tytel , d'eer, en rijckdom van haer ampt be-

houden , en sich van de last en bekommeringh
des ampts ontslaen mochten : soo is hen , op
datse niet t'eenemael ledigh en souden worden
ghelaten, het recht des sweerdts ghegeven,
of om beter te seggen , sy hebben 't haer sel-

ven ter cjuader trouwen aengetrocken. Wat
sullense doch kunnen voorwenden om dees'

onbeschaemtheyt te verdedigen ? Betaemde dit

den Bisschoppen dats' haer selven in het rich-

ten van wereltsche saken , en in het regeeren

van Steden en Landen insteecken, en hande-

linghen , die soo seer vreemt zijn van hare

bedieningh , wijt en breet aennemen souden"?

De Bisschoppen , segg' ick , die in haer eygen

ampt soo veel te doen hebben , datse by nae

niet machtigh en zijn dat uyt te voeren , al

warense daer in geheel en sonder ophouden

besigh , en al wierdense door gheen ver-

hinderinghen daer van afgetrocken. Maer sy

en ontsien sich niet , volgens hare krygelheyt

en hartneckigheydt , te roemen dat de heer-

lickheyt van Christus Rijck, door sulcken mid-

del na sijne weerdigheydt floreert en bloeyt

,

en dats' ondertusschen daer door van de be-

dieningh harer beroepingh niet al te seer en

worden alghehouden. Wat het eerste belanght

,

indien dit is een betaemlick en eerlick cieraet

van den Heyligen Dienst , datse tot soodanigen

hoogheydt zijn opgestegen , dats' oock den

oppersten Monarchen en Vorsten verschricke-

lick zijn : soo hebbense reden om sich over

Christus te beklaghen, deweick' in dat stuck

haer eer' swaerlick gewondt en gekreuckt heeft.

Want hoe kondemen , immers nae hare mey-
ningh , tot nadeel van haer eer' en hoogheyt

smadelicker spreken , dan Christus spreeckt

,

als hy seght : De Koningen der Heydenen en

de Geweldighe heerschen over hen , doch ghy-

lieden niet alsoo? Nochtans en leght hy sijnen

dienstknechten gheen harder wet op dan hy

selfs eerst hem-selven ghegeven en aengetroc-

ken heeft. Wie heeft niy, seght hy, tot een

Rechter ofte Scheydts-man over u-lieden ghe-

steldt? Wy sien dat hy 't ampt van richten

sonder meer 1) van sich afkeert , 't welck hy

niet en soude doen , indien het met sijn ampt

over een cjuam. Sullen de dienstknechten haer

selven niet laten brengen onder die wet en

regel onder dewelcke de Heere hem-selven

ghesteldt heeft? Aengaende het ander, ick

wenschte datse sulcks also wel met der daet

bewesen , als het voor hun licht valt te seggen.

Maer dewijl het den Apostelen niet en heeft

goet gedacht datse 't Woort Godts verlaten

,

en de disschen of aelmoessen bedienen souden
,

soo worden de tegen-partijen , naerdien 2) sy

met en willen onderwesen zijn , in hare con-

scientien overtuyght , dat één persoon niet en

kan zijn te gelijck een goet Bisschop , en een

goet Vorst. Want indien d'Apostelen , dewelcke

nae de groolheydt en voortrelFelickheyt der

gaven daer mede sy begaeft waren , veel meer-

1) cuckclicK. 2) geinerekt.

1. Door dese

veitoouiiigh

wort Christui

heerlickheyt

veiheveii eu

blüeijeiide ge-

maeckt.

2. Datse daer

door van het

ampt harer be-

roepingh niet

en \vorden af-

getrocken.

Antwoort op

d'eerste.

Antu'uort op

de tweede.
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der en swaerder konden dragen dan eenighe

van hare nakomelingen , evenwel beleden heb-

ben datse sich met de bedienlngh des Woordts
en der dissclien niet te gelijck en konden be-

kommeren sonder onder den last te besvvijc-

ken: hoe souden dan dese , die ten aensien

van d'Apostelen nietighe menschkens zijn , der

Apostelen kloeckheyt en neerstigheyt hondert-

mael kunnen overtrellen? Suicks te versoecken

was wel een seer onbeschaemd en een al te

stoute vermelenheyt ; niet te min sien wy dat

het geschiet is. Doch met wat succes en voor-

deel , is oock kiaer en blijckelick. Want van

dese hare vermetenheydt en was niet anders

te verwachten dan dats' haer eygen bedieningh

verlaten, en een vreemt ampt aannemen souden.

10. 't Is oock buyten twijllel datse van

kleyne begmselen allenghskens tot soo groeten

hoogheydt zijn opgheklommen 1). Want sy en

konden met den eersten stap tot hier en toe

niet opklimmen : maer sy hebben somtijd ts door

listigheydt en kromme streken haer selven be-

decktelick verheven , in sulcker voegen dal

niemandt en konde bemercken dat het alsou

gheschieden soude voor dat het gheschiedt

was : somtijdts hebbense by sekere gelegent-

heyt door verschric-
|
kingen en dreyghemen-

ten eenighe vermeerderingh van hare macht

den Vorsten afgeperst : somtijdts alsse sagen

dat de Vorsten niet swaerhoofdigh en waren

om yetwes te schencken, soo hebbense der

selver dwase en onvoorsichtige gewilligheyt

misbruyckt. Wanneer in voortijden eenigh ver-

schil onder de Godtvruchtighe was opgeresen

,

op datse teghen malkanderen niet en souden

behoeven te pleyten , so hebbense de beslech-

tingh van dien ghesleldt in het goedt-duncken

van haren Bisschop : om datse van sijn op-

rechtigheydt versekert waren. Met het uyt-

maecken 21) en beslechten van suicke verschillen

wierden d'oude Bisschoppen dickwils belast 3),

't weick hen voorwaer grootelicks mishaeghde

(geUjck Augustinus in een sekere plaets ghe-

tuyght) maer sy hebben niet te min die moeyte

ongeern en teghen haren danck aenghenomen
,

op dat de twistende partijen malkanderen voor

de wereltlicke Vyerscharen enRecht-bancken 4)

niet betrecken en souden. Uyt dese beslech-

tingen des Bisschops , daer onder de partijen

haer selven goedtwillighlick begaven , en die

met de wereltsche pleyterijen gantsch gheen

ghemeynschap en hadden , hebben de Papisten

een ordmarise jurisdicty en gerichts-handel ge-

maeckt. Een weynigh lijdts daer nae doe Ste-

den en Landen door verscheyden swarigheden

ghedruckt wierden , so hebben de selvige Ste-

1 ) onRi-sli-yiiei-t 2) iiiidade

4) Dingli-banrkcn.
•i) beladcu.

den en Landen de Bisschoppen ghenoinen lot

hare patrooncn en voorstanders , op datse door

der Bisschoppen ghelrouwigheydl en toesiclil

beschermt mochten worden. Doch de Bisschop-

pen hebben door een wonderlicke treek en

kunst haer selven uyl patroonen
,
ghemaeckt

tot Hecren en Meesters, 't En kan oock niet

gheloochent worden dats' het meerder-deel door

ghewelt en oproer ingenomen hebben. De Vor-

sten en Princen die uyt haer selven den Bis-

schoppen eenighe wereltlicke jurisdicty en heer-

schappy hebben verleent , zijn daer toe door

menigherley listen en grepen bewogen gewor-

den. Maer ofschoon sulcker Princen goeder-

tierenheydt eenigen schijn van Godlvruchlig-

heydt mach hebben ghehadt , soo en liebbense

nochtans door dees' hare verkeerde mildtdadig-

heydt voor het welvaren van de Kerck niet

wel sorge ghedraghen , welckers oude en op-

recht disciplijn en regeeringh sy dus doende

verdorven: jae , op dat ick beter spreeck', ghe-

heel en al vernietight hebben. En wat belanght

de Bisschoppen die tot haer eyghen voordeel

.sulcken goelheydt der Princen hebben mis-

bruyckt, die hebben door dit eenigh proef-

sluck meer als ghenoegh beluyght en betoont

datse gheen Bisschoppen en waren. Want in-

diens' een voncksken hadden gehadt van den

Apostolischen Geest, sy souden sonder twijllel

uyt den mont van Paulus geanlwoort hebben

:

De wapenen onses krijghs en zijn niet vlee-

schelick , maer krachligh voor Godt. Doch sy

waren door een blinde begeerlickheyt wech

geruckt, soo dats' haer selven , en hare na-

komelingen, en de Kerck hebben verdorven.

1 1 . Ten laetslen heeft de Paus van Rome
niet middelbare heerlickheden niet vergenoeght

zijnde , sijn handt geleydt aen Koninckrljcken
,

en daer nae oock aen het Keyserrijck. En op

dat hy dese sijne besittingh die hy door lou-

tere roovery verkregen heeft, door eenighen

schijn en glimp van recht behouden mocht

,

soo roemt hy somtijdts dat hy deselve besil

door een Goddelick recht , somtijdts wendt hy

voor dat hy die besit door de gift en het ghe-

schenck van Constantinus , somtijdts wederom

door eenen anderen tytel. Voor eerst antwoord,

ick met Bernardus: laet het alsoo zijn dat hy

dees' aerdtsche besittingh en heerschappy sich

selven door eenigh ander middel soodanigh als

hy wil toe-eygent , soo en doet hy 't noch-

tans niet door eenigh Apostolisch recht. Want
Petrus en heeft niet kunnen gheven dat gheen

't welck hy selfs niet en heeft ghehadt: maer

hy heeft sijne opvolghers 1) ghegeven 't gheen

hy hadde , te welen , de .sorghe 2) en toesicht

over de Kerckeii. En dewijl de Heer en Mees-

1) iiakomers. i) aui-ghviiMigliuydt.

Den durdeu,

Güwuldt.

Uc vierde,

Guvtyustheyt.

L)e vijfde,

Gudtloosheyt.

2. Cur. 10. 4.

Ue laetsle

trap, deverbor-

guntUcydt der

unghercchtig-

heydt, ea de

duyvelsche

dolheydt des

Auticlirista,

acu Koiiiuc-

krijckea eu aeu

het Keyserrijck

de handt

slaende.

Lib. de conéi-

der. 2.
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BuiiiarJus

heult in sijaen

tijt k'geii dtse

tyranny aterc-

kelick geroe-

pen.

Lib. de consi-

der. 2.

Evenwel

heeft de Paus

sicb selfs het

recht van bey-

de de awcerdcn

toe-ge -eygent.

Daer bcnef-

fens heeft hy

by gebi-iicht de

versierde gift

Coiistaiitiuus,

op dat hy sijuc

tyranny soudc

bevestigen.

ter seyt, dat hy niet en is gheslelt tut een

Richter om tusschen twee nienschon te richten

en t'oordeelen , soo en moet de dienstknecht

en discipel het niet onbetaemlick achten dat

hy niet en is een Richter over alle men-

schen. Bernardus spreeckt aldaer van burgher-

licke gherichten en oordeelen : want hy voeght

terstondt daer by desa woorden: Soo is dan

uwe macht m de sonden , en niet in de besit-

tinghen : dewijl ghy om der sonden , en niet

om der besitlingen wille de sleutelen van het

Koninckrijck der Hemelen ontfangen hebt. Waer
in is , uws bedunckens

, meerder weerdiglieydt

gheleghen , in de macht om de sonden te ver-

gheven, of in de macht om Hoeven en Lan-

derijen te deylen ? Daer en is gheen ghelijcke-

nisse tusschen dese twee. Dese nederst' en

aerdtsche dingen hebben hare Richters , te

weten , de Koningen en Princen der aerde.

Waer toe valt ghy in de palen van eens anders

ampt ? &c. Item : Ghy zijl (hy spreeckt tot den

Paus Eugenius) een Overste gheworden , doch

tot wat eynde ? soo veel mijn meyningh en

ghevoelen belanght, niet om heerschappy te

voeren. Laet ons derhalven , ofschoon wy veel

houden van ons selven , nochtans ghedencken

dat ons een dienst opgeleydt is , maer gheen

heerschappy en is ghegheven. Leert dat ghy
gheen scepter, maer een wann' van noode hebt

om 't werck eens Propheten te doen , en den

dorsch-vloer des Heeren te suyveren. Item

:

't Is klaer en blijckelick, dat den Apostelen de

heerschappy verboden wort. Gaet ghy dan en

weest soo stout , dat ghy of met de heer-

schappy 't A'postel-ampt , of met het Apostel-

ampt de heerschappy u selven aentreckt. En
terstondt daer nae : Dit is d'Apostolische form'

en ghestaltenis: de heerschappy wort hen ver-

boden , en de bedieningh geboden en op-glie-

leydt. Al hoewel dit van dien Man alsoo ghe-

sproken is , dat een yegelick sien kan dat hy

d'oprechte waerheydl spreeckt
,
jae al hoewel

de saeck selfs haer selven sonder eenighe woor-

den uytwijst en bekent maeckl : soo en heeft

nochtans deRoomschePaus sich niet geschaemt

in 't Concily van Aries te besluyten , dat het

opperste recht van beyde de sweerden (te

weten , het geestelicke en vvereltlicke) hem
toekomt door het Goddelicke recht.

I2l. Wat belanght de gift van Constantinus,

die maer tamelick geoellent zijn in de Historiën

van die tijden , die en hebben gheen noodt

datmcn hun lecre , hoe seer niet alleen fabeleus

maer oock bespottclick dese gift wordt voor-

gewendt. Maer om de Historiën te laten varen
,

de Roomsche Bisschop Gregorius alleen , is ons

een beijuaem' en ghenoeghsame ghetuygh' in

dese saeck. Want soo dickwils als hy van den

Keyser spreeckt , soo noemt hy den Keyser

sijnen Alder-ghenadighsten Heer, en hem-sel-

ven si.inen onweerdigen Dienaer. Item elders:

Onse Heer, seght hy, en zy niet haestelick

verbolgen op de Priesters, om dat hy over

hen aertsche macht en heerschappy heeft, maer

hy heersche met een sonderlinghe bemerckingh

over hun alsoo, dat hy hen oock, om des

ghenen will' wiens Dienaers sy zijn , schuldige

reverenty en eerbiedigheyt bewijse.
|
Hier sien

wy dat hy met het volck wil gerecckenl 1)

zijn in 't stuck van de ghemeyne ghehoorsaem-

heyt en onderwerpingh. Want hy spreeckt en

handelt aldaer niet van eens anders , maer van

sijn eygen saeck. Elders schrijft hy aldus

:

lek vertrouw' op den Almachtighen Godt dat

hy den Godlsaligen Heeren een langh leven

verleenen , en ons onder uwe handt nae sijne

barmhertigheydt leyden en bestieren sal. lek

en hebbe dese ghetuyghnissen met by gebracht

als of mijn voornemen waer dit verschil van de

gifte van Constantinus t'eenemael en grondelick

te verhandelen : maer alleen op dat de Lesers

als in 't voor-by gaen souden sien , met wat

een kinderlicke leughen de Papisten sich be-

helpen , wanneers' arbeyden om haren Paus

eenighe aerdtsche heerschappy toe teeyghenen.

Daerom is de onbeschaemtheydt van Augusti-

nus Steuchus des te meerder gheweest, de-

welck' in soo een vertwijflelde saeck sijn tongh

en arbeyt den Roomschen Paus te koop heeft

durven aenbieden. Dese fabel was van Valla

krachtelick weder-leydt : 't welck hem , dewijl

hy een gheleerdt en scherpsinnigh Man was

,

licht was om doen. Evenwel en hadd' hy,

(als in de saken van de Kerck niet wel ge-

oelfent zijnde) niet alles gheseydt 't welck tot

de saeck konde dienen. Steuchus komt moe-

digh te voorschijn , en strooyt sijn stinckende

en ongeschickte redenen om het klare licht te

verduysteren. En om de waerheydl te seggen
,

hy beschermt sijns heeren saeck even soo arm-

sallgh 2) als of een grappemaker 3), veynsende

te doen 't gheen Steuchus doet , Valla te hulpe

kwame 4). Maer de saeck is dat wel weerdt

(juyst andersom) 3) dat de Paus soodanige

beschermers en voorstanders daer toe koope

met belofte van belooningh : en sulcke gehuyr-

de keffers en rabbelaers zijn van ghelijcken

weerdigh dats' in 't verwachten van den loon

bedrogen worden , ghelijck 0) sulcks aen Eu-

gubinus 7) is wedervaren.

1 3. Wijders indien yemant wil weten den

lijdt wanneer, namelick , dese versierde heer-

schappy heeft begonnen gheboren te worden

,

I) ingereeckent. 3) flaiiwclick. 3) boots-makcr.

4) over ecu stemde met het ghevoelen van Valla.

5) (achter over). 6) (Bugubino). 7) [ ].

Epibl. 5.1ib. i.

E|iisl.20.1ib 3.

Ëpi3t.61.1ib.2.

Epist.Sl.lib.'l..

(p. 506.)

Kpist.:U.lib.l.

D'ydclhcydt

vanwelcke gift

ontdeckt wort.

Op wat tijdt,

n door wat

middel de

Kooraache
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daer en zijn noch glieen vijf honderl jaren

verloopen , dal de Pausen noch stonden onder

de gehoorsaeinlieyl der Princen , endc sondcr

d'authoriteyt des Keysers nlel bevestigt 1)en

wierden. Om dees' ordre te vernieuwen en te

veranderen heeft de Keyser Henrlcus de Vierde

van dien naeni , die een onghestadigii en roec-

keloos Man was , sunder bescheydenheyt , van

groote vernietenheydt , en van een ongebon-

den leven, occasy en gelegentheyt gegeven

aen den Paus Hildebrandt alias Gregorius de

Sevende. Want dewijl dese Keyser de Bis-

dommen van gantsch Duytslandt in sijn Hof

eensdeels verkocht, en eensdeels als tot een

roof voorstelde , soo heeft Hildebrandt , die van

den Keyser getergt 2) was gheworden 3)

,

daer uyt eenen sohoon-schijncnden deck-mantel

ghenomen om hem-selven te wreken. En de-

wijl hy scheen een goede en Godlvruchtige

saeck by de hant te hebben , so wlcrd' hy

daer in door veler gunst geholpen. Henricus

wierd' oock uyt oorsacck van sijne broot-dronc-

kene regeeringh van veel Princen gehaet. Ten

laetsten heeft Hildebrandt , die hem-selven

noemde Gregorius de Sevende, alsoo hy een

boos en godtloos mensch was, de boosheydt

sijns herten te voorschijn ghebracht. En dit is

d'oorsaeck geweest waerom hy van vele die

met hem teghen den Keyser te samen ghe-

sworen hadden, wierdt verlaten. Niet te min

heeft hy soo veel te weegh ghebracht dat sijne

opvolgers niet alleen het jock der onderdanig-

heydt vrijelick van hare halsen mochten af-

schudden , maer oock de Keysers selfs dwin-

gen om hen-lieden te gehoorsamen. Hier by

is noch gekomen dat veel Keysers die daer

nae volghen, den Keyser Henricus meer ge-

lijck waren , dan aen Julius Caesar : dewelcke

van de Pausen sonder moeyt' en swarigheyl

l'onder ghebracht konden worden , dewijlse te

huys t'eenemael sorghloos en ledigh bleven

sitten , wanneers' aldermeest der Pausen boose

begeerlickheden door macht en wettelicke mid-

delen hadden belmoren te breydelen. Aldus

sien wy met wat schijn i) en glimp dese fijne

gift van Constantijn bedeckt en omhanghen is
,

door dewelcke de Paus voorgheeft 5) dat hem
het Westersche Keyserrijck soude gheschonc-

ken en ghegevcn zijn.

1 4. Van dien tijdt aen hebben de Pausen

niet op ghehouden de heerlickheden van an-

dere Vorsten nu eens 6) door bedrogh , dan 7)

door trouwloosheyt , dan weer 8) door ghe-

welt van wapenen in te nemen : sy hebben

oock Rome .self , 't welck te dier tijdt een vrije

Stadl was , omtrent voor hondert en dertigh

1) ghcmaeckt. 2) ghes]») teert. 3) gliuweesl. 4) colcur.

5) versiert. 6) ala nu. 7) als nu. 8) als nu.

jaren gebracht onder haer gebiedt , tot datsc

ghekomen zijn tot die macht en hoogheydl

dicse nu ter tijdt besitten : en om dewelcke te

behouden of te vermeerderen zy de Christen

wereldt dese twee hondert jaren (want sy had-

den aireede begonnen eerse de hcerschappy

over de Stadt tot haer ruckten) alsoo beroert

hebben , dat deselve door haer toedoen by nae

verdorven en verloren is. In voortijden doe

onder den Roomschen Bisschop Gregorius de

bewaerders en regeerders van de kerckelicke

goederen de handt sloeghen aen eenighe lan-

derijen en gronden die sy oordeelden en pre-

tendeerden aen I) de Kerck toe te behooren

,

en den selvigen landerijen en gronden
,
ghe-

lijck in confiscatien geschiedt , sekere tytelen

gaven tot een teecken van inwmning en eygen-

makingh , soo is 't dat de voorseyde Grego-

rius een Concily der Bisschoppen vergadert

,

en tegen die onheylige wijse van doen hefligh

ghedondert hebbende , den vergaderden Bis-

schoppen afgevraeght heeft , of sy eenen ghees-

telicken persoon niet en hielden als verbannen

die uyt hem-selven door een ghepretendeer-

den tytel van eygendom , eenighe besittingh

pooghd' in te nemen ; van ghelijcken , of sy

eenen Bisschop niet en hielden als verbannen,

die sulcks gheboodt te doen, of als het tegen

sijn verbodt gedaen was , niet en strafte. Waer
op alle de Bisschoppen verklaert hebben dat

sulck een persoon was als verbannen. Indien

het een schelmstuck is den ban en vloeck weer-

digh , dat een Kerckelick 2) en geestelick per-

soon door eenen gepretendeerden tytel eenigh

stuck landts of erf-goedt aen de Kerck treckt

:

wat sullen wy dan hier van oordeelen, dat de

Pausen geheele twee hondert jaren lang niet

anders en bedencken dan oorlogen , bloedt-

stortingh , verdervinge der heyrkrachten
,
plon-

deringh en vernielinghe der steden , nederlagen

der volckeren , en verwocstinghen der Rijcken

,

alleenlick op datse de handt Icgghen mochten

aen eens anders domeynen en heerlickheden ?

wat verbanningen kunnen ghenoeghsaem zijn

tot stralfe van soodanighe boose daden en exem-

pelen ? Om de waerheyt te segghen , 't is open-

baer en blijckelick datse geen dingh min en

soecken als d'ecre van Christus. Want al waer

't dats' in 't gheheel alle wercltsche macht die

se hebben, gewillighlick weder over leverden ,

soo en soude nochtans d'eere Godts , de ge-

sonde Leer, en de welvaert der Kercke gheen

ghevaer loopen.
|
Maer sy worden als blint en

rasende door d'eenighe begeerte tot heerschap-

py , omghedreven : want sy meynen dat alle

dinghen sullen verloren gaen , 't en zy datsc

1) []. 2) Klcrck.

Habetur lib.

. Kegist. cap.

Hoe qualick

hen-liedeu dit

rooven past

Ezcch. 34. 4.

(p. 607 )
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De vrylieyt,

die sy liaer sel-

veu met eeaeu

toe-eygeiieQ, is

deu üudeu Bis-

schoppeaüübe-

kent geweest.

Kefertur lib.

1. Theod. cap.

20.

Lib. 4. Tlieo-

dor. cap. S.

Al hoewel sy

dit niet eu heb-

ben ghedooght

dat de sakeu

des geloofs, of

alle andere sa-

ken die tot de

Bisschoppen

eygentlick be-

hoorden, ea

daer vau sy

kennis nemen
aioesten, hun-

lieden van we-

reltlicke Vor-

sten souden

outruckt wor-

den.

Epist. -sa.

met strengigheyt en met gewelt heersclien
,

gelljck de Propheet spreeckt.

15. Met dese jurisdicty is oock verghe-

selschapt een sekere vryheydt die de geeste-

licke persoonen int Pausdom liaer selven aen-

nemen. Want sy beeklen sich in dat het een

stuck is het weick hun niet en betaemt, dats'

in saken die hare persooonen betreffen , voor

den werellHcken Rechter souden moeten reec-

kcnschap geven , en meynen dat soo de vry-

heydt als vveerdigheydt van de Kerck hier in

gheleghen is , datse van de ghemeyne wetten en

oordeelen vry zijn. iMaer d'oude Bisschoppen
,

die andersins seer strengh waren , in't verde-

dighen van 't recht der Kercken , hebben ge-

oordeelt dat sy en haer ordre niet en wierden

verkort , ofschoons' al den ghemeynen wetten

onderworpen waren. De Godtvruchtige Key-

sers hebben oock altijdt , so dickwils als het

noodigh was, sonder yemandts tegen seggen,

de geestelicke persoonen voor hare vyerscha-

ren gedaghvaert. Want so spreeckt Constan-

tijn in sijnen Brief tot die van Nicomedie

:

Indien yemandt van de Bisschoppen onbedach-

telick eenige beroert' ghemaeckt heeft , soo

sal des selvighen vermetenheydt door de handt

van den Dienaer Godts, dat is door mijn hant

,

bedwonghen worden. Item , Valentinianus

:

Goede Bisschoppen en wederspreken de macht

des Keysers niet: maer sy bewaren oprech-

telick de gheboden Godts des grooten Koninghs,

en zijn oock onsen wetten gehoorsaem. Dit

wierdt te dier lijdt sonder eenigh tegenspre-

ken van yeder een gelooft. De Kerckelicke

saken wierden betrocken tot het oordeel der

Bisschoppen. Ghelijck wanneer eenigh ghees-

telick persoon teghen de burgerlicke wetten

niet en hadde gesondight, en alleen door de

Canones beschuldight wierdt: soo en wierdt

hy niet ghedaghvaert tot de ghemeyne vyer-

schaer, maer hy hadde den Bisschop tot een

Rechter in die saeck. Van ghelijcken wanneer

eenig verschil voor viel in de saken des geloofs
,

of 't weIck eygentlick tot de Kerck behoorde
,

soo wierdt de kennis en het oordeel van dien

aen 1) de Kerck opgedragen. Aldus moet ver-

staen worden 't gheen Ambrosius schrijft tot

Valentinianus : Uw' Vader van hooghloflicker

inemory en heeft niet alleen mondelingh ver-

klaert, maer oock door wetten verordineert

,

dat in saken des gelools , richten en oordeelen

moet die ghene , die het ampt en recht des

gheloofs bedient. Item: Indien wy de Schrif-

tuyr of d'oud' exempelen willen insien, wie

isser die loochenen kan, dat de Bisschoppen

in de saeck des gheloofs , in de saeck segg'

ick, des gheloofs van de Christelicke Keysers

1) [].

plegen t'oordeelen
, en niet de Keysers van de

Bisschoppen'? Item: O Keyser, ick soude tol

uwen Hechler-stoel gekomen zijn , indien niy

de Bisschoppen
, of het volck hadden willen

laten gaen : deweicke seyden dat de sake des

gheloofs in de Ghemeynte voor het volck moest

ghehandell worden. Hy beweert wel dat de

geestelicke saken , dat is de saken der Religy

niet en moeten ghetrocken worden tot den bur-

ghérlicken Richter-stoel , alwaer de werelllicke

verschillen worden bepleyt en gheoordeelt : en

sijn stantvastigheyt hier in wordt met recht

van allen gepresen. Nochtans gaet hy in sijn

goede saeck soo verre
, dat hy seght te sullen

wijeken , indien de Keyser kracht en gewelt

ghebruycken wil. Ick en sal, seght hy , niet

gewilligh en van self de plaets verlaten die

my bevolen is : doch indien ick ghedwongen
worde

, soo en weet ick geen wederstandt te

doen , want onse wapenen zijn gebeden en

tranen. Laet ons acht nemen op des heylighen

Mans sonderlinghe matigheydt en voorsichtig-

heydt met groothertigheydt en vrymoedigheydt

te samen ghevoeght. Justina des Keysers Moe-
der , socht hem van de regeeringh der Kerc-

ken af te werpen , om dats' hem niet en konde

trecken aen de zijde van d'Arianen. Ende dit

soude sy te weegh ghebracht hebben indien

hy tot het Keyserlicke Paleys gekomen waer

om aldaer sijn saeck, gelijck hy ghedaghvaert

was, te verantwoorden. Hy loochent derhal-

ven dat de Keyser bequaem is om soo een

groot verschil te richten. Dit vereyschte de

noot van dien tijdt en oock d'onveranderlicke

natuyr van de saeck selfs. Want hy oordeelde

dat het voor hem beter was te sterven , dan

dat met sijne toesteinmingh sulck een exempel

den nakomelingen soude worden nagelaten : en

evenwel en denckt hy niet te wederstaen , in-

dien hem geweldt aengedaen wort. Want hy

seydt dal het den Bisschoppen niet en betaemt

't gheloüf en het recht van de Kerck door

wapenen te beschermen. Maer in andere saken

betoont hy hem-selven willigh en bereydl om
te doen al wat .de Keyser hem soude mogen

gebieden. Indien, seght hy, de Keyser schat-

lingh eyschl, wy en weygeren niet: de lan-

derijen van de Kerck betalen schattingh. Be-

geert hy de landerijen selven , hy heeft macht

om die hem-selven toe te eyghenen , niemandt

van ons en steil sich daer tegen. In sulcker

voeghen spreeckt oock Gregorius: Ickkenne,

seght hy , seer wel 't gemoedt van onsen gena-

dighsten Heer, dal hy sich niet en pleeght te

bemoeijen met de saken der Priesleren : op dat

hy in eenigh deel met onse sonden niet be-

swaert en worde. Hy en seght met dat de

Keyser sich geheel en al moet onthouden van

Huiuil.duHa.

iilicis traden-

Bisschoppen

matigheydt,

kloeckhertig-

heyt, stautvas-

tigheydt en

voorsichtig-

heydt, reghcl-

reeht strijden-

de tegen de

Pauselioke

vryheyt.

Libr. 3. Kpist

20.
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de Priesters te rechten en t'oordeelen : maer

hy seglit (latter sekere saken zijn die liy moet

laten blijven aen 't oordeel van de Kerck.
Wat d'oude

,| g Dicn-voighcns en hebben do lieyiighe

lom- hlre" Mannen door dese selvighe uytsonderingli niet

;nntvastig- andors gcsocht, dan dat de Vorsten die niet

,'t sochtcn. ^,ggj, [-gljgjguj, gn waren door haer tyrannisch

gheweldt en boose lust de Kerck in het ver-

richten van haer ampt niet en souden verhin-

deren. Want 7.y en mispresen dit niet dat de

Vorsten somtijdts haer' aulhoriteyt ghcbruyck-

ten in desaken van de Kerck, als maer suicks

wierdt gedaen om d'ordre van de Kerck te

bewaren en niet te verstooren, om de disci-

plijn en regeering te bevestighen en niet t'ont-

lainden. Want ghemerckt de Kerck niet en

heeft, en oock niet en behoort te begeeren

de macht om te dwingen: (lek spreeck' van

burgerlicken dwangh) soo is der Koninghen

en der Princen schuldighe plicht, de Religy

door wetten , ordonnantien , en gherichten

staende te houden. Hierom is't, doe de Key-

b. 1. Epist. ser Mauritius sommighen Bisschoppen belast

hadde dats' hare nabuyrighe mede-broeders
b. -i. Epist.

jj ^g Barbarische vvanden verdreven

waren, ontfangen en opnemen souden, dat

b. 7. Epist. Gregorius dit bevel bevestight, en hen-lieden
'•

tot gehoorsaemheyl vermaent. En als hy self

van den selfden Keyser vermaent wierdt dat

hy sich met Joannes een Bisschop van Con-

stantinopel versoenen soude, soo gheeft hy wel

reden en oorsaeck waerom hy niet en is te

beschuldigen : doch hy en roemt niet van eenige

vryheyt als of hy met de wereltlicke gerichts-

banck niets met all' en hadde te maken 1):

maer hy belooft veel eer dat hy ghehoorsamen

sal, voor soo veel sijn conscienty sal kunnen

(p. 507.) lijden:
|
en hy seght met eenen dat Mauritius,

doe hy soodanige dingen den Bisschoppen ge-

last hadde, ghedaen heeft dat gheen 't vveick

een Godtvruchtigh Vorst betaemde.

Het XII. CapitteJ.

Vande Kerckelicke Disciplijn , welcker.s voornaem-

ste gebruyck gelegen is in de Bestraffingen
,

en in den Ban of Afsnydingh.

D*
e Kerckehcke Disciplijn , welckers ver-

.„stucksv ,
-' handelingh tot op dese plaets uytgestelt

macht' (lei is , moet nu met weynigh woorden verklacrt

uteien, ofte wordcn : op dat wy t'eenigher tijdt tot de over-

'^''di!ci™ün blijvende 2) leer-stucken mochten voort gaen.

r Kercke. Deso disciplijn hangt ten meer en deel aen de

macht der sleutelen en aen de gheestelicke

jurisdicty. Op dat dit te beter verstaen worde

,

soo laet ons de Kerck verdeelen in twee prin-

1) schaffen. 2) resteerende.

cipalc deelen 1) eii ordens, te weten, m de

Geestelicken 2) en in hel Volck. Met een

ghebruyckelicke benamingh noem' ick Geeste-

licken 2) ") die ghene die een openbaer ampt

in de Kerck bedienen, lüerst sullen wy spre-

ken van de ghemeync disciplijn en tucht

.

onder devveick' yeder een staen moet: daer

nae sullen wy komen tot de Geestelickheydt 3),

die behalven die voorseyde gemeyne disciplijn .

oock haer eyghen disciplijn heeft. Maer dewijl ^'^ nootwcn-

•
I II- - 1--

I > J '' dighcvdt van
somnn^ie de disciplijn soo seer haten, nats jese d'ispipHm.

oock van den naem selfs verschrickt zijn , soo

moeten de soodanige weten dat , indien geen

gheselschap
,

jae indien gheen huysgesin hoe

kleyn het oock zy , en kan giiehouden worden

in eenen wei-geregelden staet sonder tucht

en disciplijn , deselve veel meer noodig is in

de Kerck, welckers standt aldermeest geordl-

neert en wel-geschickt behoort te wesen. Der-

halven ghelijck de salighmakende Leere van

Christus de ziel is van de Kerck , alsoo be-

kleedt de disciplijn in de Kerck de plaets van

de zenuwen : door dewelck' het geschiedt dat

de leden des lichaems aen malkanderen eick

in sijn stede verknocht zijn. Daerom soecken

die alle, dewelcke 't zy door opzet , 't zy door

onbedachtheyt de disciplijn wech nemen , of

de weder- oprechtingh der selver verhinderen

willen , d'uyterste verstrooyingh van de Kerck.

Want wat staet'er doch te geschieden , indien

yeder een mach leven nae sijn lust en wel-

ghevallen ? En aldus souden de menschen

leven , indien by de Predicaty der Leer-stuc-

ken niet en wierden gevoeght bysondere ver-

maningen , bestrafTingen , en dierghelijcke hulp-

middelen diq de Leer' ondersteunen 4) en niet

en laten Icdigh en vruchteloos zijn. De disci- Hare seer

plijn is dan ghelijck een toom om door deselve ^°^^
"""ig-

te we'er-houden en te temmen die ghene die

tegen de Leere van Christus woeden en rasen:

of gelijck een spoor en prickel om daer

door wacker te maken de gene die niet seer

gewilligh en zijn : somtijds oock ghelijck een

Vaderlicke geessel , om daer mede goedertier-

lick , en volgens de sachtmoedigheyt van Chris-

tus Geest, te kastyden de gene die swaerlick

ghesondigt hebben. Dien-volghens , naedien wy
sien datter nu ter tijdt voor de deur staen

sekere beginselen van een grouwelicke ver-

woeslingh in de Kerck , uyt oorsaeck datter

geen sorgh noch opsicht en wort ghedragen

om het volck binnen haren schuldigen plicht

te houden, soo roept de noot self dat in desen

hulp en remedy van noode is. Voorts is dit het

eenige remedy 't welck Christus gheboden heeft,

1) benden. 2) Klcrokcn. .3) derrie. 4) ophouden-

*) Chriri. Hoor Corsman nog ('lerrVen genoemd.



718 HET VIERDE BOECK IV. 12. 2. 3. 4.

De trappen

der seWer.

i . De byson-

dere vermanin-

ffeii

Actor. 20 20,

2fi.

2. Besti'affin-

ghen voor ghe-

tuygen.

3. d' Afsnij-

diiigh of Ban.

Matt. IS. 15,

16, c-n 17.

Daer na staen

te bemercken

de trappen der

jsondeu.

en altijdl onder de Godtvruchlige gebruyckt is

geweest.

2. Het eerste fondament der disciplijn is

,

dat de bysondere vermaninghen in't werclc ghe-

stelt worden : dat is , dat die gene die sijnen

schuldigen plicht van selfs niet en doet , of hem-

selven ongeregelt gedraeght, of niet eerbaer-

lick en leeft , of yetwes bedrijft dat strafweer-

digh is , hem late vermanen : en dat een yege-

lick sijnen broeder trachte te waerschouwen

,

wanneer de saeck sulcks sal vereysschen. Dat

oock de Herders en Dienaers hier in voorne-

melick alle neorstigheyt bewijsen , welckers

ampt is niet alleen m't openbaer voor den

volcke te predicken , maer oock van huys tot

te vermanen en op te wecken , daerse bevm-

den dat de leden der Ghemeynte door d'open-

bare predicaty des woorts niet genoeghsaem

gevordert en hebben. Gelijck Paulus leert, wan-

neer hy verhaelt dat hy m't bysonder en bin-

nen de huysen gheleert heeft : en daer benef-

fens betuyght dat hy reyn is van harer aller

bloedt , dewijl hy niet op ghehouden en heeft

eenen yegelick nacht ende dagh met tranen te

vermanen. Want de Leer' heeft als dan kracht

en autoriteyt, wanneer de Dienaer niet alleen

allen te ghelijck aenwijst en verkondight wat

sy Christus schuldigh zijn , maer oock als hy

macht en middel heeft om de voorseyde schuit

af te vorderen van die gene die hy bevindt

datse de Leer' weynigh ghehoorsaem , of daer

in al vry wat nalatlgh zijn. Indien yemandt

soodanige vermanmgh of hertneckelick ver-

werpt , of door het volherden in sijne sonden

betoont dathy de selvige veracht, soo wil

Christus dat hy voor de tweede-mael in de

tegenwoordigheydt van getuygen vermaent

zijnde , daer nae voor het oordeel der Kercke
,

dat is, voor de vergaderingh der Ouderlingen

gheroepen sal worden : en dat hy aldaer als

door een gemeyne macht en autoriteyt heftiger

sal worden vermaent , op dat hy ghehoor-

saem zy en hem-selven onderwerp', in gevall'

hy de Kerck eenighe eerbiedigheydt toedraeght.

Indien hy oock in deser voegen niet en wordt

verootmoedight , maer in sijn boosheydt vol-

herdt, in sulcken ghevall) ghebiedt Christus

dat hy als een verachter der Gemeynte , van

het geselschap der geloovigen sal afgesneden

worden.

3. Maer dewijl hy aldaer alleenlick spreeckt

van verborgene sonden, soo moetmen dees'

afdeelingh maken, te weten , dat sommige son-

den heymelick zijn, sommige wederom open-

baer of openbaerlick bekent. Van de heyme-
licke seght Christus tot eenen yeghelicken in't

bysonder: Bestraft hem tusschen u en hem

1) kas

alleen. Van de openbare sonden segt Paulus

tot Timotheus: Bestraft hen in aller tegen-

woordigheydt
, op dat oock de andere vreesen.

Want Christus hadde voor henen geseyt : In-

dien uwe Broeder tegen u gesondight heeft.

Welcke woordekens , tegen u
,
ghy niet an-

ders en kondt verstaen ('t en zy moghelick dat

ghy soeckt te twisten) dan onder en met u

mede-wetenschap : so dat gheen mensch meer

daer van kennis heeft. En wat belangt dat de

Apostel Timotheus beveelt dat hy openbaerlick

sal straffen die gene die in't openbaer sondigen,

dat heeft hy selfs met der daedt ghedaen teghen

Petrus. Want doe Petrus alsoo sondighde dat

hy openbare ergernisse gaf, soo en heeft

d'Apostel hem niet heymelick vermaent , maer

hy heeft hem in de tegenwoordigheydt der

Gemeynte te voorschijn gebracht. Dit sal dan

zijn de wettige wijs' en ordre die in desen

handel moet worden gepleeght, dat wy in't

bestraffen van de verborgene sonden proce-

deeren en voort gaen nae die trappen die door

Christus voor-gestelt zijn : en in d'openbare

terstont overghaen 1) tot d'openbare bestraf-

fingh der Kercke, in ghevalle d'ergernis in't

openbaer is gegeven.
|

4. Wy moeten noch een ander onderscheyt

in acht nemen 2) : te weten
, dat sommighe

sonden zijn struyckelinghen 3) en feylen , maer

andere 4) schelm-stucken en boosdaden. Tot

verbetering van dese laetste sonden en moet

niet alleen de vermaningh of bestraffingh , maer

oock een strengher remedy ghebruyckt wor-

den. Gelijck Paulus betoont, die den Corinti-

schen bloetschender niet alleen met woorden
kastijdt , maer oock met den ban straft , soo

haest als hy van sijn schelm-stuck verwittight

was. Nu beginnen wy beter te bemercken hoe

dat de geestelicke jurisdicty en gerichts-handel

der Kercke , door dewelcke volghens des Hee-

ren woordt de sonden ghestraft worden , zy

een seer goet hulp-middel tot ghesontheydt en

beteringh , het beste fondament om ordre te

houden , en eenen seer schoenen bandt der

eenigheydt. Wanneer derhalven de Kerck d'

openbare overspeelders
, hoereerders , dieven

,

oproermakers , roevers , meyn-eedige , valsche

getuygen , en andere diergelijcke , item , de

hertneckighe (dewelck' oock van lichter ghe-

breken behoorlick vermaent zijnde , met Godt

en sijn oordeel den spot drijven) van haer ghe-

selschap afsnijdt : soo en neemts' in sulcken

gheval 5) geen dingh aen buyten of tegen de

reden , maer sy bedient alleen de jurisdicty

die haer van den Heere is opgedragen. Voorts

,

op dat niemant en bestae suick een oordeel

Wat ordre

men moet hou-

den in die twee-

derley sonden

te straifen.

(p. 508.)

De struycke-

linghen moetea

oock van de

schelm-stucken

oüderscheyden

«orden.

De schelm-

stucken moe-

ten strenghelic-

ker

worden.

I) voort treden 2) waerneraen. 3) misvallen.

4) sommige wederom 5) kas.
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der Kerck te versmaden , ol' voor een geringhe

saeck te achten dal hy door d'eendraclilige

stemmen der ghelooviglien veroordeelt is , soo

heeft de Heere betuyght dat dit selvigc niet an-

ders en is dan een verkondiging van sijn eygen

sententy en vonnis , en dat al dat 't welck sy

op der Aerden doen , in de Hemelen voor vast

en bondigh gehouden wordt. Want sy hebben

het woort des Heeren door het welck sy de

boose verdoemen , sy hebben het woort des

Heeren waer door sy de boetveerdighe ter ge-

naden ontfangen en opnemen. lek segge dat

die door hare meyningh bedrogen worden , de-

welcke sich laten voorstaen dat de Kerck lan-

gen tijt kan staende blijven sonder desen bandt

der disciplljn : 't en zy mogeiick dat wy sonder

schade kunnen ontbeeren dat hulp-middel

,

't welck de Heere voorsien heeft ons noodigh

te sullen wesen En hoe groot daer zy de

nootwendigheydt van de disciplijn . dat sal giie-

wisselick' uyt des selfs menigerley ghebruyck

en nuttigheydt doorsien worden.

5. Daer zijn drie mereken en eynden'daer

op de Kerck siet en mickt in sodanige be-

strallingh en afsnijdingh : Het eerst' is , op dat

tot Godes smaet en on-eer onder de Christenen

niet en souden ghenoemt en getelt worden die

gene die een schandelick en schelmsch leven

leyden , als of sijn heylighe Kerck een t'samen-

rottinghe waer van fielen en rabauwen. Want
dewijl sy is het lichaem van Christus , soo en

kanse door soodanighe stinckende en verrotte

leden niet worden verontreymgt , of daer moet

met eenen oock eenige schaed' en laster vallen

op het hooft selfs. Op dat derhalven in de

Kerck niet en zy yetwes van sulcks daer door

sijn seer heylighe Naem met schand' en smaedt

mocht worden gebrandt-merckt, soo moeten

tot buyten sijn huysghesm uytgevaeght wor-

den die gheen', uyt welckers onreyn leven

eenige schandvleck tot de Christelicke naem

afkomen mochte. Men moet oock alhier acht

hebben op het Nachtmael des Heeren , dat het

door een ghemeyne toedieningh en uytreyc-

kingh aen allen sonder ondcrscheyt niet en

worde verontreynight. Want het is seer seker

en ghewis dat die gheen' die d'uytdeelingh

doen moet , indien hy willens en wetens eenen

onweerdigen toelaet , den welcken hy met recht

hadde kunnen afhouden , even aen soo groo-

te heylighschennis 1) schuldigh is als of hy

het lichaem des Heeren den honden voor wierp.

Daerom vaert Chrysostomus dapperllck uyt

teghen de Priesters , deweicke terwijlse de

macht der grooten vreesen, niet eenen en

durven afweeren. Het bloedt , seght hy, sal

van uwe handen ghe-eyscht worden. Indien

1 ) kerck-roof.

ghy den mensch vreest , hy sal u bespotten.

Maer is 't dat ghy Godt vreest , soo sullen u

oock de menschen selven in aensien en ach-

tingh hebben. Laet ons de scepters niet vree-

sen , noci) de purpere kleederen , noch de

Koninckhcke kroonen , wy hebben alhier een

meerder macht. lek sal voorwaer liever mijn

lichaem overleveren in de doodt , en mijn bloedt

laten vergieten , dan dat ick aen sulcken be-

smettingh part en deel hebben soude. Dien-

volghens , op dat dese seer heylige verbor-

ghentheyt met geen laster en smaet beswaert

en worde, so wort in d'uytdeelingh van dien

vereyscht een seer naeuwe toesicht en onder-

scheydingh : deweicke nochtans niet en kan

in 't werck gestelt worden dan doordejuris-

dicty van de Kerck. Het tweede merck en 2. Op dats'

evnd' is , on dat de eoede door den aeduyri- andere niet en

L . J 1 . J verderven.
gen ommegangh met de quade met en souden

verdorven worden, ghelijck ghemeynlick pleeght

te ghebeuren. Want wy zijn tot afvvijokingh

soo seer ghenegen , dat wy door geen ding

lichter, als door de quaed' exempelen, van

den rechten weg des levens worden afge-

leydt. Dese nuttigheyt heeft d'Apostel aenghe-

teeckent , doe hy die van Corinthen gheboodt

datse den bloedt-schender van haer ghemeyn-

schap afwijsen souden. Een weynigh suyrdees- 1. Cor. 5, c,

sems, seght hy, versuyrt het gantsche deegh. H-

En hy sagh hier in soo grooten gevaer , dat

hy hun selfs alle gheselschap met den boosen

verboodt : Indien yemandt , seght hy, die een

Broeder ghenoemt wordt , een hoereerder is

,

of een gierigaert, of een afgodendienaer, of

een dronckaert , of een lasteraer, soo en laet

ick u oock niet toe dat ghy met de soodamge

soudt eten. Het derde merck en eynd' is, op

dat die selvige met schaemt aengedaen en ghe-

raeckt zijnde, mochten beginnen berouw te

krijgen van haer onreynigheyt. Alsoo is het

hun oock oorbaerlick dat hare boosheyt worde

gekastijdt , op datse door 't gevoelen van de

roede wacker gemaeckt worden , die andersins

door toegevingh in hertneckigheyt toenemen

souden. Dit geeft d'Apostel te kennen , wan- 2.The9s. 3. 14.

neer hy aldus spreeckt : Indien yemandt onsen

woorde niet gelioorsaem en is , teeckent dien:

ende en vermenght u niet met hem , op dat

hy beschaemt worde. Item in een andere plaets,

als hy schrijft dat hy den Corinthier den Duy-

vel overgegeven heeft , op dat de geest mochte 1. Cor. 5. 5.

behouden worden in den dagh des Heeren.

Dat is (gelijck ick het uytlegge) dat hy hem

met een tijdtlicke verdoemingh gekastijdt heeft

,

op dat hem d'eeuwige saligheydt soude ghe-

worden. En hy segt daerom dat hy hem den
^^;b«"'"°p^3t

Duy vel heeft overgelevert , om dat de Duyvel sermon. es.

is buyten de Kerck, gelijck Christus in de

3. Op datse

bich selven sou-

ilen bekeeren.
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Kerck. Want dat sommige dit verstaen van

een sekere quelling des vleesches , dat dunckt

my gantsch onseker te zijn.

Door wat 6. Dese drie mereken en eynden aldus voor-
matigheyt soo

„ggtg|t, zijnde , soo is nocli overio;h te bemerc-
d openbare als 'P , •' •

i tt- i r i i

deverborghene ken 1)06 en op wat wijse de Kerck dit deel

sonden moeten ^gp disciplijn , 't welck in de jurisdicty ghe-
gestraft wor-

j^^^^ j^ ^ bedient en uytvoert. Laet ons voor

eerst behouden de boven-ghestelde verdeelingh,

te weten , dat sommige sonden openbaer, som-

mige wederom heymelick of verborgen zijn.

(p. 509.) De openbare
|
sonden zijn die sonden die niet

alleen voor een of twee ghetuyghen , maer

openbaerlick en met schandael en erghernis

van de gantsche Kerck begaen en bedreven

worden: Verborgene sonden noem' ick , niet

die sonden die glieheel en al voor de menschen

verborgen zijn
,

gelijck daer zijn de sonden der

hypocriten (want die en komen niet onder de

kennis en het oordeel van de Kerck) maer die

sonden die ghelijck als in het midden staen

,

dat is , die wel eenige getuygen hebben . en

nochtans geen openbare sonden en zijn. In

d'openbare sonden en behoeft men die graden

en trappen der vermaningh , die Christus op-

somt 1). niet te gebruycken. Maer wanneer

yemandt in 't openbaer sondight, soo moet de

Kerck haer ampt verrichten , den sondaer dagh-

vaerden , en nae de maet en gelegentheyt van

de misdaedt straffen. In 't stuck van verbor-

ghene sonden en komtmen niet eer tot de Kerck

dan als de sondaer hertneckigh in sijn sonde

blijft , volghens de voorseyde regel van Chris-

item, de lich- tus. Wanneer men nu komt tot d'ondersoec-
te en desware.

j^jj^g]^ ^jg^ go'nden , als dan moetmen oock dat

ander onderscheydt waernemen , datmen onder-

scheyde tusschen feylen en schelm-stucken.

Want in lichte sonden en moet soo groote

strengigheyt niet gebruyckt worden, maer het

is genoegh dat de bestraffing gheschiede met

woorden : en oock met sachtsinnighe en vader-

licke woorden , die den sondaer niet en ver-

bitteren noch en ontroeren , maer tot hem-

selven weder brengen , soo dat hy sich van

weghen de bestraffingh nfieer verblijde dan be-

droeve. De schelm-stucken en boose feyten

moeten met een scherper roede ghekastijdt

worden. Want het en is niet ghenoegh dat

die ghene dewelcke door een boose daedt en

quaedt exempel de Kerck swaerlick ghequetst

heeft , alleen met woorden ghestraft worde :

maer hy moet oock voor een tijdt berooft wor-

den van de ghemeynschap des Nachtmaels

,

tot dat hy een proef heeft gegeven van sijne

i.Cor. 5. 2,5. boetveerdigheyt. Want Paulus en kastijdt 2)

den Corintischen bloetschender niet alleen met

woorden , maer hy stoot hem oock buyten de

l) verhaelt. 2) beschelt.

Kerck , en berispt met eenen de Corinthiers

dat sy den selven so langh onder sich 1 )
ghe-

duldet hadden. Dese wijs' heeft d Oude en

wel-ghescliickte Kerck gehouden en gepleeght

.

doe d'oprechte regeeringh haren 2) loop had-

de. Want als yemandt eenigh boos stuck

hadde bedreven daer uyt schandael en ergernis

ontstaen was , soo wiert hem belast , voor eerst

.

dat hy sich van de ghemeynschap des Hey-

ligen Nachtmaels soud' onthouden : ten ande-

ren , dat hy sich voor Godt verootmoedigen
,

en sijn berouw en leedtwesen voor de Kerck

betuygen soude. Daer waren oock in d'oude

Kerck sekere ghewoonlicke onderhoudingen

,

die den sondaren plachten opgeleyt te worden,

op datse teeckenen souden zijn van hunne boet-

veerdigheydt. Als hy hem-selven in dese alsoo

hadde gedraghen dat de Kerck een genoeghen

daer aen hadde, soo wierdt hy door d'opleg-

ginge der handen wederom ter genaden opgeno-

men , welcke weder-opneming door Cypnanus EpUt. 2.iib.

dickwils genoemt wordt Pax d. i. 3) Vrede, die
3J; 'li'^

'

3

'

'

oock dese wijse met weynige woorden beschrijft

:

Sy doen , seght hy, penitenty eenen behoor-

licken tijdt langh : daer nae komense tot beken-

tenis van hare schuldt, en ontfanghen het recht

der ghemeynschap door d'oplegginge van de han-

den des Bisschops eri der geestelicken 4). Hoe-

wel de Bisschop hadde met sijn geestelicken 4) 't

ghesach over de versoeningh des sondaers alsoo,

dat hy oock de toeslemmingh des voicks daer toe

versoecken moest: gelijck Cypriamis elders leert.

7. Dese disciplijn gingh alsoo in 't gemeyn

over allen sonder uytsondennghe 5) , dat oock

de Princen te samen met de ghemevne lieden Niemandt,

1 1 1
• j' .'^ j oock sclfs de

haer selven onderwierpen om die te dragen. ^^-^^^ ^i^j ^^

En dat met recht: overmidts het kennelick mach van dese

was datse uyt Christus voort quam, aen wien 6)
''""p'ün ''y

alle scepters en kroonen der Koningen billick

moeten onderdanigh zijn. Alsoo heeft de Keyser

Theodosius , doe hy door Ambrosius om de

bloetslortineih binnen Thessalonica bedreven
, ,

Amhvos. iib.

van het reent der gemeynschap wasberooit, orat. hahita b
al sijn Konincklick cieraet daer med' hy be- fnnfie Thc-

kleet was, afgeleyt: sijn sonde, die hy door ° "'"•

het bedriegelick aendienen van andere begaen

hadde , openbaerlick in de Kercke beweent

:

en met suchten en tranen vergevingh versocht.

Want de gheweldighe Koninghen en moeten

niet oordeelen dat het hun tot on-eer' ghedijet

,

datse sich voor Christus den Koningh der ko-

ningen ootmoedelick neder werpen , sy en

moeten oock daer in geen mishagen hebben
,

datse door de Kerck geoordeelt worden. Want
dewijls' in hare Paleysen en Hoven by nae niet

anders en hooren dan enckel vleijery 7) , soo

1) hun. 2) (conra en). .}) []. 4) Klercken.

5) nytncmingh. 6) den weieken. 7) flatteeringen.
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(1>. 511.)

In welck

•tuck sommige

van d'Oiid-va-

ders al te strnf

geweest zijn.

is het hun meer als nootsakelick datse door

de mondt der Priesteren van den Heere be-

straft worden. Jae sy moeten veel eer wen-

schen dat de Priesters hun niet en verschoo-

nen , op dat de Heer' haer verschoonen en

sparen mochte. lek gae alhier voorby door

wien dese jurisdicty moet worden bedient

:

overmidts daervan elders is gesproken. lek

voege dit alleen daer by, dat de wettige pro-

ceduyr en handelingh in het afsnijden van

yemanden dees' is , die Paulus aenwijst , dat

d'Ouderlinghen alleen en op haer selven de

afsnijdingh niet en verrichten : maer met mede-

weten en goedt-keuringh 1) van de Ghemeyn-

te : te weten , in sulcker voeghen dat de me-

nighte des volcks dien handel niet en beslisseS),

maer alleen als een getuygh' en toesiender

gade slae , datter niet yetwes van d'Ouderlin-

ghen door boose passy en genegentheydt en

worde gehandelt. Het gantsche beleyt van dien

handel moet oock, benellens de aenroepingh

van Godes Naem
,
geschieden met die deftig-

heydt en stemmigheyt dewelcke bewijst dat

Christus aldaer tegenwoordigh is : soo dat yeder

een kan versekert zijn , dat hy met sijn selfs

oordeel het opperste gesach heeft.

8. Men moet evenwel oock dit niet ver-

geten , dat de Kerck sulck een strengigheydt

moet plegen die met den geest der sachtmoe-

digheydt vergeselschapt is. Want het is onsen

plicht altijdt neersligh toe te sien
,

gelijck Pau-

lus beveelt, dat die ghene die ghestraft wordt

,

van de droefheydt niet en worde verslonden.

Want in sulcken gheval 3) soude do medicijn

in 4) fenijn veranderen. Doch de reghel om
hier in matigheydt te houden sal alderbest uyt

het doeleynd' 5) en oogmerck ghenomen kun-

nen worden. Want dewijl men in d'afsnijdingh

dit doeleynd' 5) en ooghmerck voor heeft

,

te weten , een sondaer tot bekeeringh te bren-

ghen , en de quaed' exempelen uit het mid-

den wech te nemen , op dat de Naem van

Christus niet en worde ghelasterl , noch an-

dere tot naevolgingh verweckt en worden, soo

salmen uyt de bemerckingh van dese dingen

lichtelick kunnen oordeelen tot hoe verre de

strengigheydt behoort voort te gaen en waerse

behoort stil te staen. Dien-volgens, wanneer

de sondaer voor het aenschijn der Gcmeynte
ghetuyghnis geeft van sijn boetveerdigheyt

,

en door dit getuyghnis , voor soo veel in hem
is

, het schandael uytwischt : soo en moet hy
niet verder gedronghen

|
worden. Indien hy

verder gedronghen wordt , soo gaet de straf-

heydt alreedo buylen de maet. In dit stuck

en kan d'onghematighdestrengigheyt der Ouden
geensins worden verontschuldigiit , dewijlse

1) goedt-kemiiiigh. 2) beleyde. S) k»s. 4) tot. 5) eynd.

t'eenemael verschilde van des Heeren voor-

schrift , en gantsch seer ghevaerlick was. Want
als sy den sondaer gheboden nu eens 1) den

tijdt van seven , somtijts den tijd van vier

,

dan ,weer 2) den tijdt van drie jaren na

elkander, en .soms selfs 3) al sijn leven la ngh

opentlicke beterschap te toonen 4) , en sich

van het heyligh Nachtmael t'onthouden , wat

konde daer uyt volgen anders dan groote ge-

veynstheyt, of een uyterste vertwijlfeling ? Van

gelijcken dat die geen' die na sijn eerste val

en opnemingh wederom quam te vallen ,
tot

de tweede penitenty niet toegelaten , maer lot

het eynde sijns levens toe buyten de Kerck

ghevvorpen wierdt , dat en was niet oorbaer-

lick , 't en quam oock met de redelickheydt

niet over een. Die derhalven dese saeck door

een gesont oordeel sal overwegen , die sal be-

vinden dats' in desen voorsichtigher hadden

behooren te handelen. Hoewel ick misprijs'

alhier meer de gemeyne ghewoont', dan ick

die alle beschuldige die deselve gebruyckten
,

want het is seker dat sommighe van hun daer

in een mishaghen hebben ghehadt: maer sy

duldeden dese ghewoont om datse die niet

en konden beteren. Voorwaer Cyprianus ver-

klaert dat hy van hem-selven soo strengh niet

en is geweest. Onse lijdtsaemheydt , seght hy,

onse goedtwilligheydt en vriendelickheydt is

bereydt voor alle de ghene die komen. Ick

wensch' dats' alle te samen tot de Kerck weder

keeren : ick wensch' dat alle onse mede-kam-

pers binnen het heyriegher van Christus , en

de woonsteden Godes des Vaders besloten wor-

den. Ick vergheve alles, ick sie veel dingen

door de vingeren : uyt een yver en begeerte die

ick hebb' om de Broederschap te vergaderen

en by een te houden
,
gheschiedt het, dat ick

oock de sonden die teghen Godt begaen zijn
,

door een volkomen ondersoeck niet en over-

weegh' : ick sondige by nae self door dien ick

de misdaden vergheve meer dan behoorlick is

:

ick omhelse met een wackere en volle hefde die

ghene die met boetvcerdigheydt weder keeren,

en hare sonde met een nederighe en eenvou-

dighe 5) ghenoegh-doeningh bekennen. Cliry-

sostomus die wat harder is , spreeckt evenwel

aldus : Indien Godt so goedertieren is , waer

toe wil dan een Priester Godts soo sluyr en

straf schijnen ? Wy weten daer beneffen wat

een .sachtmoedigheydt Augustinus ghebruyckt

heeft omtrent de Donatisten , soo dat hy sich

niet en heeft ontsien tot het Bisschops-ampl

t'ontfangen die gene die van de secte en scheu-

ringh waren weder ghekeert , en dat terslonl

na hare bekeeringh. Maer dewijl de contrarie

Meer van

weghen d'.TCn-

gcnomene glie-

woonte, als

door iiaer ey-

ghen raedt en

voornemen.

Ad Cornelinm

Epist. 3.1ib 1.

r.eliji'k Cy-

prianus, Chry-

aostoir.ns en

Auguatii

tuvgen.

1) []. 2) als nu. 3) somwijlen wederom.

4) lieteriugh te bewijsen. 5) slcnhte.

ÖO
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Niet alleen en

moet de gant-

sche Kei'ck,

maer oock een

yeder lidtmaet

sich tot dese

rnatiglieydt

schicken : op

dat WY van de

disciplijn niet

en vervallen

tol vlecshon-

wery.

2, Coi'. 2. 7.

't Geen Chris-

tus van het

hinden en ont-

hinden ghe-

sproken heeft,

kan

ncr^liens

din's heen

trock.Mi

den.

M.iflh \S

oock

wijse d'overhaiidt genomen hadde , soo zijnse

gedwongen van baer eyghen oordeel af te staen

om die wijse iiae te volghen.

9. En gelijck dese sachtmoedigheydt in het

gantsche lichaem der Kercke vereyscht wordt

,

datse de ghevallene sondaers goedertierentlick

straffe , en niet met d'uylerste strengigheyt
,

maer liever, volgens Paulus gebodt , aen haer

de liefde bevestighe : alsoo moet oock een

yeder bysonder persoon voor hem-selven sich

nae dese goedertierenheydt en voorkomen-

heyt 1) schicken en voeghen. Soo en moeten

wy dan de soodanighe , die van de Kerck uyt-

ghedreven zijn , uyt het ghetal van d'Uytver-

korene niet uytschrappen ,
noch van hen wan-

hopen ghelljck of sy aireede verloren waren.

Wy mogen wel oordeelen datse vreemt zijn

van de Kerck, en volghens dien oock van

Christus : maer sulck een oordeel en moet niet

langer duyren dan voor dien tijdl dats' in d'

afscheyding blijven. Indiens' oock als dan meer

schijn van hertneckigheyt dan van redelickheyt

betoonen , so laet ons nochtans deselve den

oordeele Godls bevelen, beter dinghen van haer

verwachtende voor het toekomende , dan wy
kunnen sien voor het tegenwoordige : laet ons

oock daerom niet ophouden Godt voor haer

te bidden. En (om alles in een woordt te vat-

ten) laet ons den persoon selve , die in Godes

macht en gcel-duncken alleen staet , tot den

doodt niet overgheven : maer alleen uyt des

Heeren Wet oordeelen hoedanigh een yeglie-

licks wercken zijn. Als wy desen regel volgen
,

soo staen wy 'veel meer op Godes oordeel dan

dat wy ons eygen oordeel 2) voort brengen. Laet

ons ons selven in het oordeelen geen meerder

vryigheydt aentrecken , indien wy Godts kracht

niet en willen bepalen , noch sijne barmhertig-

heydt een wet en reghel voorschrijven : dewelcke

wanneer het hem belieft, d'alderbooste ver-

andert in d'alderbeste, de wilde tacken in den

natuyrlicken stam inlijft , en die buyten zijn

tot de ghemeynschap van sijn Kerck aenneemt.

En dat doet de. Heere op dat hy alsoo der

menschen meyningh te leur steil' en hare licht-

veerdigheydl te rugge drijve : dewelcke soose

niet ghebreydell en wordt , haer selven meer

rechts om toordeelen durft toeschrijven dan

het belaemt.

1 0. Want als Christus belooft dat dat gheen

't welck op der Aerden door de sijne ghe-

bonden wordt , oock in den Hemel sal ehebon-

den zijn
, soo en streckt hy dese macht van

binden niet verder uyt als tot de Kerckelicke

slralfe : waer door die ghcne die afghesneden

worden, niet en worden gheworpen in d'eeu-

wighe doodt en verdoemenis
, maer sy worden

]) beleefiheydt. 2) [].

alleen door die Kerckelicke stralle , in dewelcke

sy hooren dat haer leven , handel en wandel

verdoemt wordt , oock van haer eygene 1

)

eeuwige verdoemenisse versekert, in ghevalle

sy haer selven niet en bekeeren. Want tus-

schen den ban of afsnijding, en die vervloec-

kingh die Anathema ghenoemt wort, is dit

onderscheyt , dat het Anathema den mensch

vervloeckt en tot het eeuwigh verderf over-

geeft , sonder hope van eenighe genaed' en

verghevmgh : en dat de ban of afsnijdingh

eyghentlick teghen de zeden wraeck en straff'

oeffent. En al hoewel sy oock den mensch straft,

soo straft sy hem nochtans also , dats' hem
van sijn toekomende verdoemenis waerschouwt,

en tot den wegh der saligheyt te rugge roept.

Indien hy wederkeert, so staet hem de ver-

soeningh met de Kerck en sijne weder-opne-

mingh tot de gemeynschap der selver open en

bereydt. Doch het Anathema wordt seer selden

of gantschelick niet ghebruyckt. Derhalven al

hoewel het ons door de Kerckelicke disciplijn

niet en is gheoorlooft , met den afghesnedenen

gemeynsaemlick te verkeeren of innighe vriendt-

schap te houden : soo moeten wy nochtans door

alle moghelicke middelen daer na staen en

streven , datse tot een beter leven bekeert , en

in de ghemeynschap en eenigheydt der Kercke

weder gebracht moghen worden. Gelijck d'A-

postel oock leert : En houdt [/<e;«] seght hy,

niet als eenen vyandt , maer vermaendt [//em]

als eenen Broeder. Indien dese vriendelickheydt

en yoork'omenheydt 1 ) niet en wordt onderhou-

den , soo wel in 't bysonder als in 't gemeyn ,

so staet het te vreesen dat wy van de tucht

en disciplijn terstondt sullen vervallen tot de

pijn-banck en ziel-moordery.

1 1 . Tot het beleyt en de bestieringh van

de disciplijn wordt oock voornementlick ver-

eyscht
I

dat gheen 't welck Augustinus be-

disputeert en verhandelt teghen de Donatisten
,

te weten , dat de ghemeyne ledematen van de

Kerck , ofschoon se saghen dat de sonden en

ghebreken met sulcken yver en neerstigheydt

als 't behoort , door den Kercken-raedt niet en

worden ghestraft en verbetert , nochtans daer-

om niet terstondt van de Kerck en moeten

afwijcken : dat oock de Herders selven , in-

diense nae hares herten lust en begeeren niet

alles en kunnen rechten en beteren 't welck

krom en gebreckelick is, daer uyt geen oor-

saeck en moeten nemen om haren dienst neder

te leggen , of door een ongewoonlicke stren-

gigheyt de gantsche Kerck te verstooren. Want
't gheen hy schrijft is ten hooghsten waerach-

ligh , te weten , dat die niet en mach beschul-

dight noch verdoemt worden , dewelcke met

1) seUs. 2) beleefiheydt.

Het Anathema
wordt selden of

gantseh niet

gcbrnyekt.

Al te groote

eyghen-sinnig-

heydt moet al-

hier ooek ghe-

mijJt worden

soo wel van de

herders als van

de bysondere

luyden.

Lib. 2. contra

Parmen.cap.1.

(p. 512.)
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berispen betert al wat hy kan : ol 't gheon hy

niet en kan beteren, met behoudt van den bandt

des vredes buyten sluyt en uytwerpt : of 't geen

hy met behoudenis vaneden bandt des vredes

niet en kan buyten sluyten , door biHigheyt

misprijst, en door sterckt' en kloeckmoedig-

heydt draeght. 't Bewijs hier van geeft hy

elders : Want , seght hy, de gantsche Godt-

vruchtighe reden , en de'wijsc van'de Kercke-

licke discipHjn moet altijdt letten en sien op

d'eenigheydt des Geestes^ in den bandt des

vredes : welcken bandt d'Apostel wil dat wy
bewaren sullen , midts'nialkanderen verdragen-

de : en als die oock met en wort bewaert , soo

is de medicijne der stralFe niet alleen te ver-

gheefs , maer sy begint oock schadelick te zijn :

en oversulcks en blijftse geen medicyne meer.

Die dit, seght hy, neerstelick bedenckt , die

en versuymt in 't bewaren der'eenigheydt de

strengigheydt der disciplijn niet , en hy en ver-

breeckt den bandt der eenigheydt niet door

een onghematighde bestrafTingh. Hy bekendt

wel dat niet alleen de Herders hier toe alle

neerstigheydt moeten aenwenden datter gheen

gebreck in de Kerck en blijve , maer dat oock

yeder een met alle sijne krachten daer nae

staen en streven moet : hy verklaert oock dat

die gene die slof en nalatigh is in de boose te

vermanen
, te benspen , en te verbeteren , voor

den Heere schuldigh is, ofschoon hy hareson-

den niet toe en staet , noch met hun niet en

sondight: en indien hy soodanighc persoon

is dat hy de boose van de ghemeynschap der

Sacramenten kan afhouden, en sulcks niet en

doet, dat hy in sulcken glieval 1) niet en son-

dight door eens anders , maer door sijn eyglien

boosheydt. Dit alles , seggh' ick , seght en be-

kent hy wel , maer niet te min wil hy oock

dat dit alles sal gheschieden met voorsich-

tigheydt , deweick' oock de Heere van ons

eyscht , op dat het kooren niet beschadight en

worde , terwijl men het onkruydt uytpluckt.

Daer na besluyt hy uyt Cyprianus aldus : Laet

derhalven de mensch barmhertiglick beteren

'tgeen hy kan: maer 'tgeen hy niet en kan,

met lijdtsaemheydt verdraghen , en met liefde

besuchten en beweenen.

12. En dit seght hy om der Donatisten

korselheyts wille , dewelcke , vermits sy in de

Kercken eenighe gebreken saghen , dat de Bis-

schoppen wel met woorden berispten, maer
door den ban en d'afsnijding niet en straften

,

(door dien sy gheen hoop' en -hadden dats'

yetwes door desen middel souden winnen) tegen
de Bisschoppen als verraders van de disciplijn

seer hevigh uytvoeren : en haer selven van dè
Kercke van Christus door een' ongoddelicke

1) kaa.

scheurmgh afsoiiderden. Gelijck hedcnsdaeghs

de Weder-doopers oock doen , dewelcke , dewijl-

se gheen vergadering voor Christus Kerck en

houden dan die door een 1)^ volmaecktheydt

als van Engelen 2) allesins; blinckt en uyt-

munt, onder^den deck- mantel van haren yver,

alle stichtingh verbreken en wech nemen. Soo-

danige (seght Augustinus) soecken niet uyt een

haet tegen de sonden van andere , maer uyt

een lust om haer cygen^ twist-gierigheydt "te

versadigen , de swacke luyden die door den
roem en prael hares naems verstrickt zijn

,

ofte gheheel tot haer te trecken , of ten min-

sten van malkanderen te scheuren ; en dewijlse

zijn opgeblasen door hooveerdigheydt , uytsin-

nigh door hertneckigheyt', üstigh om door

lasteringhen laghen te legghen , onstuymigh

door oproerigheydt , soo bedeckens' haer sel-

ven met de schaduw' van een onghenadighe

strengigheydt, op dat niemandt en bemercke
datse van 't licht der waerheydt ontbloot zijn.

En 't geen de Schriftuyr beveelt door een ghe-

matighde kuure en ghenesingh , met behoude-

nis van d'oprechte liefd', en met bewaringh

van d'eenigheydt des vredes, te verrichten

tot verbeteringh van de gebreken onser broe-

deren , dat trecken en gebruycken sy tot een

ongoddelicke scheuringh en tot een occasy en

oorsaeck der afwijckingh. Aldus verandert de

Satan sich selven m een Enghel des lichts

,

terwijl hy by ghelegentheydt quansuys van

een rechtveerdighe strengigheydt , de menschen
brenght tot een ongenadige wreetheydt, niet

anders soeckende dan den bandt des vredes

en der eenigheydt te verderven on af te bre-

ken : want als desen bandt onder de Christenen

vast blijft, dan worden alle sijne krachten

krachteloos om schade te doen , dan worden
alle sijne listen en stricken verbryselt , dan

verdwijnen 3) en verstuyven alle sijne raedt-

.slaghen die tot verwoestingh aengheleydt waren.

13. Voornemelick recommandeert hy ons

dit, te weten, dat de slrafheyt der disciplijn

met barmhertigheyt moet gematight worden
,

wanneer 4) de verdorventheydt om te son-

dighen sich uytgebreyd heeft over de massa 5).

Want , seght hy, de raedtslaghen daer door

men voorneemt sulck een menighte van de

Kerck van Christus af te sonderen , zijn ydel

,

schadelick en heyligschennend 6) : overmidts

deselve godtloos en hoovcerdigh worden : en de

goede swacke meer ontrusten, dan de moedi-

ghe boose verbeteren. En 't gheen hy anderen

aldaer ghebiedt, dat 'heeft hy oock selfs ge-

trouwelick in 't werck gestelt. Want hy klaeght

in sijnen brief tot Aurelius den Bisschop van

Kil tot onsen

tijde (Ic Weder-

doopers; de-

welcke van An-
gustinus in de

persoonen Tan

hare Patriar-

chen met levcn-

dighc verwen

afgheschildert

worden.

2. Cor. 11.14.

Voorts, dese

niatigheydt

moet als dan

aldermcest ge-

bruyckt wor-

den, wanneer

debesmettingh

der sonde niet

alleen weyni-

ghe,maer oock

de gentsche

menighte be-

vangen heeft.

Epist. fi4.

]) (Engelsche). 2) [;

met). ÏJ) iiighenonien i.s

:j) verswiiidcM. 1) (de

fi) kerok-rooviirh.
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Ca]). 2.lib.3.

contra Par-

(p. 513.)

Ephes. 4. 3.

Het andere

deel van de ge-

meyne disci-

plijn, betreffen-

de 't Vasten, de

gheraeyue Ge-

beden en

smeeckingen,

en andere Hey-
lighe Oeffenin-

gen.

Dewelcke by
den getrouwen

dienstknechten

liodts in't On-
de en Nieuwe
Testament ge-

brnyckelick

zijn geweest.

Carthago , dat de dronckenschap , die soo seer

in de Schriftuyr verdoemt wordt , al-omm' in

Afrika onghestraft heerschte 1) en in swangh

gingh : en hy raet aen Aurelius een Concily

der Bi.sschoppen te vergaderen , en daer tegen

een middel %) te beramen en in 't werck te stel-

len. Daer na voeglit hy daer by : Mijns oor-

deels en worden sulcke sonden door scherpig-

heydt , door hardigheydt , of door een strenghe

wijse niet wech genomen: niaer meer met

onderwijsen dan met gebieden , meer met ver-

manen dan met dreygen. Want so moetmen
handelen met de menighte der sondaren. De
strengigheyt moet geoefTent worden tegen de

sonden van weynighe. Sijn meyningh en is

evenwel met dat de Bisschoppen daerom door

de vingeren moeten sien , of stil swijgen , om
datse de ghemeyne boosdaden niet strengelick

en kunnen straffen : gelijck hy selfs daer nae

verklaert. Maer hy wil dat de wijse der be-

straffingh alsoo sal ghematight worden , datse
,

soo veel moghelick is , den lichame meer ge-

sontheydt dan verdervingh toebrenghe. En
daerom besluyt hy ten laetsten aldus : Derhal-

ven en moet oock dit ghebodt des Apostels

,

van de boosdoenders uyt het midden wech te

ruymen
, niet veronachtsaemt worden , wanneer

het sonder den vrede te breken , kan geschie-

den : want
|
hy en heeft niet ghevvilt dat het

anders gheschieden soude: en dit moet oock

worden waerghenomen, dat wy malkanderen

verdraghende , trachten te bewaren d'eenig-

heydt des Geestes in den bandt des vredes.

\ 4. Het andere deel van de Disciplijn , het

welck eygentlick in de macht der sleutelen niet

en is begrepen , beslaet hier in , dat de Her-

ders het voick nae dat de noodt des tijdts

vereyscht, opwecken en vermanen of tot vas-

ten
,

of tot ghemeene smeeckingen , of tot an-

dere oeffeninghen der vernederingh
, der be-

keeringh en des geloofs : van welcke slucken
,

als die in het oordeel der Kercke gesteldt en

gelaten worden, ons geen tijdt, noch wijse,

noch regel en wort voor-geschreven in Godes
Woordt. Gelijck dit deel seer nut en bevorder-

lick is , alsoo is het oock van der Apostelen
tijden af altijdt in d'Oude Kerck ghebruyckt
en onderhouden geweest. Hoewel d'Apostelen

selfs en hebben dit niet eerst ghevonden , maer
sy hebben het exempel en voorschrift daer
van ghenomen uyt de Wet en de Propheten.
Want wy sien aldaer dat het volck by een
gheroepen wierdt, datter bede-dagen en v'asten-

daghen verordineert wierden
, soo dickwils als-

ser eenighe gewichtige saeck voor viel. Dien-
volghens soo hebben d'Apostelen na gevolght
dat geen 't welck den volcke Godts niet nieuw

J) regueerd'. 2) reinedy.

en was , en sy oock voorsaghen nut en pro-

fijtelick te sullen wesen. Also is het oock ge-

leghen met all' ander' oefFeningen door de-

welcke de ghemeyne luyden of tot haer ampt

opgeweckt , of in haer ampt en schuldighe

ghehoorsaemheydt gehouden kunnen worden.

D'exempelen zijn al-omm' in de Schriftuyr te

vmden , die wy alhier niet en behoeven te

verhalen. Om met een woordt teseeeen.wy ^^i"' to^ 'iie

Hp . •' moeten worden
moeten voor vast houden : so dickwils alsser gebmyrkt.

eenigh verschil op het stuck van de Religy

voorvalt, 't welck of door een Synode , of door

een Kerckelick oordeel moet beslecht worden,

soo dickwils als men handelt van de verkiesingh

eens Dienaers , eyndelick soo dickwils als men
besich is met eenige sware saeck en van groe-

ten belanghe : wederom wanneerder ghesien

worden oordeelen van des Heeren toorn , als

daer zijn pestilenty, en oorlogh , en dueren tijdt,

dat dit tot allen tijden een heylige en heyl-

same instellingh is, dat de Herders het volck

tot vasten en tot extra-ordinarise ghebeden ver-

manen. Indien yemandt de ghetuyghnissen die

uyt het Oude Testament kunnen worden by
gebracht , niet aen en neemt , als of die de

Christelicke Kerck niet wel en voeghden, soo

IS het doch kennelick dat d'Apostelen oock

alsoo ghedaen hebben. Hoewel ick meyn' dat-

ter naeuwlicks yemandt en sal ghevonden wor-

den die belangende de gebeden eenigh gheschil

sal aenrechten. Laet ons derhalven yetwes seg- ^''" '"* ^"*"

ghen van het vasten : om dat het van veel

menschen die niet en verstaen wat nuttigheydt

daer uyt voort komt, geoordeelt wort niet

seer noodigh te zijn : en oock van andere als

overtolligh t'eenemael wort verworpen , en om
datmen , wanneer des selfs ghebruyck niet wel

en IS bekent , lichtelick tot superstity vervalt.

13. Het heyligh en wettighel)*) vasten

heeft drie evnden en ooghmercken daer o]) het

mickt en toeleght. Want wy gebruycken dat ,
sicf

of om ons vleesch te temmen en t'onder te

brengen , dat het niet broodt-droncken en

worde , of om dat wy te bequamer souden

zijn tot de gebeden en heylighe bedenckingen

,

of op dat het zy een getuyghnis van onse ver-

nederingh voor Godt , als wy voor hem onse

schuit belijden willen. Het eerst' eynd' en oogh-

merck heeft selden plaets in het publiick en '"' i'»**
'""'

gemeyn vasten : overmits aller mensenen liclia- der Vasten.

men niet ghelijck 2) gestelt en zijn , en oock

geen eenerley ghesontheydt en hebben. Het

past derhalven beter op het vasten 't welck

een yeder bysonder persoon houdt by hem-

selven. Het tweed' eynde dient beyde tot het Het tweede,

gemeyn en tot het bysonder vasten. Want de

gantsche Kerck heeft sulcken voor-bereydingh

Het Vasten

beeft drie eyn-

dcn daer het op

Het eerst' eyn-

I) oprecht. 2) ecnsins. *) legitimus.
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tot de ghcbedea soo wel van noodc , als een

yeder geloovighe in 't bysonder. Van gelijcken

oock het derd' eynde. Want het gebeurt som-

tijts dat Godt een volck slaet met d'oorlogh

,

of met pest, of met eenighe swarigheydt. In

dese ghemeyne strali'e moet het gantsche volck

sich selfs beschuldighen en sijn schuit beken-

nen. Indien de hant des Heeren yemanden in

't bysonder treft, soo moet hy dit selvighe doen

of alleen, of met sijn huysgesin. Dit is voor-

nemelick gheleghen in d'innerlicke bewegingh

en ghesintheydt des herten. Want als het ge-

moedt geraeckt en bewoghen wort gelijck het

betaemt, soo en kan 't naeuwlicks vvesen sonder

in een' uytwendighe betuygingh uyt te bersten.

Ende dat aldermeest als dan wanneer het ge-

dijen kan tot de ghemeyne stichlingh , op dats'

alle te ghelijck hare sonde openbaerlick belijden-

de , Gode den lof der gherechtigheyt betalen

,

en onderlingh malkanderen een yegeück door

sijn exempel vermanen en opwecken mochten.

16. Daerom , al hoewel het vasten, ghe-

lijck ick gheseydt hebb', ghemeyn is , soo heeft

het nochtans , voor soo veel als het is een

teecken van vernederingh , een dickwijliger en

gewoonlicker ghebruyck in d'openbare verga-

deringh der gheloovigen , dan in 't bysonder

binnen de huysen. Derhalven wat belanght de

disciplijn daer van wy nu handelen : soo dick-

wils als men Godt bidden en te voet vallen

moet om sijn hulp in eenighe swaer-wichtighe

saeck , so soude nut en dienstigh zijn datmen

een ghemeyn vasten ende bidden liet uytroe-

pen. Alsoo hebben de geloovige t'Antiochien
,

als sy Paulus en Barnabas de handen opley-

den , het vasten met den ghebede te samen

ghevoeght , op datse der selver dienst , die van

soo groeten ghewichte was , des te beter en

te vyerigher Gode bevelen en aenprijsen sou-

den Alsoo hebben oock Paulus en Barnabas

naderhandt voor een gewoonte ghehadt te bid-

den met vasten , wanneerse Dienaers stelden

over de Kercken. In dusdanig vasten en had-

dense geen ander ooghmerck , dan datse daer

door bequamer en aendachtigher mochten wor-

den om te bidden. Wy bevinden voorwaer dit

,

dat de ziel , wanneer de buyck vol is , tot

Godt alsoo niet en is opgeheven , datse met

een ernstige en vyerige ghenegentheydt in het

ghebedt soude voort gaen en daer in volherden

kunnen. Alsoo moet verstaen worden 't geen

Lucas verhaelt van Anna, datse den Heere

ghedient heeft met vasten ende bidden. Want
hy en steldt den dienst Godts niet in het vas-

ten: maer hy gheeft te kennen dat die heylige

Vrouw haer selven op die wijse gheoelfent

heeft , om m hel bidden volhardende 1 ) te zijn.

1) gheiluyrigh.

(p. 5U.)

IbiJ. V. 3.

Soodanigh was liet vasten van Nehemia , doe Nchem.

hy met een bysondere vyerigheydt Godt badt

voor de verlossinge sijns volcks. Daerom seght

Paulus dat de gheloovighe wel doen alsse voor i. Cur.

een lijdt sich onthouden van het houwelicks-

bedde , op datse met minder bekommering sou-

den bidden en vaslen : ahvaer hy het vasten

als een hulp-middel met het bidden t'samen-

voeghende , vermaent dat het vasten by sich

sel-
I

ven van gheender weerden en is , dan

voor soo veel het tot dit eynde ghebruyckt

wordt. Daer beneffens , dewijl hy ter selver

plaets den ghetrouwden beveelt datse malkan-

deren d'onderlinghe goedtwilligheydt betalen

sullen , soo is 't klaer en seker dat hy niet en

spreeckt van de dagelicksche gebeden , maer
van de gebeden die een ernstigher opmerc-

kmgh en aendachl vereysschen.

17. Wederom is 't datter pestilenty, of oor- item, soo

logh, of dueren tiidt begint te heerschen 1) ,
"lickwiu aisser

f • j- 1 , '' -1.1 een ghemeyne
01 indiender andersins eenige swarigneyt den swarigheyt be-

Lande en den Volcke schijnt over 't hooft te gintte wucJeu.

hangen : soo is als dan oock der Herderen ampt

de Ghemeynte te vermanen tot vasten en bid-

den , op dats' ootmoedelick den toorn des Hee-

ren af bidden. Want hy verkondigt dat hy tot

wraeck bereydt en eenighsins ghewapent wort

,

als hy eenigh perijckel laet verschijnen. Der-

halven ghelijck de misdaders eertijdts haer sel-

ven met een langhen baerdt , met ongekamt

hooft-hayr, met een swart en droevigh kleedt

,

ootmoedelick plachten neder te werpen om des

Rechters barmhertigheydt te verkrijghen : alsoo

betaemt het ons oock , wanneer wy voor Godes

Vyerschaer aengeklaeght worden , dat wy tot

grootmakingh van Godes eer', tot bevorderingh

van de gemeyne stichtingh en van ons eyghen

nut 2) en welvaert , sijn strengigheyt met een

erbarmelicke ghestaltenis en droevigh wesen
afbidden. Ende dat dit onder het Israëlitische

volck ghewoonlick ghepleeght wierdt , dat is

uyt de woorden Joëls lichtelick af te nemen.

Want als hy ghebiedt de basuynen te blasen
,

de Gemeynte t'samen te roepen , een vasten

te heylighen , &c. soo spreeckt hy als van

saken die door een ghemeyne ghewoont' wa-

ren aengenomen. Hy hadd' een weynigh te

voren gheseydt dat Godt voorghenomen hadd'

op de schelm-stucken des volcks ondersoeck

te doen , hy hadde oock verkondight dat de

dagh hares gherichts aireede na by was , en

hen-luyden ghedaghvaert om haer saeck te ver-

antwoorden : daer na roept hy luyd' keels uyt

,

datse sich sullen haesten tot den sack en d'

asschen , tot weenen en vasten : dat is , dats'

oock door uyterlicke betuygingen haer selven

voor den Heere sullen verootmoedigen. D'as-

1) regueereii. i) iiiutijt.

E.xempelen.

onder de Wet.
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1. S;iiii. 7. 6.

ca 31. 13.

1. Keg. 21. 13.

15.

Het vastea

bestaet insou-

(lerheyt ia drie

iliugeu: in dea

tijt, in de hoe-

dauigheydt der

Sj)ijse, en in de

spaersaem-

hcydt.

.sclieii en de sack pasleii iiioglielick beter op

die tijden: luaer de t'samen-roepingh des voicks,

en het geween , en het vasten en diergeUjoke

behooren sonder twijtFel oock tot onsen lijdt

,

soo dickwils als de gelegentheyt onser saken

sLiIcks eyscht 1). Want nadien het een heyh-

ghe oeIFeningh is soo om de menschen te ver-

nederen , als om de nedrigheyt te belijden

:

waerom souden \vy de selvighe in een ge-

lijcke noodt en gelegentheyt minder ghebruyc-

ken als het Joodtsche volck? VVy lesen dat

niet alleen d'Israëlitische Kerck die door Godts

Woordt onderwesen en inghericht 2) was , tot

een teecken der droefheydt ghevastet heeft

,

maer dat oock de Nineviten sulcks hebben

ghedaen , die geen ander' onderwijsingh en

hadden als d'eenige predickingh van den Pro-

pheet Jona. Wat reden isser dan dat wy oock

dat selvighe niet doen en souden? Maer, sal

yemandt segghen , 't is een uyterlicke cere-

mony, dewelcke met de rest haer eynde be-

komen heeft in Christus. Jae het is oock hedens-

daeghs (gelijck hel allijdt is geweest) den ge-

loovigen een seer goedl hulp-middel en een

profijtelicke vermaningh om haer selven op te

wecken , op dalse door haer' al te groole sorgh-

loosheyt en traegiiheyt Godl niet meer en meer

en souden terghen , als sy door sijne ghees-

sels ghekastijdt worden. Derhalven als Christus

sijn' Apostelen daer in veronlschuldight 3)

dalse niet en vasten , soo en seght hy niet

dat het vasten afgheschaft is : maer hy ver-

ordineert het voor verdrietige tijden en voegt

het met treurig'heydt te samen : De lijdt , seght

hy, sal komen dat de Bruydegom van hen

wech genomen sal worden.

18. Maer op dat niemandt en dwael' in

den naem , soo laet ons verklaren wat het vas-

ten zy. Want wy en verstaen daer door niet

simpelick matigheyl en spaersaemheydt in kost

en dranck , maer yetwes anders. liet leven der

Godtvruchtigen moet wel met matigheydt en

soberheyt getempert zijn
, dat het een sekere

gedaenle van vasten door sijn geiieelen duur 4),

soo veel mogelick is , verloone. Maer daer is

benetïens dien een ander tijdtlick vasten, als

wy van onse gewoonlicke wijse van leven yet-

wes aftrecken en verminderen : hel zy voor

eenen dagh, of \'oor eenen sekeren tijdl, en

ons selven een strenger en naeuwer mael' in

kost en dranck opleggen en voorschrijven dan
wy wel pleghen te doen. Dit is ghelegen in

drie dingen , te weten , in den tijdl , in de
hoedanigheyt der spijs , en in de spaersaem-
heydt der selver. Door den tijdl verstae ick,

dat wy nuchteren volbrengen die wercken

,

om weickers wille wy voornemen te vasten.

]) vereyscht. i) ghef.itsocneurt. 3; oiitscliuUlight. 1) cours.

Als by exempel , soo yemandt vast om des

ghemeynen gebedts will', dat hy nuchteren,

sonder gegeten te hebben, toe treed' om de

gemeyne gebeden uyt te storten. De hoedanig-

heydt is daer in gheleghen dat alle lecker-

nijen wech gedaen worden , en dat wy met

ghemeyne en eenvoudighe 1) spijs tevreden

zijnde, door leckernijen 2i)'de lust niet en onl-

sleecken. De maet beslaet hier in , dat wy
sparigher en weynigher eten dan ordinaris

,

alleenlick ter noodt , en niet lot wellustigheyt.

19. Maer men moet bysonderlick altijdt

toesien datter geen superstity in en kruype

ghelijck voor desen tot groote schade van de

Kerck geschiedt is. Want het ware veel beter

het vasten t'eenemael af te schaffen , dan dat

het worde onderhouden , en ondertusschen ver-

dorven zy, door eenighe valsche en verderff'e-

llcke meyninghen , tot dewelcke de werelt nu

en dan vervalt, 't en zy dat de Herders met

de hooghste getrouwigheyl en voorsichtigheyt

sulcks tegen gaen. Het eerst' en voornaemsl'

is dats' altijt mstampen 't geen Joel leert : Dat

de herten ghescheurt moeten worden , en niet

de kleederen : Dat is , dats' het volck verma-

nen , dat het vasten in sich selven voor Godt

niet veel en geldt, sooder niet by en is d'in-

wendighe ghesinlheydt en ghenegentheydt des

herten , een oprecht mishagen in de sond' en

aen ons eyghen selfs , een ware vernederingh
,

en een waerachtighe droefheydt uyt de vreese

Godts. Jae dat het vasten om gheen ander

oorsaeck nut en is , dan om dat het is een

hulp-middel tot dese plichten der Godtvruch-

tigheyt. Want Godt en vervloeckt geen dingh

meer dan dat de menschen hem eenighe teec-

kenen en eenen uylwendighen schijn voor d'on-

nooselheyl des herten in de handt steecken

,

en door suicken middel soecken te bedrieghen.

Daerom vaert Jesaia seer heftigh uyt leghen

dese gheveynslheydt , dal de Joden sich lieten

voorstaen datse Gode voldaen hadden alsse al-

leenlick hadden ghevast , al hoewelse godlloos-

heydt en onreyne gedachten koesterden in haer

gemoedt. Is dat het vasten, seght hy, dat de Heer

verkoren heeft? en so voorts. So is dan het vas-

ten der hypocriten niet alleen een ydele en on-
|

nutte vermoeyingh, maer oock eenen seer groe-

ten grouwel. Boven dien moet noch een ander

(|uaet, 't welck hel voorgaende seer na gelijckt,

ernstelick vermijdt worden, te weten, dat het

vasten niet en worde ghehouden voor een ver-

diensllick werck of voor een soorte van Godts-

dienst. Want dewijl hel in sich selven een mid-

delmatige saeck is , en nergens toe en deugt

anders dan tot die eynden die daer in moeten

worden aengesicn ,
sd is hel een seer vcrderffc-

1) ble.clite. 2) deliratesseu

Ëü up dat iu

descugheea su-

perstity in en

krnypc, soo

moetraea van

drie dingen on-

derwesen zijn.

1 . Datmen
de herten ver-

scheuren moet,

en niet delilee-

deren.

loei 3. 13.

(p. 515.)

'J. Moelmen
sich wachtcu

dat het niet en

«•orde ghehou-

den voor een

verdienstelick

«erck, of voor

een soort van

Godsdienst.
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Lib. 2.t)uiuu-

rib. Muuieli.

cap. 13. & lib.

30. coutra

Faustuni.

8. Datineii

het vaslcu niet

cniiioctvcrhef-

lüu (loorouina-

tiKeluf-h telen.

Eq omdat

dit eertijdts is

geschiedt, so is

daer uyt door

een Terkeerde

navolging oat-

staeu het veer-

tigh-daeghsche

vasten.

Mallh. 1, 3.

Wclcke super-

stitieuaeonder-

houdingh door

drie redenen

wordt weder-

leydt.

licke siiperstily , dalmon lieL vasten verinenglil

met die wercken die van Godt bevolen en ten

dien aensien alleen nootsakelick zijn. Südanig

is eertijts geweest de suU'ery der Manicheen

,

devveick' Augustinus alsoo wederleydt dat hy

klaer genoegh leert , dat hel vasten uyt die

voor-genoemde doeleynden I) alleen sijn weerd'

onlfangt , en dat het Gode niet en behaeghl

,

't en zy dat het tot die eynden ghebruyckt

worde. De derde dwalingli is wel niet soo

godlloos, doch niet te min gevaerlick: wan-

neermen het vasten als een van de voor-

naemste plichten al wat stijf en straf afvor-

dert, en door onmatige lof-tytelen alsoo ver-

heft , dat de menschen yetwes sonderlings mey-

nen te hebben ghedaen , alsse ghevast hebben.

In dit deel en durve ick d'Oude Leeraers niet

gheheel en al verontschuldighen 2) dewelck'

eenighe zaden van superslity gezaeyt , en een

occasy tot de tyranny, die naderhandt op ge-

staen is
,
gegeven hebben. Men vindt by hen

wel somtijts eenighe ghesonde en voorsiclitige

uytspraecken 3) van het vasten , maer daer nae

vindtmen wederom nu en dan onghematighde

lof-tytelen, door dewelcke sy het vasten onder

de voornaemste deughden verheiïen.

%0. D'onderhoudingli van het superslilieuse

veertigh-daeghsche vasten hadd' oock te dier

tijdt al-onim' d'overhandt genomen: want het

ghemeene volck liet sich voorstaen datse Gode

daer in sonderlingh dienden , en de Herders

presen dat aen , voor een heylige navolginge

van Christus: daer het nochtans kennelick is dat

Christus niet en heeft gevast op dat hy ande-

ren een exempel soude voorschrijven , maer

op dat hy met der daedt bewijsen soude dat

de Predicaty des Euangeliums , die hy alsoo

met vasten aenvingh en by de handt nam

,

gheen nienschelicke , maer een Goddelicke

Leer' zy, uyt den Hemel afkomstig 4). En
't is wonder dat soo een grove dwalingh die

door soo veel en soo klare redenen weder-

leydt wort , het hert van sulcke verstandige

Mannen heeft kunnen bekruypen. Want Chris-

tus en vast niet dickwils ('t welck hy hadde

moeten doen , indiens' een Wet wilden maken

van een Jaerlicks-vasten) maer alleen eenmael

,

te weten , als hy sich selven bereydt om het

Euangelium te verkondigen. Hy en vaèt oock

niet na menschelicke wijse
,

gelijck hy hadde

behooren te vasten indien hy de menschen tot

naevolgingh verwecken wilde : maer hy betoont

meer een teecken en exempel , op dat hy daer

door de menschen tot sijne bewonderingh

veel eer trecken , dan met een begeert' om
hBm na te volghen , ontsteken soude. Ten

laetsten dit vasten van Christus heeft eenerley

1) eynden. i) oiitsnhuldigheu. 3) spreiicken, 4) afgekomen.

ghelegentbeyt mot liet vasten vanMuses.doe

hy de Wet onllingli uyt de handt dos Heercn.

Want dewijl dit mirakel in Moses betoont was

om d'authoriteyt der Wet te bevestighen , soo

heeft het oock in Christus moeten vertoont

worden: op dal andersins het Euangelium niet

011 soude van minder weerde schijnen te zijn

dan de Wet. Nochlans en heeft van die lijt af

nooyt yemant in den sin ghekreghen sooda-

nigh een vasten den Israëlitischen volcke voor

te schrijven en op te leggen , onder desen

deck-mantel , dat het exempel van Moses na

gevolght moest worden. Daer en is oock nie

mandl onder de licylighe Propheten en Vade-

ren geweest die dat na gevolght heeft, daerse

nochtans tot alle Godtvruchtighe oeileningen

harts en yvers genoeg hadden. Want 't geen

gelesen wordt vanElia dal hy veerligh daghen

door-ghebracht heeft sonder spijs en dranck

te nutten , dat en diende nergens toe dan op

dat het volck verstaen soude , dat hy verweckt

was tot een hersteller en weder-oprichter der

Wet , van dewelcke by nae 't gantsche volck

was afgeweecken. So was het dan een lou-

tere verkeerde naevolgingh, en vol van super-

slity datse dit veertigh-daeghsche vasten met

den naem en glimp van de naevolginghe van

Christus vercierden en mooy maeckten. Hoe-

wel in de wijse des vastens was te dier tijdt

groole verscheydenheyl, gelijck uyt Socrates

Cassiodorus verhaelt in het negende Boek sijner

Historiën. Want de Romeynen , segt hy, had-

den alleen drie weecken: gheduyrende dewelc-

ke sy alle dagen vasleden , uytgenomen op den

Sondagh en Saterdagh. Die van Slavonien en

Griecken-landt hadden ses : andere seven weec-

ken: geduyrende dewelcke sy vasleden met

tusschen-poosen en alleen sommige dagen. Sy

verschilden oock even soo seer in het onder-

scheyl der spijsen. Sommigh' en aten niet

anders dan broodt en water , sommigh' aten

oock moes daer toe : sommigh' aten visch en

ghevogelte: sommigh' en hadden gheen onder-

scheydt in de spijsen. Dese verscheydenheyl

wordt oock door Augustinus aengewesen in

sijnen laetsten Brief tol Januarius.

21 . Naederhandt zijnder ergere tijden ghe-

volght, en tol den verkeerden yver des ghemey-

nen volcks is noch ghekomen d'onwetenhevdt

en bottigheydl der Bisschoppen ,
midtsgaders

hare begeerte tot heerschappy en tyrannische

slrengigheydt. Daer zijn ongoddelicke wetten

ghemaeckl die de conscienlien met verderflicke

banden verstricken. Het vleesch eten is verbo-

den als of hel den mensch verontreynighde.

De ecne lasterlicke meyningh is op de andere

ghehoopl , tol datmen tot de diepte van allerley

dwalinglien gekomen is. 1mi op dalter gheen

txod. 2i. 18.

en 31. 28.

1. Keg. 1'J. 8.

Dit vasten is

wel by d'Oude

ghebruycke-

lick geweest,

maer op ver-

scheydene

wijse.

Ep. llf

Daer na zijn

Wetten ghe-

maeckt van het

oudcrscheyt

der spijsen, en

verscheyden

abusen inge*

kropen al van

de tijden van

Hieronymus

af.
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Ad Nejiotia-

uum.

(p. 516.)

Besluyt, daer

OU i3 in het

Pausdom geeu

practijck vau

de ghemeyne

Kei'ckelicke

discipliJQ.

Het andere

dtel der Kerc-

kelicke disci-

plijn betreffeu-

de de Clergie.

liucdanigh en

hoe streugh die

eci'tijdts is 'ge-

weest.

boosheydt en soude worden vergheten , soo

hebbense begonnen Godt te bespotten onder

den seer onnutten deck-niantel van dit vasten.

Want den prijs van het vasten wordt ghesoclit

in d'alderuytneinenste leckernijen 1) : geen lec-

kernijen en kunnen als dan ghenoegli zijn. Daer

en is geen tijdt in dewelcke men meerder over-

vloedl , of verscheydenheyl , of lieflickheyt van

spijs heeft. In sodanigen en soo heerheken toe-

bereydingh meenen sy dalse Godt na behooren

dienen. lek vcrswijghe noch dat die gheen' die

voor d'alderheyhghsle willen uyt gaen haer sel-

ven nimmermeer schandelicker op en vullen.

In somma , dit is na hare meyning den opper-

sten Godtsdienst, datmen sich van vleesch ont-

houdt, en behalven dat, van allerley lecker-

nijen overvloeyt. Wederom oordeelen sy 't voor

d'uyterste godlloosheyt die nauwlicks met de

doodt en is te versoenen , indien yemandt het

minste stuksken van eenigh speek ofgarstigh

vleesch met roggen broodt gheproefl heeft.

Hieronymus vertelt dalter aireede by sijnen

tijdt sommighe waren die met sodanighe vuy-

ligheden Godt bespotleden : deweick', op datse

geen oly en souden eten , van allen kanten

haer selven d'alderleckerste 2) spijsen lieten toe-

voeren : ja op dats'
]
hare natuyr quansuys

gewelt souden aen doen , so onthielden sy haer

selven van water te drincken : maer lieten sich

maken liefl'icke en kostelicke drancken 3): diese

dronckeu niet uyt een drinckbeker , maer uyt

een schulp. Dit ghebreck , het weick te dier

tijdt in weynigen was , is hedensdaeghs onder

de rijcke luyden ghemeyn: datse, namelick

,

nergens anders om en vasten dan op datse

des te beter en te leckerder smullen 4) sou-

den. Maer ick en wil niet veel woorden ver-

kwisten in saeck die tamelick wel bekendt is.

Dit segg' ick alleenlick dat de Papisten gheen

oorsaeck en hebben om te proncken en te pra-

len als of by hun noch yetwes lofweerdighs

overig ware , dewijlse niet met allen en hebben

noch in hare vasten noch in alle andere dee-

len van de disciplijn 't welck oprecht , of

ghesont, of wel geregelt en geschickt zy.

22. Nu volght het andere deel van de dis-

ciplijn 't welck int bysonder de geestelick-

heyt 5) betreft , en begrepen is in die Canones

of regelen die de oude Bisschoppen haer selven

en hare stand 6) en ordre hebben opgeleydt.

Gelijck daer zijn dese : Dat geen geestelicke 7)

hem-selven soude bemoeijen met de jacht,

noch met spelen 8) : noch met brasserijen

en suyperijen : dat gheen geestelicke 7) sich

met woecker , of met den koop-handel genee-

ren soude: dat geen geestelicke 7) sich soude

1) delicatessen. 2) allerdelicactste. 3) soopjes. i) sraeercn,

3) Clergie. 6) bend'. 7) Klerck. 8) [of tusschen.]

laten vinden in de broot-dronckene danssen:

en voorts andere diergelijcke regelen. Daer

wierden ook slratTen by gevoeght , door de-

welcke d'aulhoriteyt der voorseyde regelen

wierdt bevestight , op datse van niemanden

onghestraft en souden worden overtreden. Tot

desen eynde wierdl een yegelick Bisschop met

het toesicht op 1) sijn Geeslelicken 2) belast, op

dat hy nae de Canones en regelen sijn gees-

telicken 3) regeeren , en binnen haren plicht

houden soude. Tot desen eynde warender oock

ingestek jaerlicksche visitatien of ondersoec-

kinghen en Synoden, op dat de gene die al

wat onachtsaem waren int verrichten van haren

schuldigen plicht, vermaent: en die gesondight

hadden , na de grootte van hare misdaedt ge-

straft mochten worden. De Bisschoppen selfs

hadden oock jaerlicks hare Provinciale Syno-

den, jae in voortijden twee in een jaer , in

dewelcke sy gheoordeelt en ghestrafl wierden

indiens' yetwes onbehoorlicks bedreven had-

den. Want indien eenigh Bisschop te hardt

was of t'onredelick teghen sijn geestelicken 4),

soo mochten sy sich op soodanige Synoden

beroepen , al hadd' oock maer een alleen ge-

klaeght. De straffe was aldaer seer strengh

,

soo dat de gene die gesondight hadde , van

sijn Ampt af geset", en van het Nachtmael

voor een tijdt berooft wierdt. En dewijl dit een

gheduyrighe ordeningh was datmen jaerlicks

een Synode hieldt , soo en plachten sy van de

Synode niet te scheyden sonder de plaets en den

tijdt van de naest-komende te verordineeren.

Want een alghemeyn Concily te vergaderen dat

quam alleen den Keysertoe, ghelijck alle d'oude

vergaderingen der Concilien betuyghen. Soo

langh als dese strengigheyt onderhouden vviert,

sü en eyschten 5) de geestelicken 6) met

woorden niet meer van het volck , als sy selfs

met haer exempel en werck bewesen. Ja sy

waren veel strall'er tegen haer selven dan teghen

het gemeyne volck. En om de waerheyt te

seggen , het behoort alsoo te gaen dat het volck

door een voorkomender en 7) (om soo te spre-

ken) losser disciplijn worde geregeert : en dat

de Geestelicken 6) onder malkanderen scherper

straffen gebruycken , en haer selven veel min- ja jaiumer-

der dan anderen door de vingeren sien. 't En lick deseivighe

is niet noodigh te verhalen hoe dit alles te
is°te™nierMi'c-

niet is gheworden , dewijl de Klercken hedens- worden,

daeghs boven alle andere woest en onghe-

bonden zijn: en tot sulck eene broot-dronc-

kene moetwilligheyt zijn uylghebroken , dat de

gantsche werelt daer over luyd keels uylroept.

Op dat d'Oudtheyt by hun niet geheel en al

schijnc begraven te zijn , soo is 't datse d'

1) bcleydt vau. 21 Clergie. 3) Klercken. 4) Klereken.

5) vereyschten. 6) Klercken. 7) beleefder en.
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oogen der eenvoudiger!, ick bekent, bedriegen

met ecnige schaduwen , deweicke nochtans niet

de zeden der Ouden so weinig over een ko-

men , als der apen I) nabootsingh over een

komt met het gheen de menschen door raedl

en reden verrichten. Daer is een verhalens-
Lib. 8. i';oJ. weerdighe plaets by Xenopbon, alwaer hy leert,

dat de Persen , doe sy schandelick van d'in-

stelhngen harer voor-ouderen afgeweken , en

van die strenge wijse des levens tol weeck-

heyt en wellustigheyt vervallen waren, even-

wel d'oude wijsen en ceremoniën neerstelick

hebben onderhouden om dese hare schande te

Eeu exempel
jggi^gn_ Want dcwijl onder de Persen ten tijden

icer wel pas-
i t^ •

i /-. i i i

•

seade op de van den Koningli Lyrus de soberheyt en matig-

Papisten. hcydt soo groot was , datse niet en behoef-

den de neus te snuyten, en dat oock het

snujten voor een groote schande wierdt ge-

houden : so is by hare nakomelingen wel die

religy en wet gebleven dat niemandt de neus

en mocht snuyten , maer hun was gheoorlooft

de stinckende vochten 2) die sy door hare

gulsigheyt behaelt hadden op te slorpen en

binnen te houden tot verrottens toe. Alsoo

was het den Persen uyt kracht van een oudt

ghebodt ongheoorlooft kroesen ot drinckbekers

ter tafel te brenghen. Maer dat dese fijne na-

komehnghen sich selven soo vol wijns sopen

datse droncken van de tafel gedraghen moes-

ten worden , dat was by hun verdragelick.

Daer was oock onder hun verordent alleen een-

mael des daeghs te eten : dit en hadden dese

goede navolgers niet afgeschaft , maer sy heb-

ben van den middagh af tot den midder-nacht

toe hare gulsighe maellijden uytgereckt. Nuch-

terens-mont een dagh-reyse te doen , was be-

volen door d'oude wet, dese wet is by de

nakomelinghen wel in voortduyrend 3) ge-

bruyck ghebleven , maer sy hebben , om ver-

moeytheydt te vermijden, de vryheydt en ghe-

woont' aengenomen datse de voorseyde dagh-

rcys beperkten 4) en bekortedcn tot twee

uyren. Soo dickwils als de Papisten hare reghe-

len die van d'oude regelen wijt afgeweecken

zijn , sullen voorwenden, om te betoonen datse

nae de heylighe Vaders aerden en der selver

voetstappen intreden, soo sal dit voor-ghemeld'

exempel der Persen hare belacchelicke navol-

gingh en gelijckhej'dt ghenoegh ontdecken

,

sulcks dat die van gheen schilder beter nae

't leven soude kunnen worden uytgedruckt.

23. In eene saeck zijn sy meer dan t'on-

ghenadigh en t'onverbiddelick , te weten , datse

den Priesteren het Houvvelick niet en willen toe-

laten, 't Is onnoodigh te segghen met wat een

groote vryheydt de hoerery by hun heerscht 5),

Vaa Jen on-

gehoiiwelick-

teii ataet der

Pi'iesteven,

waer in die van

het PausJoin

ie gnntsnlie

1) (en simmen). 2) humeuren. S) een ghednyrigh.

i) betrocken. .5) regneert.

Want hacr selven op haren stinckenden on-

gehouwelickten-staet gerustelick neder leggen-

de , zijnse tot allerley schelmstucken verhardt

en onghevoeligh gheworden. Dit verbodt des

Houwelicks betoont nochtans klaerlick hoe ver-

derflick alle hare traditien zijn , als het welcke

de Kerck niet alleen en heeft berooft van eer-

licke en beijuame Herders , maer oock eenen

grouwelicken poel der boosheydt ingevoert

,

en vele zielen in den afgrondt der vertwijlFe-

lingh gheworpen heeft. Voorwaer dat de Prie-

steren het Houwelick is verboden , dat is ge-

schiet door een godtloose tyranny, niet alleen

leghen Godes
|
Woordt , maer oock teghen

alle recht en billickheydt. Voor eerst en is het

den menschen geensins geoorlooft geweest te

verbieden 'tgeen Godt vry gelaten hadde. Daer

benell'ens , dat Godt by namen versorght heeft

door sijn Woordt dat dese vryheydt niet en

soude verbroken worden , dat is soo klaer dat

het geen langh bewijs van noode en heeft. Ick

laet staen dat Paulus meer dan in een plaets

wil dat een Bisschop eener vrouwen man zijn

sal. Maer hoe kond' hy krachtiger spreken,

dan als hy door ingevingh des Heylighen Gees-

tes betuyght, datter in de laetste tijden godt-

loose menschen sullen wesen die het Houwe-

lick verbieden sullen : en deselve niet alleen

Verleyders noemt, maer oock Duyvels? Dit

is dan de voorsegging , dit is de heylige uyt-

spraeck des Heyligen Geestes , daer med'

hy sijn Kerck van het begin af leghen de

komende gevaren heeft willen wapenen , te

weten , dat het verbodt des Houwelicks een

leere der duyvelen is. Maer sy nieynen datse

sich hier uyt lijn redden en ontwerren wan-

neerse dese uytspraeck I) verdraeijen en pas-

sen op Monlanus, op de Tatianen , op d'En-

cratiten , en op andere oude ketters. Die alleen,

seggense , hebben het Houwelick verdoemt:

wy en verdoemen 't gheensins , maer houden

alleen daer van af de Kerckelicke persoonen
,

den welckeii het Houwelick , ons bedunckens
,

niet wel en voeght. Even eens als of de voor-

seyde uytspraeck en voorseggingh , ofschoon

se in de boven-ghenóemde ketters eerst ver-

vult is , niet van gelijcken op hun-lieden en

paste : even eens als of dese kinderlicke scherp-

sinnigheydt daer mede sy seggen dats' het

Houwelick niet en verbieden , om dats' het

allen menschen niet en verbieden , weerdigh

waer eens ghehoort te worden. Want het is

even gelijck of een lyran beweerde dat sijn

wet niet ongherechtigh en is , om dat door

d'onghercchligheydt der selver alleen een deel

van de stadt gedruckt en verdruckt wort.

24. Sy werpen ons tegen dat een Priester

1) spreuck.

kracht vaii du

Kerckelicke

disciplijii stel-

len.

Wederlegging

van dces' on-

goddclickc ty-

ranny uyt de

Schriftuyr.

(p. 517.)

1. Tim. 3.

Tit. 1. 6.

1. Tim. 4. i.

Wederlegging

van der Papis-

ten uytvlucht

op de plaets

des Apostels.
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D'eerste be-

wijs -vedeu der

Pa\»istcii Vüoi'

dcu üiighehüu-

welickteii staet

der Prieatcren.

Antwoort.

Uj'tvluclit.

SyricLus ad

Episcopos His-

paniai'um.

a. Bewijs-

redeu.

door eenigh merck-leecken behoort onderschey-

den te zijn van 't ghemcyne volck. Even als

of de Heer oock dit niet en hadde voor-ge-

sien door wal verciersels de Priesters behoo-

ren uyt te munten. Aldus beschuldighen sy

den Apostel dat hy den staet en d'orden der

Kercken-dienaren niidtsgaders haer cieraedt

verstoort, en met den staet van 't ghenieyne

volck vermenght heeft , door dien hy een vol-

komen patroon en voorbeeldt van een goedt

Bisschop willend' afmalen , onder andere gaven

die hy in een Bisschop vereyscht , oock het

Ilouwelick heeft durven stellen. lek weet wel

hoe sy dit uytleggen , te weten , datmen tot

een Bisschop niet en moet verkiesen den genen

die een tweede huysvrouw ghehadt heeft. En
ick stae oock toe dat dees' uytlegging niet

nieuw en is : maer datse valsch zy, dat is

openbaer uyt het vervolgh der woorden van

Paulus. Want hy beschrijft lerstont daer na

hoedanighe de huysvrouwen der Bisschoppen

en der Diakenen behooren te zijn. Paulus teldt

het Houwelick onder de deughden eens Bis-

schops: sy leeren daer en teghen dat het m
den Kercken-Dienaren een onverdraghelicke

sond' is. En met dees' alghemeyne lasteringh

niet te vreden zijnde , soo noemen sy 't daer

beneffens in hare Canones en Regelen een'

onreynigheyt en besmettingh des vleesches.

Een veder bedencke by sich selven uyt wat

een hoeck 1 ) dese lasteringhen zijn voort ge-

komen. Christus acht het Houwelick dees' eere

weerdigh dat hy wil dat het een beeltenis zy

van sijn heyli'ghe ghemeynschap met de Kerck.

Hoe soudemen heerlicker kunnen spreken tot

aenprijsingh van des Houwelicks weerdigheyt?

Door wat een' onbeschaemtheydt noemen sy

dan het Houwelick onreyn en besmet , in het

welck de ghelijckenis van de geestelicke ghe-

nade van Christus haren schijn geeft?

23. Al hoewel nu haer verbodt soo klaer

strijdt teghen het Woordt Godts , soo vinden

sy noch yetwes in de Schriftuyr daer mede

sy dat verbodt voornemen te verdedighen. De
Levitische Priesters, seggense, moesten van

hare wijven bly ven , soo dickwils als haer beurt

ghekomen was om te dienen, op'datse reyn

en onbevleckt den heylighen dienst handelen

souden. Dien-volghens dev/ijl onse heylighe

bedienmgen veel heerlicker zijn en dagehcks

ghepleeght moeten worden , soo soud' het seer

onbetamelick wesen dat deselve van ghetrouw-

de Persoenen souden worden ghehandeldt.

Even eens als of' er geen onderscheydt en

waer tusschen de Dienaren des Euangeliums
en de Levitische Priesteren. Want de Leviti-

sche Priesters hebben als voorbeelden , Chris-

1) winckel.

tus beteeckent en afghebeeldt , deweickc zijnde

de Middelaer Godts en der menschen , door

sijn aldervolmacckste suyverheydt ons den Va-

der versoenen sonde. En nadien dese sondighe

Priesters niet volkomelick en konden vertoo-

nen een beelt van sulcken groolen heyligheyt

,

op datse nochtans deselve door eenighe lijnen 1)

en trecken mochten afbeelden , soo wicrt hun

belast dats' haer selven boven de mensche-

licke wijs' en ghevvoont reynigen souden , wan-
neerse tot het heyligdom toe traden: want sy

vertoonden in sulcken ghelegentheydt eygent-

lick Christus, om dats' als Vrede-makers tot

versoeningh des voicks met Godt verschenen

in den Tabernakel , dewelck' een beeldt was
van de Hemelsche vyerschaer. Aenghesien nu

de Herders van de Christen-Kerck huydens-

daegs suicke voorbeelden niet en zijn , soo

wordense te vergheefs met de Levitische Pries-

ters vergheleken. Daerom verkondight d'Apos-

tel rondt uyt sonder eenig' uytsonderingli , dat

het Houwelick eerlick is onder allen , en dat

Godt de hoereerders en overspeelders sal straf-

fen. d'Apostelen selven hebben oock door haer

eygen exempel betoont dat het Houwelick gheen- '!';'""• i^. 4

sins onweerdigh of ongevoeghlick en is voorde

heyligheyt van eenigh ampt , hoe voortreffelick

het oock soude moghen wesen.Want Paulus ghe-

tuyght datse niet alleen hare huysvrouwen be- i- <^'ur- 'J- '

houden, maer oock met sich mede-geleyt hebben.

26. Daer en boven was het een wonder-

licke onbeschaemtheydt , datse desen lijnen on-

ghehouwelickten-staet voor een noodtsakelick

stuck hebben geroemt en gepresen , tot seer

groote verongelijcking en smaet van d'Oude

Kerck : dewelcke wel door een voortreffelicke tuyghnis van

kennisse Godts rijck en overvloedigh is geweest, ^ "^'"^^ Kerck.

maer nochtans door heyligheydt meer heeft

uitghemuntet. Want is 't datse niet en passen

op de Apostelen (gelijckse deselve somtijdts

dapperlick pleghen te versmaden) wat sullense

,

bidd' ick u , doen met alle d'Oudt-Vaders , die

voorwaer het Houwelick in de stant 2) en ordre

der Bisschoppen niet alleen gedult , maer oock

gepresen en goëdt ghekeurt hebben? Hebben

dan d'Oudt-Vaders de heylighe diensten schan-

delicken verontheylight , dewijl sy, na deser

luyden meyningh soo doende , de verborgent-

heden Godts niet nae behooren en hebben ghe-

eert? Daer wiert wel in 't Concily te Niceen

gedreven datmen den Dienaren van de Kerck

het Hou-
I

welick soude verbieden : gelijck als-

ser nimmermeer ghebreck en is van supersti-

tieuse menschkens , dewelck' altijdt wat nieuws

uytdencken 3), om ghepresen en verheven te

worden. Maer wat wiert'er besloten ? De ver-

gaderingh aldaer heeft het gevoelen van Paph-

1) liiiien 2) ili' bend'. .'{) veriiereu.

3. Bewijs-

redeu.

Autwoort, be-

vestigt door de

authoriteytder

Apostelen, eu

door liet ghe-

(p. 518.)
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nulius ingewilliglit en acnglieiiümen , deweicko

verklaerde dat de byslaep met sijn eygeii luiys-

vrouw kuysheydt was. So is dan het Ilouwe-

lick onder hun heyhg gebleven : het en is hun

oock met tot een schand' en on-eer geworden:

sy en hebben oock niet gelooft dat de Kercken-

dienst daer door eenighsins bevleckt wierl.

27. Daer na zijnder tijden gekomen in de-

welcke den onghehouweHckten-staet al te su-

perstitieuselick verheven wierdt. Hier uyt zijn

ontstaen die lof-tytelen waer door de Maegh-

delicke-staet nu en dan sonder eenige matig-

heyt wierdt ghepresen : soo datnien in 't ge-

meyn geloofde dat naeuwlicks eenige deught

daer mede waè te vergelijcken. En al hoewel

het Houwelick niet als onreyn en wierdt ver-

doemt , soo wiepdt nochtans des selfs weer-

digheydt alsoo verkleynt , en des selfs heylig-

heyt also verduvstert, dat die geen' die sich

daer van niet en ontiiielt, niet en scheen met

een genoeghsaem sterck ghemoedt nae de vol-

maecktheydt te staen en te streven. Hier uyt

hebben haer afkomst die Canones door de-

welcke voor eerst geboden is , dat die niet en

sullen trouwen , die tot d'ordre des Priester-

schaps zijn gekomen : ten anderen , dat in die

ordre gheen ander' en sullen worden aenghe-

nomen dan die onghetrouwt zijn , of die het

Houwelicks-bedde te samen met hare huys-

vrouwen verlaten. Dese dinghen , dewijl het

Priesterschap daer door achtingh en aensien

scheen te verkrijgen , bekenn' ick dat van oudts

met groole gunst en toejuychingh zijn ontfan-

1. Antwooit. gen. Maer indien de tegen-partijen my d'Out-

heyt voorwerpen , so antwoord' ick voor eerst

dat onder d'Apostelen , en sommighe hondert

jaren daer na, dese vryheydt plaels gehadt heeft,

dat de Bisschoppen huysvrouwen hadden. En
dat d'Apostelen .selfs en andere Herders van

aensienlicker authoriteyt die in der Apostelen

stede gesuccedeert en opgevolght zijn, dese vry-

heyt sonder swarigheyt gebruyckt hebben,

't Exempel van dees' Oude Kerck moet met

recht by ons van meerder weerde zijn , dan

dat wy souden dencken dat ons ongeoorlooft

of onbetaemlick zy dal geen 'twelck als doe

loflick aengenomen en gebruyckelick geweest

2. Autwoort. is. Ten anderen segg' ick , dat te dier tijt

,

doe door een ongematighde genegentheydt tot

den Maeghdelicken-staet , het Houwelick be-

gonde veracht te worden , den Priesteren de

Wel van ongetrouwl te blijven niet en wiert

opgeleydt als een saeck die in haer selven noot-

sakelick was: maer om dal'^d'ongetrouwde

3. Antwoort. boven de getrouwde geacht wierden. ïen laet-

sten , dat de voorseyde wet alsoo afgevordert

wiert, dat nochtans de ghene die onbe([uaem

waren om de selvighe te onderhouden , door

noodt-dwangh en gevvcit niet en wierden ge-

drongen haer selven van 't Houwelick t'onl-

houden. Want daer te dier lijdt de hoerery

door seer scherpe wetten gestraft wierdt : soo

wierdt aengaende de ghene die sich tot het

Houwelick begaven dit alleen geordonncerl

,

dalse van den dienst souden afstaen.

28. Soo dickwils dan als de voorstanders

van dese nieuwe tyranny tol bescherming van

haren ongetrouwden-staet sich met d'Oudtheyt

sullen soecken te behelpen , even soo dickwils

salmen oock van hun moeten eysschen dals'

in hare Priesters d'oude kuysheydt herstellen

en weder oprichten , en de hoereerders en over-

speelders wech ruymen : datse niet toe en laten

dat die gene , in deweicke sy het eerlick en

kuysch Houwelicks-bedde niet en willen dul-

den , haer selven in allerley onkuyscheydt sou-

den neder storten : datse die oude vergheten

en versleten disciplijn weder in 't werk stellen
,

op dat daer door allerley wulpsheden en der-

telheden bedwongen wierden: datse de Kerck

verlossen van dese soo schendige vuyligheydt,

daer door sy nu langen lijdt mismaeckl is ge-

weest. Wanneer sy ons dit hebben ghegunt

en toegheslaen , dan sullen sy wederom ver-

maent moeten worden datse dese saeck niet

en prijsen noch en drijven als noodlwendigh

,

dewijls' in haer selven vry is , en na den eysch

van de nutligheydt der Kercke geschickt nii

gevoeghl wordt. Ick en segghe nochtans dit

,

niet als of ick gevoelde datmen eenighsins al-

sulcke reghelen behoort plaets te geven , door

deweicke de Kerckelicke persoonen ghedwon-

ghen worden ongetrouwl te blijven : maer op

dat de verstandige souden verstaen met wat

een' onbeschaemtheyt onse legen-partijen, door

hel voorwenden van den naem en tylel der

Oudtheyt , het Houwelick in den Priesters bla-

meeren en misprijsen. Wat de Vaders aenbe-

langt , welcker schriften tot ons gekomen zijn,

die en hebben selven, behalven Hieronymus
,

als sy uyt haer eyghen oordeel en goedt-

duncken spraken , met soo groeten afgunstig-

heydt d'eerbaerheydt des Houwelicks niet ge-

lastert. Wy sullen ons met het eene ge-

tuyghnisse van' Chrysostomus verghenoegen
,

deweicke niet en mach schijnen het Houwelick

meer als andere Vaders gepresen te hebben

,

dewijl hy een van de voornaemste prijsers en

bewonderaers van den Maeghdelicken-staet

gheweest is. Hy spreeckt aldus: De oprechte

maeghdom is d'eerste graedt en trap der kuys-

heydt , een getrouw houwelick is de tweede.

Soo is dan de kuysche liefde des houwelicks

een tweede soort van maeghdelicken staet 1).

Bcsluj't, aen-

gacnJc dca

handel van deu

onghchouwc-

licktcn staut,

betoonendc

waermcdc nicu

sich moet ver-

weeren,so dick-

wils als de Pa-

pisten hare ver-

sierselen ver-

dedigen duür

voorwendingh

der Oudtheyt.

Item, dat

d'Ondt-vaders

dese dwalingli

uiet gantseh

toe gestaen en

hebben.

Homil. de iii-

veiitione Cru-

1) dor maeghdom.
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Voortgiiugh

vau deu gaut-

scheu Toor-

gacndcu han-

del, uopeude

de tyranny der

valsche Herde-

ren tot desB

volgende.

(1). 51'J.)

Uyt eenige al-

gemeyne gron-

den wordt be-

toont watmeu
van de beloften

moet gevoelen.

Het XIII. Capittel.

Van de Geloften of Verbintenissen die Gode ge-

daan worden , door het lichtveerdigh doen
,

van welcke gheloften de men.sch hem-selven

jammerlick verwarret heeft.

Hel is wel een beklaeghlicke saeck , dat

de Kerck , die door den onvveerdeerlicken

prijs van Christus Bloedt in vryheydt ghesteldt

was, door een wreede tyranny alsoo onder-

druckt, en door so een groote t'samen-hoopingh

der traditien en insettinghen by nae overvallen

en versmoort is gheweest; maer onderlusschen

betoont een yegelicks bysondere uytsinnigheyt

genoeghsaeni dat niet sonder eene seer recht-

veerdighe oorsaeck den Duyvei en sijnen die-

naren, van Godt soo veel is toeghelaten ghe-

worden. Want het en was niet genoeg datse

't jock van Christus afwierpen , en allerley las-

ten droeghen die hun van de valsche leeraers

opgeleyt wierden , maer boven dien heeft noch

een yeder voor sijn hooft hem-selven eygene

packen by gehaelt en op gheladen: en over-

sulcks putten ghegraven en dieper versoncken.

Dit hebben sy ghedaen doe een yeder van

hun om 'tseerst en als om strijdt 1) geloften

uytdacht 2), door dewelck' hy boven de ge-

nieyne verbintenissen vaster en nauwer ver-

bonden wierdt. Derhalven nadien wy geleert

hebben dat de Godlsdienst is vervalscht gewor-

den door de stoutigheydt der ghener die onder

den naem der Herderen in de Kerck heer-
|

schappy voerden , als sy door haer' onrecht-

veerdighe wetten d'arnie zielen verstrickten

:

soo en sal het niet qualick te pas komen dat

v^y alhier verder spreken van een quaedt het

welck het voorgaende niet qualick en gelijckt

,

op dat het blijcke , dat de werelt na haren

boosen aert door allerley middelen die haer

moghelick waren , altijt verworpen heeft de

behulpselen daer door sy tot Godt hadde kun-

nen en moeten gebracht worden. Voorts op

dat het te kennelicker worde dat door de ge-

loften een seer svvaer verderf ingevoert is

,

so moeten de Lesers gedencken aen die gront-

redenen die voor henen gestelt zijn. Want wy
hebben voor eerst geleert dat inde wet Gods
begrepen is al dat 't welck soude kunnen dien-

stig zijn om een heyligh en Godtvruchtigh leven

te leyden. Ten anderen hebben wy geleert dat

de Heere, op dat hy ons te beter van het
versinnen en uytdencken 3) van eenige nieuwe
wercken aftrecken soude, den gantschen lof

der gerechtigheyt in d'eenige en eenvoudige
gehoorsaemheyt van sijnen wille besloten heeft.

Indien dit waerachligh is, soo is lichtelick t'oor-

1) in de wedde 2) bedacht. 3) versiereu.

deelen , dat alle de uytghedachte 1) diensten
,

die wy ons selven verdichten om Gode te be-

haghen , hem gheensins aenghenaem zijn, hoe-

wel sy ons aenlagchen. En voorwaer de Heere

self en verwerpt die niet alleen opentlick in

veel plaetsen van de Schriftuyr, maer houdt

de selvigh' oock voor eenen groeten grouwel.

Hier uyt ontstaet nu een vraegh', aengaende

de geloften dewelcke tegen het uytgedruckte

Woort Godts Gode gedaen worden , wat men
daer van moet gevoelen , of een Christen sulcke

gheloften betamelick doen mach , en hoe verr'

hy daer door verbonden wort. Want 't geen

onder de menschen belofte genoemt wort , dat

wordt gelofte of verbintenis ghenaemt ten aen-

sien van Godt. Wy beloven den menschen die

dinghen , die ons bedunckens hen aenghenaem

sullen wesen , of die wy hen uyt kracht van

onsen plicht schuldigh zijn. So behoorter dan

een veel meerder toesicht te zijn in de ge-

loften die Gode ghedaen worden , met den

welcken men op 't alder-ernstighste moet han-

delen. Hier heeft de superstity op een won-

derbare wijse te allen tijden haer rol 2) ge-

speelt : soo dat de menschen sonder oordeel

en sonder onderscheyt Gode terstont beloof-

den al wat hun in den sin , of oock in den

mont quam. Hier uyt zijn voort gekomen die

beuselachtighe geloften
,
jae wanschapen' on-

gerijmtheden by de Heydenen , door dewelcke

sy al te broodtdronckentlick met hare goden

gespeelt en gespot hebben. En och of oock

de Chri&tenen dese vermetenheyt der Heydenen

niet en hadden na gevolght ! Het en was wel

niet betaemlick : maer wy sien niet te min dat

sommig' eeuwen langh geen dingh meer in

ghebruyck en ghewoont is geweest als dees'

ongeschicktheydt , te weten , dat het volck al-

omm' Godts Wet versmaedt hebbende
,
ghe-

heel en al ontstoken was door een dolle be-

geert' om Gode te gheloven al wat hun in

den droom eens hadd' aengelachen. lek en wil

niet hatelick vergroeien noch oock van stuck

tot stuck verhalen , hoe swaerlick en hoe me-

nighsins hier in ghesondighl zy : maer dit heeft

my goedt gedocht ter loops te segghen , op

dat te beter soude blijcken , dat wy geen quesly

of verschil en maken van een onnoodige saeck

als wy handelen van de geloften die Gode ge-

daen worden.

2. Voorts, indien wy niet en willen dwa-

len in het oordeelen welcke geloften wettelick
,

en welcke daer en teghen verkeert en onbil-

lick zijn : soo moeten drie dingen overleydt

worden : te weten , wie die gene zy dien de

gelofte gedaen wort : wie wy zijn die de ge-

lofte doen: en eyndelick met wat gemoedt wy

1) versierde. 3) jjersouagie.



IV. n. 3. VAN DE UYTWENDIGE MIDDELEN DER SALIGHEYT. 733

1. Wie die

gheen' is den

welcken de c;e-

loftcu ghedneu

worden, te we-

ten, Godt.

Coloss. 2. 23.

Men moet
iode niet be-

oven dan het

;heen hy selfs

crevscht.

2. Wie wy zijn

ie de geloften

oen.

Hier moeten

f\ voor eerat

nse krachten

f meten.

Ten anderen

noeten wyarht

ebben oponse

leroepingh.

Cap. II.

beloven. Het eerste dient overleydt , op dat

wy souden ghedencken dat wy met Godt te

doen hebben : den welcken onse gelioorsaem-

heyt soo seer behaeght , dat hy den vioeck

uytspreeckt over alle eygen-willige diensten,

hoe schoenen schijn en glantz de selvig' oock

souden mogen hebben in d'oogen der men-

schen. Indien alle ejgen-willige diensten die

wy selven sonder eenigh ghebodt Godts ver-

dichten , voor hem een vioeck en grouwel zijn
,

soo volghl daer uyt, dat hem geen dienst en

kan aengenaem wesen dan die, die door sijn

Woort goedt gekeurt wordt. Laet ons derhal-

ven ons selven sóo veel vryheydts niet aen-

nemen, dat wy souden bestaen Gode te be-

loven dat geen' van 't welck wy geen getuygh-

nis of versekertheydt en hebben dat het hem
aenstaet en behaeght. Want dewijl het seggen

van Paulus, te welen, dat het al sond' is wat

sonder geloove gheschiedt , sich uytstreckt tot

allerley wercken en handelingen , soo heeft

voorwaer suick sijn seggen bysonderlick plaets

als ghy uwe ghedachten rcghel-recht tot Godt

wendt. Jae is 't dat wy in allerley de minste

dmghen (ghelijck Paulus aldaer van het onder-

scheydt der spijsen handelt) struyckelen of dwa-

len wanneer ons de versekertheydt des geloofs

niet voor en lichtet : hoe veel meerder toesichts

en matigheydts behooren wy dan te ghebruyc-

ken a!s wy een saeck van seer grooten ge-

wichte by de handt nemen? Want gheen saeck

en behoort ons meer ter herten te gaen als

de plichten en ampten van den Godtsdienst.

Laet dit dan in de gheloften d'eerste toesicht

zijn , dat wy nimmermeer en komen om yet-

wes Gode te beloven , 't en zy dat eerst onse

conscienty die versekertheyt hebbe datse niet

yets hchtveerdighs en begint. En de conscienty

sal van het perijckel der lichtveerdigheydt als

dan vry zijn, wanneer Godt haer voor gaet

,

en gelijck als uyt sijn Woordt leert wat dien-

stigh is ghedaen of niet ghedaen te worden.

3. In het tweede , 't welck alhier
,
ghelijck

geseydt is , moet worden overleyt , is dit begre-

pen , te weten , dat wy ons vermogen afmeten

,

en onse beroepingh aensien , op dat wy de

weklaet der vryheyt , die ons Godt gegeven

heeft, niet en veronachtsamen. Want die be-

looft 't geen in sijn macht niet en is, of met

sijn beroepingh strijdt , die is lichtveerdigh en

roeckeloos : en die Godes weldadigheyt , waer
door hy een Heer over alle dingen gestelt

wordt , versmaet , die is ondanckbaer. Wan-
neer ick alsoo spreeck' soo en is mijn sin en

meyningh niet dat eenige saeck alsoo staet in

onse macht, dat wy op ons eyghen vermo-
ghen vertrouwende, die saeck Gode souden
nioghen beloven. Want in het Arausiaensche

Concily is seer waerachtelick besloten . dat

geen saeck Gode bctaemlick en wort belooft

dan die wy uyt sijn handt ontfangen hebben

:

dewijl alle die dingen die hem op-geotTert wor-

den , sijne loutere gaven en gheschencken zijn.

Maar aenghesien 1) ons door Godes goeder-

tierenbeydt sommige dingen zijn gegeven , en

nae sijne gerechtigheyt sommige onthouden 2)

:

soo moet een yeder (ghelijck Paulus gebiedt)

sien op de mate der ghenade die hem ghe-

geven is. Ick en wil derhalven alhier niet an-

ders . dan dat de geloften moeten geregelt

en gheschickt worden nae die maet die u Godt
door sijn gave steldt en voorschrijft: op dat

ghy
I

meer bestaende dan hy u toe laet, en

u selven al te veel aentreckende
,
gheen haes-

tigh verderf en treckt over u. By exempel,

doe die Moordenaers , van dewelcke by Lucas

gemeldt wort, beloofden en haer selven ver-

bonden, datse geen spijs en souden smaken
voor datse Paulus ghedoodt hadden: ofschoon

het gheen schelms voornemen en waer geweest,

soo was het nochtans een onverdraghelicke

lichtveerdigheydt dats' eens menschen leven

en doot stelden onder haer eygen vermogen.

Also heeft oock Jephtha de stralfe gedragen

van sijn dwaesheyt , doe hy door een haestige

vyerigheyt een onvoorsichtige gelofte dede. In

dusdanige gheloften draeght de gelofte van

altijdt ongetrouwt te blijven , de hooghste live-

rey van een uytsinnige vermetentheyt. Want
de Mis-priesters, de Monnicken en de Bagijnen

vergeten haer eyghen swackheydt , en vertrou-

wen datse genoeghsaem vermoghen hebben om
in den ongehouwelickten-staet kuyschelick te

volherden. Maer door wat Goddelicke open-

baring zijns" onderwesen dats' haer gantsche

leven langh de kuyscheydt sullen behouden,

die sy belooven wanneerse ghelofte doen van

altijt buyten 't Houwelick te sullen leven ? Sy
hooren de stemm' en 't oordeel Godts aen-

gaende d'algemeyne natuyr en condity der men-
schen : 't En is niet goedt dal de mensch al-

leen zy. Sy verstaen, en och of sy 't oock

door ervaringh niet en bevonden ! dat de

sonde die in ons blijft niet en is sonder seer

seer scherpe prickels. Door wat vertrouwen

bestaense dan die algemeyne beroeping en con-

dity voor haer gantsch leven uyt te schudden

en af te werpen ; aenghesien 3) de gave der

onthoudingh dickwils , nae dat de gelegentheydt

vereyscht, maer en wordt verleent voor eenen

sekeren tijdtV Laet hun in sulcken halstarrig-

heyt Godt tot een helper niet verwachten

,

maer veel eer ghedencken aen het geen ghe-

schreven is : Ghy en sult den Heer uwen Godt

met versoecken. En dit is Godt versoecken,

Andersiiis

soudighen wv
lichtelink.

(p. 52(1.)

Dit wort bc-

weseu door ex-

enijieleu.

Actor. 33. 12.

Dewijl (Ie

Paepsche Cler-

giedese dingen

niet en Iieefi

beraerckt, so is

die schandelirk

en gronweürk

gevallen.

AVant ghe-

raerckt de Pa-

pisten het Hou-

welick hebben

onteert,so zijn-

se van Godt

schrickelick ge-

straft ghewor-

den.

1) gemerckt. 2) ghewey.eert- •^) Ghe
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datmen streeft teglien de natuyr die hy in

ons gheplant heeft, en sijne teghenwoordighe

gaven veracht als ofse ons gantsch niet aen

en gingen. Nu en doen de voorgemelde niet

alleenlick dit, maer sy durven oock het Hou-

Hcbv. 13. 4. welick (welckers instellingh Godt sijner Ma-

jesteyt niet en heeft onweerdigh geacht , 't

welck hy in allen heerlick te zijn verklaert

,

loan. 3. 2, 9. 't welck onse Heer Christus door sijn tegen-

woordigheydt gheheylight , 't welck hy met

sijn eerste mirakel verheerlickt heeft) een be-

besmettingh te noemen : alleenlick op datse

haren dus ghenaemden 1) ongehouwelickten-

staet door wonderlicke lof-tytelcn verheffen

mochten. Even eens als of ongelrouwt te

zijn , niet vry wat anders en waer , als maegh-

dom en reynigheydt. Hoe veel dese twee

van malkanderen verschillen dat bewijsense

klaerlick door haer eyghen leven : 't welck sy

nochtans seer onbeschaemdelick een 2) leven

als der Engelen 3) noemen. Ghewisselick sy

doen hier in den Enghelen Godts al te grooten

onghelijck , datse hoereerders , overspeelders

en andere die veel slimmer en vuylder zijn
,

den Engelen ghelijck maken. En om de waer-

heydt te seggen , wy en hebben alhier geen

bewijs-redenen van noode , dewijlse door de

saeck en bevinding selfs opentlick overtuyght

worden. Want wy sien klaer en blijckelick

,

met wat grouwelicke straffen de Heere dus-

danigen laetdunckentheyt , en verachting sijner

gaven , die uyt een valsch vertrouwen voort

komt, wreeckt en te huys soeckt. De ver-

borgenste vuyiigheden daer in sy door sijn

rechtveerdigh oordeel versincken , verswijgh'

ick om der eerbaerheyts will' : en het geen

datmen daer van weet dat is noch al te veel.

Dien-volgen3 J)atmen geen dingh en moet gelooven waer
en moet nien , • i. i i-

u-cen din^h ge- door wy m t bedienen en waernemen van onse

looven 't welck berocpingh souden moghen verhindert worden ,

stiijt tegen j j^ buvtcn alle twiiffel. Geliickerwiis dat
onse bevoc- J

. i r
'^•-

i i
•

i)iiigh. een huysvader beloolt sijn huysvrouw en km-

deren te verlaten , en eenige andere lasten op

te nemen : of dat die bequaem is om het

ampt der Overheyt te bedienen, belooft dat

hy sulcken ampt niet en sal aennemen als hy

daer toe verkoren wort. Maer wat belanght

dat gheen 't welck wy geseyt hebben van onse

vryheyt , te weten , dat wy onse vryheydt

niet en moeten verachten , daer in is een wey-

nigh duysterheydts die wech ghenomen moet

worden. Dit is dan, om het 4) kort te maec-

De vryheydt ken , de sin en meyningh. Dewijl Godt ons tot

die ons vanden jjgercn ovcr alle dinghen gestelt en affe din-
Heer ghegeven , , u r, j i j-

en verkregiien ghcii ons Onderworpen heeit , op dat wy die

is, en moet gUe nas vcreysch van ons profijt en voordeel

a"h't wordir'
gebruycken souden :

soo en hebben wy niet

1) d«9 en so (Enghe)s). 3) []. 4) [].

te hopen dat wy Gode ecnen aengenamen

dienst sullen doen, so 1) wy ons begheven

onder de slaverny en dienstbaerhevdt van dees'

uytwendige dingen , dewelck ons behooren te

dienen en tot een hulp te wesen. Dit segg'

ick om dat sommighe lieden den lof en roem

der ootmoedigheydt soecken te bekomen , daer

uyt dats' haer selven verbinden en verstricken

aen veel onderhoudingen , van dewelcke Godt

niet te vergheefs en heeft ghewilt dat wy sou-

den vry en ontslaghen zijn. Indien wy der-

halven dit perijckel willen ontgaen , soo laet

ons altijt gedencken dat wy geensins en moe-

ten wijeken van dat beleydt en die ordre die

de Heere in de Christen-Kerck heeft ingestelt.

4. Nu kom' ick tot dat geen 't welck ick

ter derder plaets gesteldt hebb', te weten , dat

daer aen veel geleghen is met wat een ge-

moedt dat ghy uwe ghelofte doet so 2) ghy

die Gode wilt aenghenaem en prijselick maken.

Want dewijl de Heere het hert aensiet, en

niet den uytwendighen schijn , soo gheschiedt

het dat een en deselve saeck , naer ghelang 3)

dat het voornemen des ghemoedts anders en

anders wordt . hem nu eens 4) behaeght

en aengenaem is , dan weer 5) seer mis-

haeght. Indien ghy alsoo belooft u selven van

wijn t'onthouden als of in sulcken onthoudingh

eenighe heyligheydt geleghen waer , soo zijt

ghy superstitieus : indien ghy sulcks tot een

ander goedt eynde belooft, soo en kan'tnie-

mant mispnjsen. Daer zijn, so veel als ick

kan oordeelen , vier eynden tot dewelck' onse

beloften betaemlick sullen geleydt en ghericht

worden : van dewelck' ick twee , om dit

te beter te verstaen . betreck' en brenghe tot

den voorleden: en d'andere twee tot den toe-

komenden tijt. Tot den voorleden tijt behooren

die beloften , door dewelcke wy of onse danck-

baerheydt voor Godt betuyghen van weghen

d'ontfangene weldaden , of ons selven straffen

opleggen van wegen onse bedrevene misdaden

om sijn toorn af te bidden. Laet ons, soo "t

u ghelieft, d'eerste beloften noemen oefïeningen

der danckbaerheydt : d'ander' oeffeninghen der

boetveerdigheydt. Van d'cerst' hebben wy een

exempel in de tienden , die Jacob beloofde , soo

de Heere hem ghesont en wel te pas uyt sijn

ballinghschap weder bracht in sijn Vaderlandt.

Daer benelTens oock in d'oude vredes offer-

handen , die de Godtvruchtighe Koninghen en

Vorsten aiss' eenen rechtveerdigen oorlogh sou-

den by de handt nemen , beloofden te betalen

indiense d'overwinningh verkreghen, ofim-
j

mers indien de Heere haer verlossingh toe-

bracht alsse door eenighe swarigheydt gedruckt

.3. Met wat

ghemoedt men
belooven moet,

indien wy wil-

len dat Godt

onse gelofte sal

voor goet ken-

De ghelof-

ten hebben vier

eynden, twee

van dewelcke

sien op den

ïoorledenen,

en de andere

o|) den toeko-

menden tijdt,

ende zijn oeffe-

ningen der

danckseggingh

en der boet-

veerdigheydt.

Genes. 28. 20,

22.

Exempelenen

't gebruyck

van den eer-

sten slach.

(p. 521.)

1) is't dnn. 2) is't dat. 8) nne ndvenant. 4) als nn.

5) als nn wederom.
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wierden. Alsoo moeien vcrslaen worden alle

de plaetsen der Psalmen die van geloften spre-

ken. Soodanighe geloften mogen wy oock he-

densdaeghs ghebriiycken soo dickwils als de

Heer ons van eenigh verdriet, of van een sware

sieckt' of van eenigh ander gevaer verlost heeft.

Want het en is niet vreemt van 't ampt eens

Godtvruchtighen persoons , dat hy in siilcken

gheval I ) eenigh lieloofd ofTer als een openbaer

teecken van erkentenis Gode lieylight en toe-

brenght : op dat hy niet en schijne sijne goeder-

tierenheyt met ondanckbaerheyt te bejegenen.

Hoedanigh d'andere geloften zijn die men doet

om Godts toorn af te wenden . en van my
oelfeninghen der boetveerdigheydt ghenoemt

zijn , dat sai ghenoeghsaem door een ghemeen-

saem exempel betoont worden. Indien yemant

door sijn gulsiglieydt eenigh boos stuck be-

dreven heeft , soo sal hy om sijn' onmatigheydt

te stralfen hem-selven 't gebruyck van allerley

leckernijen voor een sekeren tijdt vrijelick mo-

ghen ontsegglien 2), ende dat door een by-

gevoeghde gelofte , op dat liy sich door een

des te naeuwer bandt verbinde. Nochtans en

steil' ick den genen die alsoo gesondight heb-

ben gheen eeuwige of onvermijdelicke wet

:

maer ick betoon' alleenlick wat die vrijelick

mogen doen , dewelck' oordeelen dat hun suick

-een ghelofte nut en dienstigh is. Ick make dan

soodanigen geloft alsoo gheoorlooft dat ick on-

dertusschen deselve laet in een yegelicks vry-

heyt.

5. De gheloften die den toekomenden tijdt

betreffen , strecken eensdeels
,
ghelijck wy ghe-

seydt hebben , daer henen , op dat wy voor-

sichtiger mochten worden : en anderdeels op

dat wy gelijck als door eenige prickelen tot

onsen schuldighen plicht souden worden op-

gheweekt. Indien yemandt siet dat hy tol een

seker ghebreck soo seer geneghen is , dathy.

in een saeck die andersins niet quaedt en is

,

sich niet en kan matighen sonder terslondt tot

quaedt te vervallen: die en sal niet ongeschickts

doen , indien hy 't gebruyck van die saeck hem-

selven door een gheloft voor een sekeien tijdt

afsnijdt en beneemt. Gelijck indien yemandt

bevindt dat hem dees' of die verciering sijns

lichaems perijckeleus en ghevaerlick is , en

nochtans door lust verlockt zijnde , stercke

treek en begeerte heeft tot deselve, wat soud'

hy beter kunnen doen, dan hemselven met

een breydel toornen , dat is , de noot der ont-

houdingh opleggen, en sich door suicken mid-

del van alle twijffelingh bevrijden? Desghelijcks

indien yemant of vergeet-achtigh is, oflraegh

tot: de noodtsakelicke plichten der Godtvrüch-

ligheyt, waerom en soud' hy door het doen

1) kas. 2) op seggen.

van een geloft sijn memory en geheughnis niet

opwecken , en sijn luyheydt uytdryven ? Ick

bekenn' dat dese tweederley gheloften een

schijn hebben van een kinderlicke tucht en

onderwijsingh : maer om dalse behulpselen zijn

voor de swackheydt , daerom wordense van

de slechte en onvolmaeckte niet sonder profijt

gebruyckt. Wy sullen derhalven die gheloften

die tot een van dese voor-genoemde vier eyn-

den beleyt en gericht worden , voornementlick

in uytwendige saken, houden voor wettigh en

gheoorlooft 1), so verre die op Godts Woordt
en goedt-keuringh 2) zijn gegrondt, en met onse

beroepingh over een komen , en het vermo-
ghen der gaven die ons van Godt gegeven zijn

,

niet te boven en gaen.

6. Nu kan oock lichtelick verstaen wor-

den wat men in 't alghemeyn van de geloften

moet gevoelen. Daer is een gemeyne geloft

aller geloovigen , dewelck' in den Doop gedaen

zijnde , door d'onderwijsing in de Christelicke

Leer', en door het gebruyck des Nachtmaels

bevestight , en gelijck als verzeghelt wordt.

Want de Sacramenten zijn als handtschriften

waer door de Heere ons sijn barmhertigheydt

en uyt de selvig' het eeuwighe leven gheeft

:

en wy van onse zijde hem ghehoorsaemheydt

beloven. De form' en gestalt , of immers het

kort begrijp van dese gheloft is , dat wy den

duyvel afsweeren , en ons selven Gode ten

dienst overgheven , om sijne heylige geboden

te gehoorsamen , en de boose begeerlickheden

onses vleesches niet te volbrenghen. Dat dit

een heylighe en heylsame geloft is . daer van

en moet niet ghetwijifelt worden . dewijl de-

selve van de Schriftuyr ghetuyghnis heeft, jae

van alle kinderen Godts ghe-eyscht wort. Hier

tegen en doet niet dat de volmaeckte gehoor-

saemheyt der Wet , die Godt van ons vor-

dert , van niemant in dit leven en wordt vol-

bracht. Want dewijl dese ghelofte daer mede
wy ons selven aen Godt verplichten om hem
ghehoorsaem te zijn , in t verbondt der ge-

naden is inghesloten , onder weick verbondt

oock de verghevinghe der sonden en den Geest

der heylighmaking begrepen is : so is de geloft

en verbintenis die wy aldaer doen met het

smeecken om sijne genade , en met het ver-

soecken van sijn hulp en bystandt t'samen

ghevoeght. Om de particuliere en bysondere

gheloften te weerdeeren en te toetsen , so is

noodigh dat wy de voor-ghenoemde drie reghe-

len in ghedachlenis houden ; waer uyt wy vey-

ligh sullen moghen oordeelen hoedanigh een

yegelicke gelofte zy. En denckt nochtans niet

dat ick die selve geloften , die ick beweer'

heyligh en geoorlooft te zijn, also aenprijse,

1) oprecht. 2) goedt-kciiningh.

Leere van ile

geloften iu'tal-

gemeyn.

De gemeyne

gelofte van al-

le de Christe-

nen.

Die oock hey

lig en heyl-

l)e particn-

liere en byson-

dere gheloften

moeten gherc-

geleert wor-

den na de ilrie

voorgaeiule re-

irelen.
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Waer uyt

glienoeghsaem

blijckt hoe

elendigh nu

soinmighe eeu-

wen laugli daer

zy geweest de

condity der

menschen die

lichtveerdige

ensuperstitien-

se geloften de-

den : 't welck

eerst in 't gros

wordt, betoont.

(p. .522.)

Daer na in't

bysonder in de

gheloften der

dat ick soude willen datse daghelicks geschie-

den sullen. Want hoewel ick, aengaende 't

ghetal en den tijdt der selver niet met all' en

durf voorschrijven : indien nochtans yemandt

mijnen raedt wil volgen : soo sal hy selden ghe-

loften doen 1), en alleenlick voor eenen tijdt.

Want is 't dat ghy nu en dan uytbreeckt om
veel gheloften te doen , so sult ghy met der

tijdt verflaeuwen in 't volbrenghen der selver,

en oock lichtelick tot superstity vervallen. In-

dien ghy u setven door een' altijt-duyrende

gelofte verbindt , of het betalen der selver sal

u swaer en verdrietigh vallen , of ghy sult oock

door de langhduyrigheydt , vermoeyt zijnde

,

uwe ghelofte bestaen te breken.

7. Hier uyt kan oock bemerckt worden hoe

seer superslitieus de werelt sommighe eeuwen

langh in dit stuck der geloften gheweest is.

De een' beloofde Gode dat hy gheen wijn en

soude drincken: als of d'onthoudingh van wijn

een dienst waer die in haer selven Gode be-

haeght. D'ander beloofde te vasten , d'ander

sich van vleesch t'onthouden voor sekere da-

gen
,
gevende door een ydele waen hem-selven

te verstaen dat daer m meer als m andere dm-

ghen een sonderlinghe Godtsdienst gelegen was.

Daer wierden oock geloften ghedaen die

veel kinderlicker waren , hoewel het geen kin-

deren en waren die deselve deden. Want dit

wiert voor een groote wijsheyt gehouden dat-

men in pelgrimagte beloofde te reysen na sekere

heylighe plaetsen , somtijdts oock met dit by-

voeghsel datmen den wegh soude volbrengen

en aflegghen- of te voet, of met het lichaem

half naeckt: om uyt de vermoeytheydt van

de pelgrimagie des te meer verdienst te ver-

krijghen. Dees' en diergelicke gheloften , door

welckers ongelooflicken
)
brandt de werelt eer-

tijdts langh gewoelt en geraest heeft , indiens'

aen de boven-ghestetde reghelen ghetoetst wor-

den , sullen worden bevonden niet alleen ydel

en beuselachtigh , maer met openbare godt-

looslieydt vervult te zijn. Want wat oock het

vleesch soude moghen oordeelen , 't is evenwel

seker dat Godt gheen dingh meer en vervloeckt

dan de eyghenwillighe 2) diensten. Hier by

komen noch die verderfTelicke en verdoemde

opinien , dat de hypocriten , wanneerse soo-

danighe beuselingen volbracht hebben , sich

laten voorstaen dats' haer selven een sonder-

linge gherechtigheydt verkregen hebben , daer

benefl'ens stellense den hooghsten Godtsdienst

in sulcke uylwendighe onderhoudinghen : en

eyndelick verachtens' alle die andere die nae

sulcke dingen niet seer en schijnen te vragen.

8. Alle alsulcke gheloften in 't bysonder
op te tellen is onnoodigh. Maer aenghesien de

1) ghelooven 2) versierde.

Klooster-gheloften in meerder eerweerdigheydt

gehouden worden , om datse door het ghemeyn

oordeel van de Paepsche Kerck schijnen goedt

ghekeurt te zijn: soo moeten wy een weynigh

daer van spreken. Eerstelick op dat niemant

tot beschermingh van de Monnickery sooda-

nigh als die hedensdaeghs is, voort brenghe

dat de selvigh' is van ouder herkomst, soo

staet te bemercken , datter eertijdts in de Kloo-

steren een veel andere wijs' en manier des

levens zy gheweest. Die haer selven tot een

seer groote strengigheydt en lijdtsaemheydt

oefFenen en gewennen wilden , die begaven haer

selven in de Kloosters. Want soodanigh als

daer was de disciplijn en tucht by den Lace-

demoniers onder de wetten van Lycurgus , soo-

danigh en oock veel slrafler was te dier tijdt

de tucht en disciplijn by den Monnicken. D'

aerde was haer bedde; water haren dranck:

broot , kruyt en wortelkens hare spijse :

' oly

en erwten 1) waren hare voornaemste lecker-

nijen : sy onthielden sich van allerley delicate

leeftocht, en cieraedt en opsmukking 2) *)

des lichaems. Dit soude mogen schijnen al wat

te ruym en breedt ghesproken te zijn , mdien

het niet en wierdt betuyght van de ghene die

't met haer eyghen ooghen hebben gesien , te

weten , van Gregorius Nazianzenus , Basilius

en Chrysostomus. Door sulcke aenvanghen 3)

en oeffeninghen maeckten sy haer selven ge-

reedt en bequaem tot hooger ampten. Want
dat de Klooster-Collegien en Broederschappen

te dier tijdt waren ghelijck als plant-hoven

daerse tot den Kercken-dienst opgequeeckt

wierden , dat wort klaer genoegh getuyght so

van de drie voor-genoemde Vaders (want sy

zijn alle drie in Kloosters opgevoedt , en van

daer tot het Bisschopsampt beroepen) als oock

van meer andere deftighe en treffelicke Man-

nen van dien tijdt. Augustinus betoont dat dit

oock by sijnen tijdt ghebruyckelick is gheweest,

dat de Kerck hare Dienaren ontfingh uyt de

Kloosters. Want hy spreeckt de Monnicken

van het eylandt Caprarie aldus aen: Ende wy
vermanen u Broeders in den Heere dat ghy

by u voornemen blijft, en tot den eynde toe

volhert : en indien onse Moeder de Kerck t'

eenigher tijdt uwen dienst soude mogen begee-

ren en versoecken , soo en neemt den selven

niet aen door een begeerlicke en haestighe

grootsheydt , noch en weygert dien niet door

een vleijende traegheydt , maer weest Gode ge-

hoorsaem door eenen sachtmoedigen geest. En
steldt u ghemack niet boven den noodt der

Kercke : want hadden de vorighe goede Man-

nen de Kerck in haer kinderbaringh niet willen

Monnicken.

En alsoo ge-

schiedt alhier

een ingangh

tot het tweede

deel des Capit-

tels, en voor

eerst wort ge-

toont hoedanig

daer zy geweest

het leven en

voornemen

d»r ouderMoii-

nicken , waer

uyt blijckt hoe

onghelijck en

belacchelick de

Paepsche mon-
nickery is.

Epist. .S2.

1) cicers. 2) havenisse. S) beginselen.

*) /inrmeu beteekende ondtfjds versieren.
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K|iist. IC.

dienen , so en soudt gliy geen middel gevon-

den hebben om selfs geboren Ie worden. Hy
spreeckt aldaer van den dienst waer door de

gheloovighe geestelicker wijse weder-gheboren

worden. Item, tot Aiirelius: Indien die gene

die hare Kloosters verlaten , tot den Kercken-

dienst worden aenghenomen , soo geeft men
den Klooster-Broederen occasy tot een ghe-

lijcke val en struvckelingh , en d'ordre der

Kercken-Dienaren geschiedt een seer groot on-

ghelijck: dewijl wy uyt die gene die in haer

Klooster blyven,alleenlick d alderbeste en welc-

kers geschicktheydt aldermeest beproeft is , tot

Dienaren pleghen te verkiesen. 't En zy moge-

lick dat wy lust hebben , ghelijck men ghe-

meynlick seght : Een quaet Koorist 1), is een

goedt Sanger. datmen oock also van ons spot-

telick segge : Een quaet .Monnick , is een goedt

Dienaer. 't Sal al te beklaghelick zijn , so 2)

wy de Monnicken tot soo een verderffelicke

hooveerdy verheffen , en den Dienaren soo een

sware smaetheyt weerdigh achten : nadien oock

sonitijdts een goei Monnick naeuwlicks een

goedt Dienaer kan zijn, te weten , wanneer hy

ghesehickt ghenoegh is van leven , maer in de

nootsakelicke Leere niet ghenoeghsaem en is

geoeffent. Uyt dese plaetsen blijckt dat de Godt-

vruchtige Mannen haer selven tot de regeering

der Kercke door de Klooster-tucht en disciplijn

plachten. te bereyden
, op datse des te bequa-

mer en met des te beter fatsoen suick een

groot ampt souden aengaen. Niet dats' alle te

samen hier toe gheraeckten of oock daer nae

streefden , want sy waren ton meesten-deel

ongeleert : maer die bequaem waren , die wier-

den daer toe verkoren en uytgekipt.
Afbfeiiiingh 9 Nochtans beschrijft hy ons de form' en

er oude Mon- ,1., 1 , , ,., ,•'
,

icken nvt Au- gcstalt van liet oudc Kioo.^ter-Jeven ,
voorne-

nstinus nielick in twee plaetsen , te weten , in sijn
nemonb.Ec- ^q^^\. yg^ de Zcdcn der Alghcmeyiier Kcrck ,

in dewelck' hy de heyligheyt van het Klooster-

leven tegen de lasteringen der Manichcen ver-

dedight : Item : in sijn Boeck van 't Werck der

Monnicken, daer van het oock den naem draegt.

alwaer hy teghen sekere ondeugende 3) Mon-

nicken , die hare profcssy begonden te ver-

derven , uytvaert. lek sal alhier den korten

inhout van die dingen die liy aldaer leert alsoo

by een brengen, dat ick oock sijn eyghene

woorden, soo veel mogelick is, ghebruycken

sal : de lock-asen en wcllustigheden deses we-
relts, seght hy, versmaet , en haer selven tot

een ghemeyn en seer suyver en heyligh leven

vergadert hebbende , soo wonense by malkan-

deren , en leven in bidden , lesen en dispu-

teeren : sy en zijn door geen hooveerdy op-

gheblasen , door ghecn krygelheydl oproerigh
,

1) Chnrac-I. 2) is't dat. R) on-aerdiop.

;es. ralh. ra]ï.

1.

Have Godt

riidhtiKhcyt.

Zcditjlieyt.

door ghecn nijdigheydt afgunstigh. Niemandt

van hun en besit yets eygens : niemandt van

hun en is yemanden tot een last , sy wercken ,

en verkrijglien met harer handen arbeydt die

dinghen waer door het lichaem mocht onder-

houden , en de geest van Godt niet en mocht

afghetrocken worden. Haer werck leveren sy

over in de handen der ghener die sy Deeckens

noemen. En die Deeckens met een groote

sorghvuldigheyt alle noodtsakelicke dingen be-

schickende . doen reeckeningh aen eenen , den

welckon sy Vader noemen. Dese Vaders die

niet alleen seer heyligh van leven , maer oock

in de Goddelicke Leer' seer uytnemend' en in

allen saken kloeck en bedreven zijn , soecken

sonder eenighe grootsheydt het voordeel der

Monnicken , die sy hare Sonen noemen. En
ghelijck sy groote authoriteyt hebben in 't ghe-

bieden , alsoo zijn oock hare Sonen seer ghe-

willigli om te ghehoorsamen. Als den dagh by

nae verloopen is , komense te samen een yeder

uyt sijn woonstede, terwijlse noch nuchteren

zijn om dien Vader te
|
hooren : en tot een

yeghelijck Vader komen ten minsten drie duy-

sent menschen (hy spreeckt voornemelick van

Egypten , en de Landen in het Oosten) daer

nae verkwicken 1) sy hare lichamen met spijs

en dranck , soo veel als tot de gesontheyt en

het welvaren van deselve genoeghsaem is

:

yeder een sijn lust en begeerlickheydt bedwin-

gende , op dat hy geen overdadigheydt en ge-

bruycke , oock selfs niet in die sober' en

slechte leeftocht die daer opgedischt wort. Al-

dus en onthouden sy sich niet alleen van vleesch

en wijn , op datse krachtigh ghenoegh moch-

ten zijn tot het breydelen van hare boose kis-

ten : maer oock van die spijsen die den appetijt

des buycks en der kele so veel gereeder ver-

wecken , als die 2) sommighen toeschijnen 3)

reyner en meer geoorlooft te zijn. Onder welc-

ken naem en deck-mantel die vuyie begeer-

lickheydt tot delicate spijsen , als deselve maer

tot gheen vleesch en streckt , bespottelick en

schandelick pleeght verdedight te worden. Al

't gheen' hun boven de nootsakelicke leeftocht

over schiet (gelijck alsscr oock seer veel over

blijft, soo uyt oorsaeck datse met hare han-

den wercken , als om datse spaersaem en be-

krompen zijn in hare maellijden) dat deylcn

sy den armen uyt met meerder soighvuidig-

heydt dan sy ghebruyckt hadden in het win-

nen en verkrygen. Want sy en soecken geen-

sins dese dingen te hebben in overvloedig-

heydt: maer sy wenden allesins neerstigheydt

aen om haer selven quijt te maken dat gheen

het welck sy te veel hebben. Daer nae als hy

hare strengigheyt verhaalt heeft , waer van liy

Armoede.

Ueii arbeydt

barcr handen.

Huyshouding.

Ondcrnijsing.

Verptaderiii-

(p. .523.)

Matifcheydt

iu spijs en

dranck.

Liefde tot den

Armen.

Strengif!-

hevdt.

1) vermaken. 2) (den), R) sehijne

Ö1
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ihid rap as. selfs exempelen gesien hadde te Mylanen en el-

ders , seght hy aldus : Ondertusschen en wordt

niemandt gedrongen tot sulcken strengigheydt

die hy niet en kan dragen : niemanden en wort

opgheieydt den last dien hy weygert op te

nemen: hy en wort oock daerom van d 'an-

dere niet veroordeelt , om dat hy hem-selven

bekent onmachtigh om te doen 't gheen sy

doen. Want sy ghedencken hoe hoogh ons de

liefde bevolen is : sy ghedencken dat den rey-

Titns 1. 15. nen alle dinghen reyn zijn, &c. Daerom be-

steden sy alle hare kloeckheydt en neerstig-

heydt niet om sekere spijsen als of die onreyn

waren , te verwerpen , maer om de begeer-

lickheydt te temmen en de broederlicke liefde

i.Cor. fi. 13. te behouden. Sy gedencken dat de spijse tot

den buyck , en de buyck tot de spijse veror-

Oiiiiinndins. dineert is , &c. Nochtans onthouden sich veel

stercke daer van om der swacken wille. Vele

en hebben dees' oorsaeck niet : maer sy doen

't, om dats' haer selven willen onderhouden

met eenvoudighen
1

) kost en die niet duyr 2)

en is. Derhalven die selvighe d:e ghesont zijn-

de , sich van sekere spijsen onthouden , die

ghebruvcken die selfste spijsen sonder eenigh

ommesien , indien de gheleghentheydt en ghe-

staltenis haers lichaems sulcks vereyscht. Vele

en drincken geenen wijn : en nochtans en mey-

nen sy niet datse door het drmcken des wijns

Beleeftheyt. verontroynight worden ; want sy versorghen

seer beleefdelick van wijn den ghenen die

flaeuw en swack zijn , en sonder den selven

de ghesontheydt haers lichaems niet en kunnen
Hact teghen bekomen. Sy vermanen oock broederlick an-

lesnper^ij.
^^^^.^^ 3^ j|g dcn wijn dwaessclick wevgcren

,

toe te sien , datse door een ydele superstity

niet eer swacker en worden dan heyligher.

Aldus oeffenen sy haer selven neerstigh in de

Godt-saligheydt , en weten dat d'oelTeningh des

lichaems maer en dient voor een kleynen tijdt.

LioMc. De Liefde wordt voornemelick van liun be-

waert: nae de liefde wordt de leeftocht, de

spraeck, de kleedingh, en het aenghesicht ge-

schickt en ghevoeght. Sy gaen te samen en

verstaen elkander onderling 4) in een en de

selfde liefde : dese te schenden wordt soo on-

geoorlooft gheacht , als Godt te schenden : soo

wie de liefde wederstaet , die wort uytgewor-

pen en gemijdet : soo wie de liefde verstoort

,

die en wordt niet eenen dagh onder hun ge-

leden. Dewijl wy ghesien hebben dat die hey-
lige Man Augustinus met dese woorden , als in

een tafereel en schildery voor-ghestelt heeft,

hoedanigh de Monnickery in voortijden ghe-
weest is

,
soo en heeft het my niet verdroten

de selvighe, al hoevvelsc vry wat langh zijn,

1) slechten. 2) kostelick.

4) dragen over ren.

:h) de

alhier in te voeghen : om dat ick sagh dat het

verhael van dit stuck noch langer soude ghe-

vallen hebben , mdien ick dat uyt verscheyden

Schrijvers wilde vergaderen, ofschoon ick my
der kortheyt beneerstighde.

'10. Ick en hebb' alhier niet voor, om I)

dit argument en poinct tot den eynde toe te

vervolghen , maer alleen in 't voor by gaen te

kennen te gheven hoedanige Monnicken d'Oude

Kerck ghehadt heeft , en hoedanigh te dier tijdt

der Monnicken professy gheweest is : op dat

de verstandighe Lesers uyt d'onderlinghe ver-

gelijckingh oordeelen mochten hoe onbeschaemt

die ghene zijn die d oudtheyt by brengen tot

beschermingh van de tegenwoordige Monnic-

kery. Als Augustinus ons de heylighe en op-

rechte Monnickery beschrijft en afmaelt,soo

wil hy dat daer van worde geweert allerley

straffe afvordering van die dinghen die ons in

des Heeren Woordt vry ghelaten worden. Maer

hedensdaeghs en wort geen dingh met meer-

der strengigheyt gheeyscht. Want sy houden

't voor een onverghevelick schelm-stuck indien

yemandt 't zy in de kleur 2) of in de ghe-

daente der kleedingh , 't zy in den aert der

spijse , of in andere ydele 3) en onnutte cere-

moniën selfs een weynigh van den voor-ghe-

schreven reghel af wijckt. Augustinus beweert

sterckelick dat het den Monnicken niet en is

gheoorlooft luy en ledigh te leven van eens

anders sweet en arbeydt. Hy ontkent datter

by sijnen tijdt sulcken exempel ergens in een

wel-gestelt Klooster is gevonden geweest. On-

se Monnicken stellen in ledigheydt het voor-

naemste deel van haer' heyligbeyt. Want is 't

dat ghy hun de ledigheyt ontneemt, waer sul-

len sy dan blijven met haer «beschouwend" 4)

leven , 't welck in bloote speculatien en be-

denckingen bestaet, daer mede sy (ghelijckse

roemen) alle andere menschen overtreffen , en

tot den staet der Enghelen nader toe treden?

Augustinus wil eyndelick dat het Klooster-

leven niet anders en zy dan een oeffeningh en

behulp tot de plichten der Godtvruchtigheydt

,

deweick' allen Christenen bevolen en aenghe-

presen worden. Jae wat sullen wy hier van

seggen ? Dat hy de liefde maeckt tot den op-

persten en oversuicks by na tot den eenighen

reghel van het Klooster-leven ? Sullen wy denc-

ken dat hy suick een t'samen-rottingh prijst

,

waer door weynighe menschen onderlingh aen

malkanderen verbonden zijnde, van het gant-

sche lichaem der Kercke worden afgesondert?

Jae hy wil dat de Monnicken met haer exem-

pel den anderen menschen sullen voor-lichten

om d'eenigheydt der Kercke te bewaren. In

IToe seev de

nienwe Mon-
nickery van de

onde zy af^lie-

weeoken.

1 . Door een

onbedapjitc

strnfliev'lf.

De operc JIo-

naohoruni,

cap. 17.

2- Door on-

nntte ledig-

lievdt.

3. Door een

valsche beroe-

ming van v(d-

maecktheyt.

I) []. 2) het colenr.

4) contemplntijf.

3) blaeuwe.
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beyde opsichten I) is de staet en gelegent-

heydt van de hedensdaeghsche Monnickery soo

wijdt verscheyden van d'ander, dat ghy naeiiw-

licks yets onghelijckers (op dat ick niet en seg-

ghe strijdighers) soudt kunnen vinden. Want
on.se Monnicken niet vergenocght zijnde met

die Godtvruchtiglieydt , in dewelck' alleen

Christus wil dat sijne Discipelen liaer sel-
|

ven bekommeren sullen, verdichten ick en weet

niet wat voor een nieuwe Godtsaligheyt , door

weickers betrachtingh sy volmaeckter willen

wesen dan andere menschen.

11. Indiense dit loochenen, soo wild' ick

van hun wel weten waerom sy hare eighen

stant 2) en order alleen vereeren met den tytel

der volmaecktheydt , en den selven naem en

tytel allen anderen beroepingen Godts onttrec-

ken. Hare bedriegelicke antwoord' en is niy

niet verborgen, te weten, dat haer order den

staet der volmaecktheydt genoemt wort , niet

om dat die den staet der volmaecktheydt in

sich begrijpt , maer om datse den alderbesten

staet is om de volmaecktheydt te verkryghen.

Wanneers' haer selven voor het ghemeyne

voick prijsen, wanneerse den onverstandigen

en on-ervarenen jongelinghskens verstricken

,

wanneers' hare privilegiën verdedigen ,
wan-

neers' hare weerdigheyt tot smaedt van andere

verheffen willen , so beroemense sich datse zijn

in den staet der volmaecktheydt. Als hun de

knoop soo na wordt geleydt datse dese hare

ydele vermetenheyt niet en kunnen staende

houden , soo nemense den wijck tot dees' uyt-

vlucht , datse de volmaeckthevt noch niet en

hebben verkregen , maer dats' evenwel in dien

staet zijn , door middel van den welcken sy

boven andere na de volmaecktheydt streven.

Ondertusschen behoudense desen lof by het

ghemeyne volck , dat het Klooster-leven alleen

is een engelachtig 3) , een volmaeckt, en van

alle ghebreken ghesuyvert leven. Onder de-

sen deck-mantel drijvens' een seer vruchtbare

koopmanschap: en de voorseyd' uytvlucht

blijft in weynigh Boecken begraven. Wie isser

die niet en siet dat dit een onverdragelicke

spotterny is? Maer laet ons met hen handelen

als of sy luyden hare professy ghecn hooger

naem en gaven dan dese . te welen , dats' een

staet is om de volmaeckthevt te verkryghen.

Gewisselick wanneerse desen naem gheven 4)

aen hare professy, soo onderscheyden sy de-

selve daer door als door een bysonder merck-

teecken van alle andere manieren des levens.

En wie soude dit verdraghen datmen soo groe-

ten eer' toekent 5) aen een orden die ner-

ghens in de Schrifluyr, selfs niet met een half

woordt , en wordt voor goedt ghekeurt : en

1) [j. 2) bemV. 3) Kn^els. 'Il opilrni;hpii. 51 nvn- gcpft.

dat alsuicker eer' onweerdigh glieacht worden

alle de beroepinghen Godts, die door sijnen

heylighen mondt niet alleen gheboden , maer

oock met treffelicke lof-tytelen verciert zijn ?

En hoe grootelicks. bidd' ick u, wort Godt

verongelijckt , wanneer men ick en weet niet

wat voor een eighenwilhg uylghedachte 1 ) wljse

des levens , verheft boven alle de wijsen die

hv verordineert en door sijn ghetuyghnis ghe-

presen heeft.

1 2. Wel aen , laet hun seggen dat ick haer

valschelick beschuldight hebbe , doe ick voor

henen seyde datse met verghenoeght en zijn

met den reghel die van Godt is voor-gheschre-

ven. Maer ofschoon ick oock stil sweegh', soo

beschuldighen sy doch haer selven meer dan

ghenoeg. Want sy leeren opentlick dats' een

meerder last op nemen , dan Christus den sijnen

opgheleydt heeft : om datse quansuys d'Euan-

gelische vermanighen 2): Van sijne vyanden

lief te hebben, van gheen eygen wraeck te

begeeren , van niet tesweeren, &c. gelooven

t'onderhouden en nae te komen , aen deweicke

de Christenen in 't ghemeyn niet en zijn ver-

bonden. Wat Oudtheyt sullense doch , belan-

gende dit, ons voorwenden? Dit en is nooyt

eenigen Ouden Leeraer in den sin gekomen

:

alle d'Oude Leeraers roepen eendrachtelick

,

dat Christus gantsch niet een woordeken en

heeft gesproken 't welck niet noodtsakelick en

soude moeten onderhouden worden. En sy

leeren al-omm' met een volle versekertheydt

dat by namen dese selvige leer-stucken
,
ghe-

boden zijn , van deweicke dese fijne Uytleg-

ghers raedt-ghevingen maken die Christus alleen

den menschen gheraden , maer niet als noodt-

sakelicke plichten op gheleydt heeft. Maer na-

dien wy voor henen gheleert hebben dat dit

een seer verderlTelicke dwalingh is, soo sal het

alhier ghenoegh zijn kjortelick te hebben aen-

gewesen , dat het huydensdaeghsche Monnicks-

leven gegrondt is op dese waen en meyningh

die van alle Godtvruchtige met recht moet

worden vervloeckt, te weten, datter een vol-

maeckter reghel des levens zy, dan die ghe

meyne regel die Godt aen de gantsche Kerck

heeft over-ghelevert. Al wat op dit fondament

ghebouwt 3) wort dat en kan niet anders dan

grouwelick zijn.

1 3. Maer sy brengen tot verdedigingh van

hare volmaecktheydt een ander argument te

voorschijn , 't welck hun seer vast en bondigh

dunckt. Want de Heere heeft tot den Jonge-

ling die na de volmaeckte rechtveerdigheyt

vraeghde gheseydt : Soo ghy wilt volmaeckt

zijn
,

gaet henen , verkoopt wat ghy hebt

ende gheeft het den armen. Ick en disputeer?

I) vei'sierile. 2) railiMi. S) ifet.immcrt.

1. Bewijs-

reden voor (ie

Moiuiicksrlie

volmoeekt-

lievt.

2.

fcdeii.

ISewijs-
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2. Antwooi't,

verklarende de

spreiick van

i. Antwoort. nocli niet of sy dit doen. Doch laet ons hun

dat als nu toegheven. Sy roemen derhalven

datse volmaeckt zijn gheworden door het ver-

laten van al haer goet. Indien de somma der

volmaecktheyt hier in ghelegen is , wat be-

1. Cor. 13. 3. doelt 1) dan Paulus wanneer hy leert , dat die

gene die alle sijne goederen uytdeelt aen den

armen, niets en is, soo hy de liefde nieten

heeft? Wat is dat voor eene volmaecktheydt

,

dewelcke met den mensch te niet wort , so 2)

se met de liefde niet vergeselschapt en is? Hier

moetense noodtsakelick antwoorden dat dit wel

is het opperste , maer niet het eenighe werck

Coloss. 3. 14. der volmaeckheydt. Maer Paulus spreeckt hier

oock tegen , dewelcke sich niet en ontsiet de

liefd' alleen , sonder suicke verlatingh sijner

goederen , te noemen den bandt der volmaeckt-

heyt. Indien 't seker is , dat de Meester en de

Di.scipel met malkandcren wel over een komen,

Christus die CU dat dc Discipei klaerlick ontkent dat des
van de Mon- nieuschen volmaecktheydt bestaet in 't verlaten

brnyckt wordt, van alle sijne goederen, en oock wederom be-

weert dat deselve volmaecktheydt sonder sulc-

ken verlatingh bestaen kan : soo moeten wy
sien hoe dese woorden van Christus te ver-

staen zijn : Indien ghy volmaeckt wilt wesen,

soo verkoopt alles wat ghy hebt. De sin sal

lichtelick gevonden worden, so 2) wy over-

leggen ('t weick men in alle de Predicatien van

Christus altijdt moet bemercken) tot wien dese

Lneas 10. 25. woorden worden ghesproken. De .longhelingh

vraeght door wat wercken hy ten eeuwighen

leven sal in gaen? Dewijl dan Christus gevraeght

wordt van de wercken , so versendt hy den

Jongelingh tot de Wet : en dat wel te recht.

Want sy is de wegh tot het eeuwighc leven
,

so 2) se in haer selven wordt aengemerckt:

en sy en heeft van nergens elders het onver-

mogen, om ons dc saligheyt toe te brenghen,

dan van ons' eyghene boosheydt. Door decs'

antwoordt heeft Christus betuyght dal hy geen

andere wijse voor en schrijft om het leven wel

aen te stellen , dan die voortijden in de Wet
des Heeren gegeven was. Alsoo gaf hy der

Goddelicker Wet getuyghnis, datse de vol-

maeckte rechtveerdigheydt leert : en met eenen

gingh hy de lasteringen teghen , op dat hy

niet en soude schijnen door eenighen nieuwen

reghel
|
des levens het volck tot afwijckingh

der Wet te verwecken. De jongelingh die wel

niet boos van herten , maer door een ydel ver-

trouwen opgeblasen was, antwoordt, dat hy
alle dc gheboden der Wet ghehouden heeft van
sijn kindtsheyt af. 't Is sekerder dan seker,

dat hy boven maten wijdt en verre was van

dat gheen', tot het weIck hy rocmd' aireede

ghekomen te zijn. En indien sijnen roem waer-

1) beduydt. 2) is't dat.

(p. 525.)

achtigh gheweest waer, so en soud' hem tot

d 'opperste volmaecktheydt niet met allen ont-

broken hebben. Want wy hebben voor henen

bewesen , dat de Wet in sich begrijpt de vol-

maeckte rechtveerdigheydt , en dit selvighe

blijckt daer uyt dat d'onderhoudingh der selver

den wegh tot d'eeuwige saligheyt ghenoemt

wordt. Op dat hy derhalvcn mocht worden
onderricht hoe weynigh dat hy hadde ghevor-

dert in die rechtveerdigheydt , van welckers

volkomen' onderhoudingh hy veel te stoutelick

geantwoort hadde , soo was het noodigh dat

hem sijn gemeynsaem gebreck aengewesen en

benomen werde. Want hy hadde sijn hert ghe-

hecht en verknocht aen sijn overvloedighe rijck-

dommen. Dien-volgens
,
gemerckt hy dese ver-

borgen wonde niet en gevoelde , soo wordt hy
door Christus bestraft 1). Gaet , seght hy, en

verkoopt alles wat ghy hebt. Indien hy soo

een goet bewaerder der Wet gheweest waer

als hy wel meynde , soo en soud' hy dit woort

gehoort hebbende , niet droevigh henen wech

ghegaen zijn. Want die Godt lief heeft uyt

ganlscher herten , die en houdt niet alleen voor

dreck al dat 't welck tegen de liefde Godts

strijdt . maer hy vervloeckt het oock als een

doodelick fenijn. Dat dan Christus den rijcken

vreck ghebiedt te verlaten alles wat hy heeft

,

dat IS even eens als of hy den eergierighen

al sijn eer' en hoogheydt , den wellustigen alle

sijne vermakelickheden , den onkuyschen alle

d instrumenten sijner onreynigheydt beval te

verlaten. Aldus moeten de conscientien wor-

den ghebracht tot het ghevoclen van haer par-

ticulier en bysonder quaedt , alsse door d'al-

ghemeyne vermaningh met geen gevoel \va'n

so//de] 2) gheraeckt en worden, 't Is derhal- iierMonnic-

ven te vergeefs datse dese uytspraeck 3) die ™ '""^'"' •

in 't bysonder op des jongelinghs gelegentheyt

toeghcpast is, trecken tot een algcmeyne uyt-

leggingh , ais of Christus de volmaeckheydt des

menschen in de verlatingh der goederen stelde

:

dewijl hy met die woorden niet anders en heeft

voor gehadt dan den jongeling , die hem-selven

boven de maet behaeghde , sijn zeer en wonde

te doen gevoelen : op dat hy mochte verstaen

dat hy noch scer wijdt af was van die vol-

maeckte gehoorsaemheydt der Wet , dewelck'

hy sich selven andersins valschelick toeeighen-

de 4). lek bekenn' dat dese plaets van som-

mighe Vaders qualick is verstaen gheweest,

en dat hier uyt dat soecken en trachten na

eyghen-willighc ar.moede geboren is : door de-

welcke die alleenlick gheacht wierden saligh

te zijn die alle aerdtsche goederen verlaten heb-

bende , haer selven naeckt en bloot aen Chris-

tus over eaven. Maer ick betrouw' dat allen

1) gcsleeeken. 2) []. 3) sprenck. 4) aentrock.
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den goeden en den genen die niet Iwisl-gierigh

en zijn , door dese mijne uytleggingh alsoo sal

ghenoegh ghedaen worden , datse van den sin

en meyningli van Christus niet en sullen twijf-

felen.

'1 4. Hoewel de Vaders en hebben gheen

dingii min in hare gedachten ghehadt dan sulc-

ken volmaecktheydt te bevestighen , deweicke

daer na van de gekapte Sophisten gesmeedt

is geweest , om alsoo een tweederley Christen-

dom op te rechten. Want te dier tijdt en was

dat lasterlick leerstuck noch niet geboren , waer

door de Monnickery met den Doop wort ver-

geleecken
,
ja waer door opentlick beweert wort

dats' een form' en gestalt is van een tweeden

Doop. Wie isser die daer aen twijlFelt dat de

Vaders met gheheel haer hert vreemt zijn ghe-

vveest van dese lasteringh ? Nu wat belanght

dat laetste , 't welck volgens 't seggen van

Augustinus geweest is by d'oude Monnicken

,

te weten , dats' haer selven gheheel en al

schickten en voeghden nae de liefde , wat is

't van nooden met woorden te bewijsen dat dese

nieuwe IVIonnicksche professy daer van seer

verre vervreemt is"? De saeck spreeckt selve,

dat die alle die in de Kloosters gaen , sich

van de Kerck afsonderen. Want wat'? Schey-

den sy haer selven niet van het rechte gesel-

schap der geloüvigen, dewijlse sich selven

eenen bysonderen dienst , en een afgesonderde

bedienmgh der Sacramenten aennemen '? Is dit

niet de ghemeynschap der Kercko vcrstroijen

en verbreken , wat is het dan "? En on dat ick

voort vaer' in de vergehjckingh die ick aen-

gevanghen hebb', en eenmael hier van een

eynde maeck', wat heeft doch dese nieuwe

Monnickery in dit deel dat den ouden Mon-
nicken gelijckt"? Want al hoewel d'oude Mon-
nicken op haer selven woonden , afgesondert

van andere menschcn , so en maeckten sy noch-

tans gheen Kerck op haer selven: sy waren

met d'andere geloovighen der selfde I) Sacra-

menten deelachtigh : sy verschenen in de open-

bare vergaderingen der gheloovighen : en wier-

den aldaer onder het ghemeyne volck ghereec-

kent. Maer dewijl dese nieuwe Monnicken haer

selven in 't bysonder eenen eyghenen altaer

hebben opgherecht , wat hebbense daer med'

anders ghedaen dan den bandt der eenigheyt

af gebroken? Want sy hebben haer selven

van het gantsche lichaem der Kerck afgesne-

den , en den ordinarisen Kercken-dienst ver-

smaedt , door middel van welcken dienst de

Heere gewilt heeft dat de vreed' en liefd'

onder sijn volck onderhouden soude worden.

Dien-volgens , segg' ick, dat alle de Kloosters

diemen hedensdaeghs sict, zijn even so veel

1) [].

Cor. 1. 13.

iu ;i. i.

t'sanien-rottingen en swermen der scheurma-
kers

, deweicke de Kerckelicke ordre verstoort

hebbende , van het wettighe geselschap der

geloovigen afgescheurt zijn. En op dat dees'

afsonderingh en scheuringh klaer en blijckelick

mocht wesen, soo hebbens' haer selven ver-

scheyden namen van factien en seclen gege-
ven , en sich oock niet geschaemt te roemen
in dat geen 't welck Paulus so grouweh'ck

acht, dat hy den grouwel van dien niet ge-

noeghsaem en kan vergrooten. 't En zy mo-
ghelick dat wy meynen dat Christus van die

van Corinthen ghedeylt was, doe d'een' op
desen, d'ander' op dien Leeraer sich selven

verhooveerdighde : en dat het nu geschiet son-

der Christus met eenigh ongelijck te beswaren
,

dat wy hooren dat sommighe in de plaets van
den naem Christenen , den naem dragen van

Benedictijnen, sominighe van Franciscanen,

sommige van Dominicanen : en alsoo dese na-

men draghen , dat sy selven , terwijlen sy van

de gemeyne Christenen begeeren en soecken

onderscheyden te zijn , dese tytelen en namen
,

na ghelegentheydt van hare religions professy,

haer selven hooveerdelick aennemen.

15. Dese verscheydenheden tusschen d'ou- Hare professy

de en hedensdaeghsche Monnicken die ick tot jensdaLr uiet

noch toe verhaelt hebb', en zijn niet ghelegen alleen oudeu-

in de zeden , maer in de professy selfs. Daer- f^''"'^*'-

'"»"

11 Ir 11111 1
hare zeden zijn

om sullen de Lesers gnedencken dat ick veel oock verre d'al-

meer hebbe ghesproken van de Monnickery JiT-verdorven-

als van de Monnicken , en dat ick aengeteec- "
'^'

kent hebbe de
|

gebreken die van sulck een (v- 526-)

professy en ordre van leven niet en kunnen
worden algesondert , en niet van die gebreken

daer med' eenige weynige behept zijn. Maer
wat een groot verschil daer zy in de zeden der

selver, dat en behoeft van stuck tot stuck niet

verhaelt te worden. Dit is bekent , datter geen

geselschap der menschen en is 't welck meer
is veronlreynight door de vuyligheydt van

allerley ghebreken; nerghens en woelt het meer

van factien , van hatigheden , van partyschap-

pen , van eersuchtigheden. Daer wordt wel in

eenighe weynige Kloosters kuysschelick ge-

leeft: indien het kuyscheydt genoemt mach
worden , wanneer d onkuyscheyt tot daer en

toe bedvvonghen wordt , datse tot openbare

schande niet uyt en breeckt : maer nochtans

sult ghy van tien Kloosters naeuwlicks een

vinden 't welck niet veel meer een bordeel is
,

dan een huys der kuyscheyt. Maer wat voor

soberheyt gebruyckense doch in de leeftocht '?

De varekens en worden niet anders in den

swijnen-stal gemest en vet ghemaeckt. Maer

op datse niet en klaghen dats' al t'onghena-

delick van my ghehandelt worden , soo laet

ick het hier by blijven. Hoewel yeder een die
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van de sacck .self kennis heeft , sal bekennen

dat in dese weynighe dingen die ick aenghe-

roert hebb', niet anders en is gesproken dan

de vvaerheydt. Al hoewel Augustinus getuyght

dat de Monnicken by sijnen tijdt in kuysheyt

seer uylnemende waren , so klaeght hy noch-

tans datter veel swermers en ommeloopers wa-

ren , die door snoode grepen en bedriegherijen

den eenvoudighen het gheldl afpersten 1) , die

de Reliquien der Martelaren omdraghende

,

schandelicken koop-handel dreven
,
jae in plaets

van der Martelaren Reliquien , de beenderen

van allerley doode menschen aenpresen : en

door veel dierghelijcke schelm-stucken haer

ordre en gheselschap met schand' en oneer'

brandt-merckten. Gelijck hy verklaert dat hy

gheen beter persoonen ghesien en heeft als die
,

die in de Kloosters wel ghevorderl hadden :

alsoo klaeght hy oock dat hy gheen argher

persoonen en heeft ghesien dan die , die in de

Kloosters te rugghe ghegaen waren. Wat soud'

hy segghen indien hy hedensdaeghs bemerckte

dat by nae alle de Kloosters door soo vele en

soo seer vertwijffelde ghebreken overvloeijen

en eenighsins bersten. Ick en segghe niet an-

ders dan dat 't welck allen menschen seer wel

bekent is. En nochtans en betreft dese schant-

vleck allen den Monnicken niet sonder uyt-

sonderingh 2) van yemandt. Want gelijck de

reghel en disciplijn om heyligh te leven nooyt

soo wel ghesteidt is gheweest in de Kloosters
,

of daer waren eenighe ondeaghende die den

anderen goeden Monnicken op veel nae niet

en gheleecken : alsoo seggh' ick dat de Mon-

nicken hedensdaeghs van die heylige Oudtheydt

alsoo niet zijn ontaerdt 3) , of sy hebben onder

hare groep 4) noch eenige goede. Doch dese

goede , die weynigh in 't getal en hier en daer

verstrooyt zijn , schuylen in 't verborghen on-

der de seer groote veelheyt der boosen en

godtloosen, ende worden niet alleen veracht

,

maer oock broodt-dronckentlick bejegent , som-

tijdts oock wreedelick gbehandelt door 5) d'an-

dere : dewelcke (ghelijck het 6) spreekwoordt

van Milete seght) 7) sich laten voorstaen dat

gheen deghelick persoon onder hun en behoort

gheduldet te worden.

'1 6. Ick vertrouw' dat ick door dees' on-

derlinghe vergelijckingh van de hedensdaegh-

sche Monnickery met de oude te weegh ghe-

bracht en verkreghen hebb' 't gheen ick wilde
,

te weten , dat daer uyt blijckt , dat onse kap-

draghers tot verdedigingh van hare professy

ter quader trouwen het exempel van d'eerste

Kerck voorwenden : dewijlse van de oude Mon-
nicken niet weyniger en verschillen , dan Je

1) afsnoten. 2) uytnemingh. 3) afgeaerdt. 4) bende.

5) vau. 6) (Milesische). 7) houdt.

apen I )
van de menschen. Ondertusschen be-

kenn' ick dat oock in die oude form' en ge-

stalt der Monnickery, die Augustinus ons aen-

prijst
,
yetwes is 't welck my weynigh behaegt.

Ick stae toe datse niet superstitieus en zijn

gheweest in d'uytwendighe oelfeninghen van

hare slrenghe tucht en disciplijn : maer ick
^

segghe datse niet vry en waren van neuswijsig-

heydt en verkeerde naevolgingh. Het was stree- -•

lend 2) en heerlick sich selven van alle goe-

deren t'ontslaen en van alle aerdtsche bekom-

meringen t'ontlasten : maer de sorgh' om een

huysghesin Godtvruchtelick te regeeren wort

van Godt hooger gheweerdeert , wanneer een

heyligh Huysvader zijnde los en vry van alle

geldzucht 3) , eersucht , en andere boose be-

geerlickheden des vleesches , by sich selven

een besluyt en voornemen ghemaeckt heeft om
Godt in een sekere beroepingh te dienen, 't Is

'^•

tretfelick in een vertreck alleen , verre van den

ommegangh en het geselschap der menschen,

te philosopheeren : maer het en komt met de

Christelicke sachtmoedigheydt niet over een

,

datmen als uyt een haet tegen het mensche-

licke geslacht, in een woestijn' en eensame

plaets vlucht , en met eenen oock die plichten

verlaet die de Heer insonderheydt bevolen heeft.

Ofschoon wy toestonden dat in die professy 4.

geen ander quaet en is geweest , so en was

voorwaer dit geen middelbaer quaet dat het

een onnut en ghevaerhck exempel in de Kerck

heeft ingevoert.

1 7. Laet on.s derhalven nu sien hoedanigh Aighemejne

de gheloften zijn door dewelcke de Monnicken vaVde^M^cfu-

hedensdaeghs in dese fijne professy en ordre «icks geioitea.

worden inghewijdt 4). Voor eerst, dewijl sy Eerste.

voor hebben eenen nieuwen en eyghenwilli-

gen 5) dienst in te stellen om Godt te behagen :

soo besluyt ick uyt 't geen' voor henen is ge-

seyt , dat al dat 't welck sy beloven , een

grouwel is voor Godt. Ten anderen, nadiense Tweede.

soodanigh een wijse des levens haer selven ver-

dichten als haer wel ghevalt , sonder te over-

denken 6) of Godt haer daer toe roept , en

of hy suicken leven voor goedt keurt, soo

segg' ick dat het een roeckeloos en daerom

oock een ongheoorlooft bestaen is : want hare

conscienty en heeft niet waer op sy voor Godt

mach steunen : Ende al wat uyt den gheloove **°"'- ^^' ^^•

niet en is, dat is sonde. Daer beneffens, ghe- ^ni^^.

merckt sy haer selven verbinden tot veel ver-

keerde en ongoddelicke diensten die de hedens-

daeghsche Monnickery in sich heeft : soo be-

weer' ick datse niet Gode , maer den Duy vel

toegheheylight worden. Want indien de Pro- !?^"'-
ff: f,3'^° , ^ c 1 1T 1- 1 Psalm 1 06. ;i7.

pheet heelt mogen seggen dat d Israëhten hare

1) simmen. 2) wel-lastigh. 3^ gierigheydt.

1) in-gehuldt. 5) versierden. (J) aenschouw.
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kinderen den Duyvelen opghcoil'ert liebben

ende niet Gode , alleenlick om dese reden , te

welen , om datse den waren Godtsdiensl door

onheylige ceremoniën verdorven liadden : wacr-

oDi en soudemen hel selvige nlel mogen seg-

gen van de Monnicken , dewelcke Ie glielijck

mei de kap een slrick van duysendt super-

slilien liaer selven aenlrecken ? Welcke zijn nu

•d -V"."'^"'"^
hare bysondere gheloften? Sy beloven Gode

1. Van de ge- cen eouwigc maeghdeücke reynigheydt, even
lüite der kuys- gjg ofse lo voren een verbondl en contract

""'^ '
gemaeckt hadden met Godl dal hy haer van

den noot des Houwelicks sal vry houden. Sy

en behoeven alhier niet voor te wenden, dal-

se dese gelofte niet anders en doen dan mei

(ri. 527) een vertrouwen op Godes hulp en genade.
|

Maith. ly. 11. Want dewijl hy self verklaerl dat de gave der

onthoudingh allen menschen niet en wort gege-

ven , so en betaamt het ons niet een vertrouwen

by ons selven te vatten , dat die bysondere

gave voor ons is. Die sulök een gave hebben

die mogen deselve gebruycken. Indiense l'

eeniger lijdt ghevoelen datse van haer vleesch

ghequell worden , soo lael hun haren toe-

vlucht nemen tot Godes byslandt , door wiens

kracht alleen sy wederstaen kunnen. Indiense

niet en vorderen , lael hun in sulcken gheval i)

niet versmaden het remedy 't welck haer wort

aengeboden. Want dien de macTit om haer

selven l'onthouden , wort geweygert , die wor-

den door een ontwijffelicke stemme Godts tot

het Houwelick gheroepen. Dit noem ick ont-

houdingh , niet waer door het lichaem alleen

suyver van hoerery bewaert wordt , maer waer

door de ziel een onbevleckte reynigheyt be-

1. Cur. 7. 9. houdt. Want Paulus beveelt niet alleen d'uyt-

wendige geylheydt , maer oock den brandt des

in-ieden. ghemocdts te vermyden. Dit is , seggense , van

mans gedencken af een gewoonte f^cweesl

,

dat die geen die haer selven ghelieel den

Heere wilden overgeven , sich door een be-

Autwooidt. lofte verbonden tot onthoudingh. Ick bekenn'

voorwaer dat oock hier voortijdts dese ge-

woont' is aengenomen geweest : maer ick en

stae niet toe dat die tijdt van alle gebreck en

feyl so vry was datmen voor een regel soude

moeten houden al dat t welck als doe ghe-

daen wierdt. En allengskens is ingekropen die

onverbiddelicke strengigheyt , dat den ghenen

die eenmael belooft hadde
,
geen plaets of con-

sent en wierdt gelaten om sijn gelofl te we-

derroepen, 't Welck blijckelick is uyl de woor-

Epiat. 11. den van Cyprianus : Indien eenige maeghde-

licke persoenen haer selven uyt den geloove

Christus toe-ge-eygent hebben , soo laet hun

kuysch en reyn sonder eenig' opspraeck vol-

herden. Laet hun alsoo sterck en beslendigh

1) kas.

den prijs der maeghdelicke reynigheydt ver-

wachten. Maer indiense niet en willen , of niet

en kunnen volherden, soo is't beter datse trou-

wen , dan datse door hare wellusten in het

vyer vallen. Door wat smactheden en soudense

nu ter tijdt niet verscheuren den ghenen die

de gelofte der onthoudingh met soodanigen

billickheyl en redelickheydt temperen wilde.

Sy zijn dan van die oude gewoont wijt afge-

weecken , dewijlse niet alleen geen matigheyt

of ontslag toe en laten, indien yemant te svvack

bevonden wordt om sijn geloft te volbrenghen:

maer oock sonder eenighe schaemt verklaren

dat hy swaerlicker sondight, indien hy een

huysvrouw neemt en de wellustigheydt sijns

vleeschs betert, dan of hy door hoerery lichaem

en ziel verontreynighde.

1 8. Maer sv drinaen verder aen en pooaen ^- 'n-redeu

. L . 1 . 1 1 1 f. J jJ .
voor de gelofte

te betoonen dal suicke geloilen onder d Aposle- „^^ kuvsheyt.

len gebruyckelick gheweest zijn: om dat Paulus

seght dal de Weduwen, dewelcke trouwden

nae dats' eenmael lot den openbaren dienst

van de Kerck aenghenomen waren , haer eerste

ghelofl en trouw versaken. Ick en onlkenn' Autwoordt,

geensins , dat de Weduwen die haer selven
""^jiaeirdes

en haren dienst aen de Kerck op-oft'erden en Aposteia vaa

overeaven, mei eenen oock de wet van altiidl
de Weduwen

. flic dc K.i3rck

ongelrouwt te blyven , op haer namen : niet ten dieaate

om datse daer in eenighen Godlsdienst stel- '•'ae'^-

den
,

ghelijck men naderhandl begonnen heeft ^^
""'

"
'

te doen : maer om datse dien dienst niet en

konden verrichten 't en zy dats' haer eygen

selfs vooghl waren , en vry van hel jock des

Houwelicks. Indiense nae een nieuw Houwe-
lick omsagen , nae dats' eerst hare trouw aen

de Kerck over-ghegheven hadden , wal was

dal anders dan Godes beroepingh van den hals

afwerpen ? Soo en is het dan gheen wonder

dat Paulus seght datse door suicke begeerten

lol hel Houwelick, weelderigh worden leghen

Christus. Daer na voeght hy tot verswaringh

van dit sluck noch daer by , dal hel soo verre

van daer is datse doen souden 't gheen sy de

Kerck hebben belooft , dats' oock te niet ma-

ken haer eerste beloft en trouw diese gheghe-

ven hadden in den Doop: in welcke belofte

dit begrepen is, dat een yeghelick sijn be-

roepingen volghen en Gode daer in dienen

sal. 't En zy moghelick dal ghy dese woorden

des Apostels als hy seght , dats' haer eerste

beloft en trouw breken , liever aldus wilt ver-

slaen , te weten , datse ghelijck als de schaemt'

verloren hebbende , met eenen oock naderhanl

alle sorgh om eerbaerlick te leven wech wier-

pen , tol allerley geylheydt en derlelheydl haer

selven begaven , en door haer los en onghe-

bonden leven in't minste niet en betoonden

datse Chrislelicke Vrouwen waren. Dese sm
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en meynirigh beliaeghl my seer wel. Wy ant-

woorden derhalven, dal de Weduwen die te

dier tijdt tot den openbaren dienst der Kercke

wierden aengenomen, liaer selven dese con-

dity opleyden , dats' altijdt souden onghetrouwt

blyveu: indiense naderhant quamen te trouwen,

so verstaen wy lichlelick dat hun wedervaren

is 't geen Paulus seght , dats' alle schaemt'

afgheleydt hebbende, weeldiger wierden dan

den Christelicken Vrouwen betaemde. En dats'

alsoo niet alleen ghesondight hebben door het

breken van de trouw die sy de Kerck belooft

hadden: maer dats' oock van de ghemeyne

wet en ghewoonte der Godtvruchtiger Vrou-

wen zijn afgeweecken. Maer ick voegh' en

segge daer by, eerstelick, dats' om gheen

ander oorsaeck belooft hebben onghetrouwt

te bly ven , dan om dat het Houvvelick niet

over een en quam met den dienst die van haer

wierdt aenghenomen : en dats' haer selven ver-

bonden hebben lot den onghehouwelickten-

staet alleen, ten aansien dat de nootsakelick-

heyt van haer beroepingh sulcks vereyschle.

Daer beneffens en stae ick niet toe dats' alsoo

verbonden waren , dal het haer oock als dan

niet beter en soude zijn gheweest Ie trouwen,

dan door de prickelen des vleesches versochl

en ghequelt te worden , of lot eenighe oneer-

baerheydl te vervallen. Ten derden seggh' ick

,

dat Paulus Weduwen wil verkoren hebben van

sulcken ouderdom die gemeynlick buyten sorgh'

en gevaer is : voornemelick als hy beveelt die

Weduwen Ie verkiesen, deweicke met een eenig

Houwelick te vreden gheweest zijnde, aireede

voor henen een bewijs van haer' eerbaerheydt

gegeven hadden. Ende wy en misprijsen de

gelofte van altijdt onghetrouwt te blyven om

geen ander oorsaeck, dan om dalse verkeer-

delick wordt gehouden voor een sluck van

den Godtsdienst, en lichtveerdelick ghedaen

wordt van die gene die de macht om haer

selven t'onthouden, niet onlfangen en hebben.

19. Maer hoe heeft men doch dese plaets

van Paulus kunnen Irecken lot de Nonnen en

piaebs ues Bagyucn ? Want eerstelick wierden die oude
Apostels tot de ^eduwen verkoren tot Diaconessen, niet op
Nonnen eu Ba- . ir i

datse door eenigh gesangh of gemompel son-

der verstant Godt slreelen, en den verderen

lijdt in ledigheyl doorbrengen: maer op dalse

den openbaren Kercken-diensl omtrent den ar-

men verrichten, en haer selven met allen y ver,

vlijt en neerstigheydt in de plichten der liefde

bekommeren mochten. Ten anderen ,
sy en be-

loofden niet onghetrouwt te blyven, op datse

door sulc-
I

ken mydingh des Houwelicks Gode

eenighen dienst souden bewijsen: maer alleen

op dalse tot d'uytvoeringh van haoramptdes

te bequamer zijn souden. Eyndllick , sy en

3. In-redeu

treckende de

voorseyde

pluets des

gijnen

Antwoordt,

bestaende uyt

drie redenen.

(p. 528.)

deden gheen gheloft does' eerst begonden jonge

dochters te worden , oock niet in het midden

van den fleur haers levens , op datse daer nae

door een al te laten bevindiugh leeren souden

in hoe groeten en ghevaerlicken perijckel sy

haer selven gheworpen hadden : maer doese

nu allerley perijckel schenen overwonnen te

hebben , doe dedense de voorseyde gheloft die

niet min veyligh als heyligh was. Maer om
onse tegen-partijen met de twee voorste poinc-

len en redenen niet te dringen : Ick segge

dat het onbehoorlick is dat de vrouwen toe-

gelaten worden om haer selven tot den on-

ghehouwelickten-slaet door een gheloft te ver-

binden voor dalse tsesligh jaren oudt zijn

:

dewijl d'A postel de Weduwen van tsestig jaren

alleen toelael, en den jongen Weduwen ghe-

biedt te trouwen en kinderen te baren. Daer-

om en kan het geensins verontschuldighl wor-

den datmen van dese Isestigh jaren , ten eer-

sten Iwaelf, daer na twinligh, daer naedertigh

jaren heeft afghekort: en veel min is hel te

verdraghen dal arme meyskens , eers' haer

selven van wegen hare jongheydt kennen , of

eenighsins beproeven kunnen , niet alleen door

bedrogh bewoghen , maer oock door geweldt

en dreygemenlen gedwongen worden haer sel-

ven met die vervloeckte slricken te verbinden.

Om d'andere twee geloften (te welen , de ghe-

lofle van armoed' en van ghehoorsaemheydl)

te bestrijden, en sal ick gheen moeyl' aen-

wenden. Dit segg' ick alleenlick : behalven dat

deselve met veel superslilien zijn besoedell

(ghelijck de saken nu ter lijdt ghesleldl zijn)

soo schijnense oock daer toe aengeleydl te we-

sen , op dat die gene die die ghelofte doen I),

beyde Godt en de menschen bespotten moch-

ten. Maer op dat ick niet en schijn' veder

stucsken in't bysonder al te quaelwillighlick

over te halen en door te strijcken , soo sullen

wy ons te vreden houden met die alghemeyne

wederleggingh die voor henen is gestelt.

30. Ick meyn' dat nu genoeghsaem is ver-

klaert wat voor gheloflen oprecht en Gode

behagelick zijn. Maer dewijl somtijts on-erva-

ren' en vreesachtige gemoederen , oock wan-

neer hen eenighe ghelofte mishaeght en qua-

lick bevalt, niet te min aengaende de verbin-

tenis van dien IwijfFelen en swaerlick ghequelt

worden , overmidts sy de gelofte diese Gode

gedaen hebben, niet en durven breken: en

wederom aen d'ander zijde vreesen datse noch

meer sullen sondigen indiens' hare geloft hou-

den , soo moeten wy hen alhier te hulp komen
,

op dats' henselven uyt dese swarigheydt red-

den mochten. En op dat ick eens voor al alle

swarigheydt wech neem', ick segghe dat alle

1) glieloOTcn.

ü'ln-rud™

wordt tegen de

weder- part ij en

gcwendt.

Of de ghe-

loften die, aen-

gaende de ghe-

duvrigke out-

houdingh van

den Houwelic-

kcn-staetlicht-

veerdig gedaen

zijn de con-

scientieu ver-

binden.

Beantwoor-

dingh van de

voorseyde

vraegh'.
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gheloflen die niet gheoorloofl i) en zijn iiocli

behoorlick gedaen, gelijck die by Godt niet

en worden geacht , alsoo oock by ons niet

en moeten gelden. Want indien in mensche-

licke contracten en l'samen-handelingen die

beloften ons alleenlick verbinden , in dewelcke

die gheen daer mede wy contracleeren en han-

delen ons wil verbonden hebben : so is't on-

gerijmt , dat wy gedronghen souden worden

tot de volbrengingh van die geloften die Godt

van ons geensins en vereyscht : bysonder nae

dien onse wercken niet anders wettigh 2) en

zijn dan als die Gode behagen , en dit ghe-

tuyghnis van onse conscienty hebben datse voor

Godt aengenaem zijn. Want dit blijft vast en

iom. 11. 23. seker: Al wat uyt den gheloove niet en is

,

dat is sonde. Waer mede PauUis te verstaen

gheeft, dat dat werck 't welck met twijlïe-

lingh is opgenomen , daerom ghebreckelick is,

om dat het gheloove de wortel is van alle

goede wercken, door het welcke wy versekert

zijn dat die wercken Gode behaghen. Dien-

volgens indien een Christen-mensch geen dingh

en mach by de handt nemen dan alleen met

dese versekertheydt , waerom en soiid' hy , in

ghevair hy door onwetenheydt eenigh werck

lichtveerdigh aengevanghen heeft , naderhandt

beter onderrecht en van sijn dvvalingh verlost

zijnde , sulck een werck niet mogen laten va-

ren? Dewijl nu van soodanige geleghentheydt

zijn die gheloflen , die onbedachlelick zijn op-

ghenomcn , soo en vcrbindense niet alleen den

mensch met 3), maer sy moeten oock noodt-

wendigh weder-roepen worden. En wat sullen

wy hier toe segghen , dat deselve niet alleen

voor Godls aenschijn nul en niet weerdigh ge-

acht worden , maer oock eenen grouwel zijn ?

gelijck voor henen bewesen is. 't Is nu onnoo-

digh van een onnoodige saeck langer te han-

delen. Dit eenig argument en bewijs dunckt

my ten vollen ghenoegh te zijn om de Godt-

vruchtiglie conscientien gherust te stellen en

van alle vrees' en swarigheydt te verlossen

:

te weten , dat alle de wercken die uyt een

suyvere fonleyn niet voort en komen, en tot

een behoorlick eynde niet en worden beleydt

en gerichtet, van Godt verworpen worden , en

also worden verworpen dat hy ons niet min

en verbiedt daer in voort te gaen, als deselve

by de handt te nemen. Want daer uyt wort

besloten dal de geloften die haer oorsprongh

hebben uyt dwalingh of superstity by Godt
nul zijn en van onweerden , en van ons moe-
ten verlaten worden.

liyt de voor- 21 . Daer benell'ens sal die , die dees' anl-
gaeude ant- J . i i i-

iroordt biijckt,
waorde ten rechten sal verstaen en vatten , stof

iat die gheiip hebben daer nied' hy leghen de lasteringhen

1) oprecht. 2) oprecht 3) [J.

der boose sul kunnen verdedigen den genen

die haer selven uyt de Monnickery begeven

tot eenighe eerbare vvij.se van leven. De sulcke

worden van trouwloosheydt en meyneedig-

heydt swaerlick beschuldigt , om datse (na 't ge-

meyne gevoelen) den onverbrekelicken bandt

,

daer mede sy aen Godt en de Kerck verbon-

den waren , afgebroken hebben. Maer ick segge

dat daer geen bant en is geweest , daer in I
)

Godt te niet doet 't geen de mensch op recht.

Daer benellens ofschoon wy toestaen datse ver-

bonden waren , does' in onwetenheydt Godts

en dwalingh verstrickt gehouden wierden : soo

seggh' ick nochtans datse nu alsse met de ken-

nisse der waerheydt zijn verlicht , met eenen

vry zijn geworden door de ghenade van Chris-

tus. Want indien het kruyce van Christus soo

grooten kracht heeft, dat het ons van den

vloeck der Goddelicker Wet , daer onder wy
gebonden wierden ghehouden , vry maeckt

:

hoe veel te meer sal het ons redden en ver-

lossen van vreemde banden , die niet anders

en zijn dan bedriegelicke netten des Satans ?

't Is derhalven buylen twijll'el dat Christus allen

den ghenen , dien hy door het licht sijns Euan-

geliums beschijnt , oock los maeckt van alle

de stricken daer mede sy hen selven door

superstity verknocht hadden. En indien er zijn
,

die "i) niet becjuaem en waren om altijdt on-

ghehouwelickt te blyven, so hcbbens iiicr uyt

een tweede bcwijs-reden tot harer bescher-

mmgh. Want indien een onnioghelicke gelofl

een seker verderf der zielen is, dewelcke Godt

behouden wil hebben en niet verdorven : soo

volght datmen in suicken ghelofte niet en moet

volherden. Nu , hoe onmogelick de gelofte der

oiithoudingh zy
|

den ghenen die met dese

bysondere gave niet en zijn begaeft, dat heb-

ben wy voor henen gheleert : en ofschoon ick

sweegh' so leert het doch d'ervaringh selve.

Want het en is niet onbekent hoe vol onkuys-

heydts bykans alle de Kloosters zijn. En in-

dien eenige Kloosters eerbaerder en schaem-

achtiger schijnen dan andere , soo en zijnse

nochtans daerom niet kuysch om dats' het

quaedt der onkuysheydt inwendigh dwinghen

en verborghen houden. Gewisselick aldus .-^traft

Godt door grouwelicke exempelen de verme-

tenheyt der menschen , wanneers' haer eyghen

swackheydt verghetende , tegen wil en danck

van hare natuyr, staen en streven na dat gheen

't welck hun niet en is ghegheven : en de hulp-

middelen die de Heere hun gegeven hadde

,

verachtende , door kryghelheydt en halstarrig-

heydt de sieckt' haerder wellustigheydl ver-

trouwen te kunnen overwinnen. Want hoe

sullen wy dat anders noemen dan hertneckig-

1) []. a) Hoewel is't dat de sulcke.

die de Mounic-
kery verlaten

en sich tul eeu

eerbare niauier

des levens be-

gheveu, t'on-

recht beschul-

dight worden

van dats' hare

trouw verbro-

keu soudeu

hebben.

Voor eerst

dient de Chris-

telicke vryheyt

tot hare verde-

diging-

Galat. 3. 13.

liet tweede

poiuct tot ha-

rer verdedi-

gingh is dit, te

weten, datnicu

niet en moet
volhcrdeu in

een onmoge-
licke eu zicl-

verderffelicke

gelol't.

(p. 53-J.)
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Het eerste deel

des Capittels

hanilcleudc viin

de Sacrameu-

teu in 't ghe-

meyn.

"Wat een Sa-

crament zy.

Een andere

beschrijvingh.

Vau de be-

teeckeuisse des

Woordts.

heydt , wanneer yemandt vennaenl zijnde dat

hein het Houwelick noodigh is, en van den

Heere tot een remedy ghegeven wordt , niet

alleen dat selfste versniaet , maer oock hem-
selven tot sulcken versmadingh met eenen eedt

dwinght en verbindt.

Het XIIII. Capittel.

Van de Sacramenten.

Beneffens de Predicaty des Euangeliums

,

hebben wy noch een ander ghelijck hulp-

middel tot versterckingh onses gheloofs in de

Sacramenten : van dewelck' ons grootelicks

dient voor-gesteldt te worden een sekere en

gewisse leeringh , daer uyt wy mochten ver-

slaen waer toe de selvige zijn ingesteldt , en

wat voor een gebruyck die nu ter tijdl hebben.

Eerstelick moeten wy bemercken wat een Sa-

crament zy. Mijns bedunckens sal dit een

eyghentlicke en eenvoudige beschrijvingh daer

van zijn , indien wy segghen dat een Sacra-

ment is een uytwendigh leecken waer door de

Heere de beloften sijner goetgunstigheydl t'

onswaerts aen onse conscientien verzegelt , om
de swackheydt onses geloofs te verstercken

;

en wy wederom onse Godtvruchtigheyt t'sijn-

waerts soo voor hem en voor d'Engelen , als

by de menschen betuyghen. Het kan oock met

weynigher woorden anders beschreven wor-

den , te weten , dat het worde ghenoemt een

getuyghnis der Goddelicker genaden t'onswaert,

door een uyterlick teecken bevestight , met een

wederkeerighe 1) betuygingh van onse Godt-

vruchtigheydt t'sijnwaerts. Beyde dese beschrij-

vinghen en zijn wel van de beschrijvingh van

Augustinus , waer med' hy leerdt : dat een

Sacrament is een sienlick teecken van een

heylighe saeck ; of een sienlicke gedaent van

de onsienlicke ghenade , in den sin niet ver-

scheyden , maer stellen de saeck selve toch 2)

beter en sekerder voor. Want dewijl in soo

korte 3) woorden altoos 4) eenighe duyster-

heyt is , in dewelcke veel on-ervarene dob-

beren en feylen , soo hebb' ick den sin met

meer woorden willen uytdrucken , op datter

geen twijffel en mocht overigh blijven.

% Het en is niet onbekent waerom d'oude

Leeraers dit woordt
|
Sacrament] 5) in dien

sin gebruyckt hebben. Want soo dickwils als

d'oude Oversetter [der Vul(/ata] 6) het Grieck-

sche woordt myslerion (verborghentheyt) heeft

willen oversetten in 't Latijn , voornemelick

waer van Goddelicke dinghen gehandelt wierdt

,

soo heeft hy dat overgheset met dit woordt

1) onderlinge. 2) [J. 3) die wcynighe. 4) f],
5) []. 6) [].

Sacrament. Alsoo set hy over die tekst i)in

den brief 2) lot de Ephesen : Op dal hy ons

bekendt soude maken het Sacrament sljns wil-

lens. Item : Is "t dat ghy nochtans gehoort

hebt van de bediening der genaden Godls , die

niy ghegeven is aen u-lieden, dat my nae d'

openbaringh het Sacrament is bekent gemaeckt.

Item , lol de Colossensen : De verborgentheydt

die verborghen was van d'eeuwen en van de

gheslachten , maer nu gheopenbaert is sijnen

Heylighen , den welcken de Heere heeft willen

te kennen gheven de rijckdommen van dit

Sacrament , &c. Item , tot Timotheus : Het

Sacrament der Godtsaligheydt is groot, Godt

is gheopenbaert in het vleesch *). Men
heeft [in de Vul(/ata\ 3) het woort Verbor-

gentheyt niet willen stellen , op dat men niet

en soude schijnen een woorl te gebruycken,

't welck de grootheydt en ghewichtigheydl der

saeck niet uyl en druckt. Men heeft derhalven

het woordt Sacrament gesteldt voor Verbor-

gentheydt , te weten , voor de verborgentheydt

van een heylighe saeck. In dese beleeckenis

wort hel by de Kerckelicke Schrijvers dick-

wils gebruyckt. En 't is ghenoeg bekent, dat

die saken die by de Latinisten genoemt wor-

den Sacramenten , by den Griecken den naem
draghen mysteriën of verborgenlheden : so dat

dese twee woorden Sacramenten en mysteriën

of verborghentheden eenerley beleeckenis heb-

ben , en all' het verschil wech nemen. En hier

uyt is 't gekomen dat dit woorl Sacrament

gebruyckt wiert, om te,.beduyden die teecke-

nen daer door de hooghe en geestelicke saken

eerweerdighlick voor ooghen ghesleldt wierden,

't Welck Augustinus oock in een sekere plaels

Ie kennen geeft: Het soude, seght hy, langh

vallen va^ de verscheydenheydl der leeckenen

te handelen: dewelcke wanneerse lot Godde-

licke saken behooren , Sacramenten genaeml

worden.

3. Uyl dese voor-gestelde beschrijvingh

verstaen wy, dat nooyt eenigh Sacrament is

sonder voorgaende woort en belofte , maer dat

een Sacrament als een seker aenhanghsel by

ghevoeght wort tot de beloft', op dat hel de

belofte self verstercken en verzegelen , en ons

te sekerder
,

ja eenighsins vast en bondigh

maken soude : gelijck Godt voorsiet eerst voor

ons' onwelenheyt en traegheyl, en ten andé-

ren voor onse swackheydt nut en diensligh te

wesen , en evenwel (om eyghentlick te spreken)

niet soo seer op dal hy sijn heyligh Woort

vast maken, als op dat hy ons in het gheloof

,

aengaende dat selve sijn Woort, verslercken

1) de plaets. 2) []. 3) [].
*) Ueze aanhalingen zijn uit de Koouische vertaling. In

onze Statenoverzetting is het wourd «verborgenheid" jnist

gebezigd. K.

Ephes. 1. a.

en 3, 3.

1. Tim. 3. 16.

Epist. 5. ad

Marcell.

. Uytleggiugh

vau de beschrij-

vingh.

1. Waeroni

Godt sijne be-

loften ons ver-

zegelt door de

Sacramenteu.
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iiiochte. Want Godls waerheydt is by liaer

selven bondigh en seker ghenoegh : ende en

kan van nergens beter versterckingh ontfan-

ghen , dan van haer selven. Maer glielijck ons

geloof kleyn en swack is , alsoo wordt het ler-

stondt verslaghen , twijiïelachtigh , wanckel-

baer , en oversulcks oock ter neder gheveldt

,

soo 't niet van allen kanten ondersteunt , en

door allerley middelen opghehouden wert. En
alsoo voeght en schickt de barmhertige Godt

nae sijne seer uytnemende goedertierenheydt

oich alhier nae ons begrijp , in sulcker voegen

dat het hem niet en verveelt ons die aerdtsch

zijn , altijdt langhs der aerden kruy pen , in het

vleesch blijven steecken , en oversulcks niet

gheestelicks en bedencken
,
jae selfs niet en

begrijpen , oock door die aerdtsche elementen

en dingen tot hem te leyden , en in het vleesch

selt een spiegel der geestelicke goederen voor

te stellen. Want indien wy onlichaemlick wa-
Homii.60.ad

j.gjj (ehelijck Chrysostomus seydt) soo soud'

hy ons dese selvighe dinghen oock bloot en

onlichaemlick geven. Maer nu dewijl onze zie-

len in onse lichamen wonen , soo gheeft hy

ons de geestelicke dinghen door de sienlicke.

Niet dat die gaven die ons in de Sacramenten

voor-ghesteldt worden , in de natuyr der sien-

licke dingen selve zijn: maer dat de sienlicke

(|). 530.) dinghen van Godt
|
zijn verordineert oin ons

die geestelicke gaven te beteeckenen.
2. Welke dat 4_ En Jit jg 'j, geen men gemeynlick seydt

,

veick moet ko- '^'*' ^^^ Sacrament bestaet uyt I) het woordt
neutotheteie- en 't ujtcrlicke teecken. Want by liet Woort
aent^: daeruyt

j^Qgjgj^ ^y ycrstaen , niet een woort 't welck

wort eu be- sondcr verstandt en sonder gheloof ingheljla-

'"•^t- sen , door 't geluyt alleen , als door een toover-

achtighe 2) besweeringh , de kracht soude heb-

ben om het teecken te heyligen : maer een

woordt 't welck gepredickt zijnde , ons doet

verstaen wat het sienlicke teecken beduydt.

't Gheen' derhalven onder de tyranny des Pau-

sen geschiedt is , dat en is niet toegegaen son-

der een seer groote ontheyligingh van de

Sacramenten en verborghentheden. Want sy

hebben gemeynt dat het genoegh was dat de

Priester , terwijl het volck daer sonder het te

verstaen 3) verbaest en verwondert by 4) staet,

de woorden der consecraty mompelde. Jae sy

hebben met opset daer op toegeleydt , dat daer

uyt geen onderwijsingh en soude komen tot

het gemeyne volck, overmidts sy alles in 't

Latijn spreken voor d'ongheleerde luyden.

Naderhandt is de superstity soo verr' uytghe-

broken, datse geloofden dat de consecraty niet

anders ter deghen en konde gheschieden dan

met een heesch en dof ghemompel , 't welck
door 5) weynighen gehoort wiert. Maer heel

1) door. 2) tooversclie. 3) verstaat. 4) ï ]. 5) van.

anders leert Augustinus van het Sacramenteel

woort: Laet, seet hv, 't woort komen lot liet Humii. iu

element en teecken, en het sal een Sacrament ' ' '
'

worden. Want van waer heeft het water dese

so groote kracht dattet het lichaem raeckt

,

en het hert afwascht anders dan door het be-

drijf des woordls? Niet om dat het woort ge-

sproken wort , maer om dat het wort gelooft.

Want in het woort selfs is het verga nckelicke

gheluyt wat anders, dan de blijvende kracht.

Dit is het woordt des geloofs 't welck wy pre- Hom. lo. s.

dicken , seght d Apostel. Daerom staet' erin

de Handelingen der Apostelen: Hare herten Acior. 15. u.

reynigende door het geloove , d'Apostel Petrus

seght oock aldus : Waer van het teghen-beeldt i. Petr. 3. 31.

de Doop , ons oock behoudt , niet die een af-

legginghe is der vuyligheydt des lichaems, maer

die een vrage is eeiier goeder conscientie tot

Godt. Dit is het woordt des gheloofs 't welck

wy predicken : waer door sonder twijffel oock

den Doop gheheylight wordt , op dat hy kracht

mocht hebben om te reynighen. Ghy siet alhier

dat hy in een Sacrament vereyscht het pre-

dicken des woordts , op dat het geloof daer

uyt voort kom . Wy en behoeven oock niet

seer t'arbeyden om dit te bewijsen , dewijl

ghenoegh bekendt is wat Christus gedaen , en

ons te doen bevolen heeft, wal d'Apostelen

daernae 1) ghedaen hebben, en d'eerst' en

suyvere Kerck heeft onderhouden. Jae het is

van 't begin der werell af Itekent, soo dick-

wils als Godt eenig teecken den heyligen Va-

deren voor-gedragen heeft , datier oock by is

geweest een onafscheydelicke bant der leer'

en onderwijsingh , sonder dewelck onse sinnen

door hel bloot aenschouwen verbaest souden

ghemaeckt worden. Derhalven als wy van het

Sacramenleele woort hooren vermanen , so laet

ons daer door verstaen de belofte Godts , de-

vvelcke door een heldere stem van den Dienaer

gepredickt zijnde, 't gemeyne volck als 2) met-

Ier hant daer henen leydet , waer hel teecken

henen streckt en ons bestuyrt.

5. Men moet oock niet luysleren na som- Tegeudege-

mighe die meer door een scherpsinnigh als "^
'^'"

'- Yff
bondigh argument hier leghen poogen te strij- Godts van het

den. Of wy welen , seggense , dat het Woort eiemmt poo-

Godls, 't welck voor het Sacrament gaet , de
s^n^f'^scheu-

waerachtighe wille Godts is , of wy en weten

't niet. Indien wy 't weten, soo en leeren wy
uyt hel Sacrament , hel welck daer nae voight

,

niets nieuws. Indien wy 't niet en weten, soo

en sal het Sacrament , welcks 3) gantsche

macht ghelegen is in hel woort, ons daer van

geen ondernclitingh doen. Wy gheven hun hier

op dese korte antwoordt : De zegelen die aen

charters en aen andere publijcke acten en ghe-

1) []. 2) []. 3) wiens.
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De Sacrameu-

teu zijn teecke-

ueu en zegelen

dooi' welckers

behulp wy ge-

loove ghevcQ

die dinghen die

iu het woordt

geschreven

zijo.

Dueroin wor-

deusc geooemt

zeghelen des

vcrbüudts.

Genes. 6. 18.

en 9. 'J.

en 17. 2, 21.

schriften ghehanghen worden , die en zijn in

haer selven aengemerckt niet met allen , als

dewelcke daer aen te vergeefs souden ghelian-

gen zijn , indien het pergament of papier gheen

glieschrift in en hieldt. En evenwel verzegelen

en bevestigen sy dat geen 't welck glieschre-

ven is, als sy by de geschriften ghevoeght

worden. Sy en kunnen niet seggen dat dese

gelijckenis pas nu I ) van ons is uytghedacht 2)

,

dewijl die door Paulus self ghebruyckt is

,

noemende hij 3) de Besnijdenis een zegel. Al-

waer hy met opset beweert, dat de besnijde-

nis van Abraham niet en wiert gegeven tot

rechtveerdigheydt, maer tot een verzegelingh

van dat Verbondt, door welckers gheloofhy

aireede te voren gerechtveerdiglit was. En ick

bidd' u , wat reden isser dat yemandt sich daer

aen seer soud' ergheren , dat wy leeren dat

de belofte Godts door de Sacramenten wordt

verzegelt , dewijl openbaer is dat het met de

beloften selven soo staet , dat d'een door d'

andere bevestight wordt ? Te weten , naer ghe-

lang 4) een yeghelicke belofte klaerder is,

naer die mate 5) isse oock bequamer om het

geloof te schragen 6). Nu de Sacramenten bren-

ghen met haer seer klare beloften : en hebben

boven het woordt dit bysondere, dats' ons de

beloften als in een tafereel nae 't leven afghe-

schildert voor ooghen stellen. Wy en moeten

oock niet ontioert worden door het ondersclieyt

't welck tusschen de Sacramenten en de zege-

len van charters en brieven gemaeckt en ge-

meynlick hier tegen geworpen wordt: te we-

ten , dewijl soo de Sacramenten als de voor-

seyde zegelen beyde bestaen uyt lichamelicke

dingen deser werelt , dat de Sacramenten niet

en kunnen genoeghsaem of krachtigh wesen
,

om de beloften Godts die geestelick en eeuwigh

zijn , te verzegelen : gelijckerwijs de zegelen

plegen aenghehangen te worden om te ver-

zegelen der Princen mandaten en ordonnantien

van tijdtlicke en vergancklicke dingen. Want
wanneer de Sacramenten eenen geloovigen

iiianne voor d'oogen komen , soo en vergaept

hy sich niet aen dat vleeschelick schouw-spel

:

maer hy klimt met een Godtvruchtige bemerc-

kingh door die trappen der gelijck-matigheydt

die ick aengewesen hebb', tot de seer hooge ver-

borgenlheden die m de Sacramenten scliuylen.

6. En dewijl de Heere sijne beloften noemt
Verbonden : en de Sacramenten teeckenen des

Verbondts: soo kan van de verbonden der men-
schen selis een gelijckenis ghenomen en by
gebracht worden. D'Oude hadden eerlljdts die

wijs' en ghewoonte dats' een zeugh slachteden

tot bevestingh van hare verbonden. Wat voor

1) onlaughs. 2) verbieil.

6) ouderaetteii

.

;i) []. 4} huc. .5) albou.

een kracht en weerde soude doch de gheslachte

zeugh ghehadt hebben , indien de woorden des

verbonts daer niet by gekomen
,

ja niet voor

gegaen en waren ? Want daer worden dick-

wils zeugen geslacht sonder dat daer door

eenige diepe of hooge verborgentheyt beteec-

kent wort. Wat soude doch het geven van

de rechterhant in sich selven sonder voorgaende

woorden beduyden en beteeckenen , dewijl

de menschen malkanderen dickwils vyantlicker

wijse by de hant grijpen? Maer als' er woor-

den des Verbonts zijn voorgegaen , soo wor-

den voorwaer de conditien des Verbondts

door alsulcke teeckenen bevestight
, |

al hoe-

wel die conditien eerst met woorden uytge-

sproken
,

gemaeckt en besloten zijn. De Sa-

cramenten zijn dan oeffeninghen dewelck' ons

van Godts Woort meerdere sekerheydt ghe-

ven 1): en ons, dewijl wy vleeschelick zijn

,

onder aerdtsche en lichamelicke dinghen toe-

ghedient worden : op dats' ons nae 't begrijp

van onse traegheydt onderwijsen, en als kin-

deren door een school-meesters hand leyden

souden. Daerom noemt Augustinus het Sacra-

ment een sienlick woort ; om dat het Godts

beloften als in een tafereel afgeschildert, voor-

draeght, en levendigh als door een uytge-

druckte beeltenis voor d'oogen steldt. Daer

kunnen oock andere gelijckenissen voort ge-

bracht worden, door dewelck' ons denaerdt

der Sacramenten klaerder wordt aengewesen

,

te weten, so 21) wy deselve willen noemen

Pylaren onses Geloofs. Want gelijck een ge-

bouw wel staet en rust op sijn fondament

,

maer niet te min vaster bevestight wort door

pylaren die daer onder ghestelt worden : alsoo

steunt en berust oock het geloof op Godts

Woordt als op een fondament. Maer als de

Sacramenten by 't Woort komen , soo steunt

het daer op als op pylaren noch vastelicker.

Of indien wy seggen datse Spiegels zijn waer

in de rijckdom van Godes genade , die liy ons

schenckt , aenschouwt mach worden. Want
(ghelijck aireede geseydt is) hy openbaert hem-

selven aen ons in de Sacramenten , voor soo

veel als het onsen geringhen verstande ghe-

geven is hem te bekennen , en betuyght al-

daer sijne liefde en goetgunstigbeydt tot ons

uytdruckelicker dan door sijn Woordt.

7. Sy en reden-cavelen oock niet beschey-

delick ghenoegh , wanneerse beweeren dat de

Sacramenten niet en zijn ghetuyghnissen der

ghenaden Godts, om dat die oock toegliedient

worden den godtloosen , dewelcke nochtans

daer door Godt t'haerwaerts niet glienadiger

en gevoelen , maer veel eer hen selven een

swaerder verdoemenisse behalen. Want uyt

1) voorder versekereu. 2) is't dat.

(p. 531.)

Iu loau. Ho-
mil.8U.lib.l9.

contra 1'aus-

tuui.

Eude sy zijn

üus als pylaren

en spiegels.

Hier tegen en

doet niet datse

den godtloosen

toe-ghereyckt

worden.
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Want sy zijn dcsc rcdeii-cavelingh soude volgen dat oock
cvenwd «he-

|^g^ Euanselium eeen 2etuYe;linis en zv van
tuygnisscu van

,
^

, i --i i

•' *-
, i

Go>ie« genade. <jodts genade, dcwijl liet van velen genoort

en veracht wordt : noch eyndtlick oock Chris-

tus self , die van velen gesien en bekent, doch

van weynige derselver aenghenomen wierdt.

Dit selve kan oock gesien worden in de beze-

gelde charters en placcaten. Want al hoewel

het volck weet dat de zegelen der selver van

den Prince zijn voort gekomen , om sijnen wille

geloofweerdelick en krachtelick te verzegelen
,

so wordense nochtans van het nieerderdeel des

volcks bespot en uyt gelagchen: van sommige

veracht als een saeck die hun niet aen en gaet

:

van sommighen oock vervloeckt, soo dat de

gelijckenis die ick voor henen ghebruyckt

hebb' ons meer en meer behoort te behagen
,

dewijl wy sien dat de condily van beyden

(te weten, van de Sacramenten en de zegelen)

so wel gelijckt en over een komt. Het is der-

halven seker dat Godt sijne barmhertigheyt en

het pandt sijner genaden ons voorstelt , beyde

door sijn Heylig Woort en door de Sacramen-
Deweicke met ^g^ Macr dcse eenacd' en barmhertighevt en

wordt niet aengegrepen dan alleen van die

ghene die sijn Woordt en Sacramenten met

een vast geloof ontfanghen : even ghelijck als

Christus , al hoewel hy van den Vader allen

menschen ter saligheyt aengeboden en voor-

gedragen wort, nochtans van allen niet en

wort bekent en aengenonien. Als Augustinus

in een sekere plaets dit selfste wilde te kennen

geven , so sevt hy , dat het Woort sijn kracht

bewijst in het Sacrament : niet om dat het

ghesproken, maer om dat het gelooft wordt.

Daerom is't dat Paulus, als hy de geloovighe

aenspreeckt , alsoo van de Sacramenten han-

delt , dat hy de gemeynschap met Christus daer

in besluyt. Ghelijck wanneer hy seydt : Soo
5aiat. .!. 27. vele als ghy in Christus ghedoopt zijt , hebt
i.Cor. 12. i.s. ghy Christus aenghedaen. Item: Wij alle die

in Christus gedoopt zijn, zijn een lichaem en

eenen geest. En als hy van het verkeerde

ghebruyck der Sacramenten spreeckt, so en

schrijft hy den Sacramenten niet meer toe dan

den ydelen en onnutten iiguren , waer med'

hy te verstaen geeft , ofschoon de godtloose en

hypocriten door hare verkeertheydt de kracht

en vrucht van Godes genaed' in de Sacramen-

ten of onderdrucken , of verduysteren , of be-

letten , dat evenwel des 1) niet tegenstaende

de Sacramenten , wanneer en soo dickwils als

het Gode behaeght , met sich 2) lirengcn een

getuyghnis van de gemeynschap met Christus,

en dat de Geest Godts selfs oock dat selvige 't

wdck de Sacramenten beloven . volbrenght en

uytvoert. Wy besluyten derhalven dat de Sa-

1) dien. 2) haer.

cramcnlen terechte 1) genoemd worden ghe-

luyghnissen van de ghenade Godts, en ghe-

lijck als sekere zeghelen van sijne goetgun-

stigheyt t"onswaert : dewelck' ons deselve ver-

zegelen en also ons geloof ondersteunen 2)

,

voeden, verstercken en vermeerderen. De re-

denen die van sommige tegen dit gevoelen

plegen voor-geworpen te worden , zijn al te

onbeduydend 3) en krachteloos. Sy seggen

dat ons geloof, indien het goet is, niet en

kan beter worden. Want het en is, seggense,

gheen geloof, 'ten zy dat het onbevveeghlick,

en vast, en on-afscheydelick op Godes barm-

hertigheyt beruste. Den weicken het beter

waer geweest met d'Apostelen tebidden.dat

de Heere hun haer gheloof wilde vermeerderen,

dan soodanigen volmaecktheydt des gheloofs

sorghlooslick voor te wenden die gheen mensch
ooyt en heeft verkreghen . of immermeer in dit

leven verkrijghen sal. Laet hun antwoorden

wat voor een gheloof haers bedunckens die

man hadde ,
dewelck' uytriep : Ick geloove

,

Heere, komt mijne ongeloovigheydt te hulpe.

Want dat geloof, al hoewel het maer begon-

nen was , was oock goedt , en konde toch 4)

door wech-nemingh der ongeloovigheyt noch 5)

beter worden. Doch sy en worden door geen

vaster bewijs wederleyt , als door haer eygen

conscienty. Want indiense bekennen datse son-

daers zijn ('twelck sy, ofse 6) willen of niet

,

niet en kunnen ontkennen) soo moetensc daer

van aen 7) d'onvolmaecktheydt haers gheloofs

wel 8) de schuldt geven.

8. Maer, segghense : Philippus heeft den

Kamerlingh gheantwoort , dat hy mochte ghe-

doopt worden indien hy van ganlscher herten

gheloofde. Wat plaets heeft de bevestigingh

des Doops alhier daer het gheloof het gant-

sche hert vervult? Ick vraegh' hun wederom
,

of sy niet en glievoelen dat het nieerderdeel

haers herten sonder geloof is . ofse niet en

bekennen eenen nieuwen dagelinkschen aen-

was des gheloofs? Een Heyden beroemde
sich dat hy al leerende , bedaeght en oudt

wierdt. Soo zijn dan wy Christenen wel drie

dubbel elendigh , so 9) wy oudt worden son-

der yetwes te vorderen, daer nochtans ons

gheloof door alle de trappen onses levens be-

hoort te groeijen tot dat het tot eenen volko-

men man opwast. Derhalven: Van gantscher

herten gelooven, en beteeckent alhier niet vol-

maecktelick in Christus gelooven , maer het be-

duydt alleen Christus van herten en niet een

oprecht ghenioedt omhelsen : van hem niet

walgen , maer door een brandende genegent-

heydt hongeren, dorsten,
|
en tot hem suchten.

I. Toghcn-

werpinir logen

dit gevoelen.

Antwoort.

Luras 17. 5

Mare 9. 24..

2. Teahen-

wej'pingh.

Actor. S. .17.

4. 1»,Ephe

2. Antwoort.

verklarende de

plaets van I.u-

(p. 6.S2 )

1) waerlieks. 2) ondersett™. li) bl;ienw. 4) [ ].

B) [ |. C) weerse. 7) [ ]. 8) [ ]. 9) is't dau
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Psalm 11 9. 10

en 111. 1

.

en l:iS. 1.

Psalm 12. 3.

3. Teghen-

werpin^h.

Dat het glie-

loof gheseydt

wordt door de

Sacramenten

versterckt en

vermeerdert te

worden, dat en

wordt den Sa-

cramenten van

wegen eenighe

hare kracht of

van wegen een-

ighe andere

wijse alsoo niet

toe geschreven,

dat dit alles

niet en sonde

hangen aen de

inwendighe

krachtige werc-

kinge des Hey-
ligen Geestes. ,

De Scliriftuyr heeft dese gewoont datse seght

dat die dinghen van gantscher herten geschie-

den, die oprechtelick en sonder gheveynstheydt

ghedaen worden. Als bv exempel : lek hcbb'

u met gantsch mijn hert ghesocht. lek sal u van

gantscher herten belijden . en diergelijcke. Ge-

lijckse daer en teghen den geveynsden en be-

driegers, wanneerse die bestraft, pleeght te ver-

wijten dats' een dubbel hert hebben. Sy seggen

voorts : Indien 't gheloof door de Sacramenten

wordt vermeerdert , so is de Heylighe Geest

te vergeefs gegeven , wiens kracht en werck

nochtans is het gheloove te beginnen , te be-

schermen , en te volmaken. lek bekenn' we!

,

dat het geloof is een eygen en krachtigh werck

des Heylighen Geestes , van den weicken wy
verlicht zijnde, Godt en de schatten sijner goe-

derlierenheyt bekennen . en sonder wiens licht

ons verstandt alsoo seer blindt is dat het niet

sien , en" soo bedwelmt en stomp dat het gheen

geestelicke dingen Wecken en kan. Maer in de

plaets van een eenighe gave Godts die sy ver-

kondigen , bemercken en overleggen wy drie

gaven. Want voor eerst en leert en onder-

wijst ons Godt door sijn Woort: ten anderen

versterckt hy ons door de Sacramenten : ten

derden verlicht hy onse herten door het licht

sijns Heylighen Geestes: en maeckt dat het

Woordt en de Sacramenten in onse herten

toegangh verkrijgen , deweick' andersins ons'

ooren alleen slaen , en voor onsen oogen alleen

omsweven souden, sonder het inwendighe ge-

moedt te roeren of te bewegen.

9. Daerom wil ick dep Lesers vermaent

hebben te gedencken aen dat gheen 't welck

ick mijns bedunckens voor henen met klare

woorden genoeghsaem uytgedruckt hebbe, te

weten , dat ick den dienst en het ampt om 't

gheloof te te verslercken en te vermeerderen,

den Sacramenten alsoo niet toe en sclirijve

.

als of ick meynde dat die altijdt ick en weet

niet wal voor een verborghene kracht in sich

hebben , waer door sy in haer selven mach-
tigh souden zijn om 't .geloof te bevorderen

of te verstercken: maer om datse van den

Heere zijn inghestelt, op datse tot vast-set-

tingh en vermeerderingh des gheloofs dienen

mochten. Datse voorts als dan eerts haer ampt
behoorlick verrichten , wanneer die inwendige

Leer-meester, namelick, de Geest daer by
komt , door wiens kracht alleen de herten door-

drongen
, en d'alTecten en ghenegentheden be-

wogen worden , mitsgaders ook de Sacramen-
ten tot onse zielen den toegangh open hebben.
Want sonder desen Leer-meester, en kunnen
de Sacramenten niet meer doen in onse her-

ten , dan gelijck of de glantz van de Sonne
der blinden oogen bescheen , of een stemme

in d'ooren der dooven geluyt sloegh. Ick

maeck' derhalven tusschen den Geest en de

Sacramenten dit onderscheydt , dat , namelick ,

de kracht om te wercken is by den Geest

,

en dat den Sacramenten alleenlick een dienst

wordt gelaten , deweicke wel sonder de werc-

kinghe des Geestes ydel en onnut , maer met

veel krachts vervult is, wanneer de Geest in-

wendig werckt en sijn macht betoont. Nu is

klaer en blijckelick hoe dat een geloovigh

hert , volgens dit ghevoelen , door de Sacra-

menten in den geloove versterckt wort: te

weten
,

ghelijck d'oogen sien door den glantz

der sonnen , en d'ooren hooren door het geluyt

van de stemm'. D'oogen en souden door ghee-

nerley licht yetwes kunnen sien , indiense niet

en hadden een ingeschapen gesicht, 't welck van

selfs bequaem is om licht t'ontfangen: en d'ooren

souden te vergeefs met de stemm' geslaghen

worden , indiense niet en waren bequaem ghe-

maeckt om te hooren. Derhalven is't dat dit

('t welck eenmael onder ons behoort te zijn

buyten verschil en twijiïel) waerachtig is , te

weten
,
ghelijck 't gesicht in ons' oogen maeckt

dat wy het licht sien , en gelijck 't gehoor in

ons' ooren te weegh brenght dat wy de stemm

hooren en -vatten, dat oock alsoo de Heylige

Geest alleen die is", die door sijn werckingh

in onse herten het geloof begint .onderhoudt

,

voedt en versterckt: soo sullen oock hier uyt

dese twee dingen volgen, dat, namelick, de

Sacramenten niet een hayr voordeels en doen

sonder de kracht ' des Heylighen Gheestes , en

datse dies niet tegonstaende in de herten , die

aireede voor henen van,.dien Leer-meester wa-

ren onderwesen , het geloof sterker en meerder

maken. Dit onderscheydt isser alleen, de kracht

om te hooren en om te sien is aen 1) onse

ooren en' ooghen van natuyren ingeschapen :

maer Christus werckt in onse herten het voor-

seyde boven .de wijs' en mate der natuyren

door sijn sonderlinghe ghenade.

10. Waer med' oock te ghelijck worden De vierde te-

wederleyt die tegen-werpingen die aen 2) som- hangh^nde'"™

migen eenighe twijffelmoedigheydt aenbrengen. de derde.

Indien wy , segghense , 't zv den aenwas , 't

zy de versterckingh des geloofs aen 3) crea-

tuy.rlicke dinghen 4) toeschrijven, soo doen

wy den Gheest Godts onghelijck, die alleen

voor den Autheur en Werck-meester daer van

behoort erkent te worden. Want wy en ont-

blooten ondertusschen den Heylighen Geest

niet van desen lof dat hy 't geloof versterckt

en vermeerdert : maer wy beweeren veel eer

dat dit selvige verstercken en vermeerderen des

geloofs 't welck hy verricht , niet anders en

is , dan door sijn inwendighe verlichtingh onse

1) []. 2) den. 3) []. 4) creaturen
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Verkl.iert

iloor cpn £;he-

lijckenis.

Toepassingli

der gelijckcnis.

(11. 5.'!.3.) ^

.Beslayt, dat

Seloüf door het

Woordt en de

S.acramenten

versterckt

wort.

herten bequaem maken om te vatten , en aen

te nemen die versterckingh die van de Sacra-

menten voorgestelt wort. Indien dit noch al

te duyster gesproken is , soo sal het door de

gelijckenis die ick by brenghen sal , t'eene-

mael klaer worden. Wanneer ghy voor hebt

yemanden met woorden te raden en t'over-

reden tot verrichtingh van eenigh werck , soo

sult ghy allerley middelen versinnen , waer

door hy tot u gevoelen getrocken, jae by na

ghedwongen mocht worden om uwen raedt

gehoorsaem te zijn. Maer het is al verloren

moeyte hun van yets te willen overtuyghen i

)

t en zy dat hy oock self een doorsiend ver-

standt en een scherpsinpigh oordeel hebbe

,

waer door hy in staet 2) is t'overwegen de

swaer-wichtigheydt van uwe redenen : 't en

zy dat hy oock begaeft zy met eenen leer-

samen aert , en met een bereyt gemoedt om
nae uwe Leer' te luysteren; 't en zy dat hy

eyndlick sulcken groeten dunck 3) van uw
oprecht bedoelen 4) en voorsichtigheyt hebbe

gevat en opgenomen , dat hy daer door half

worde bewogen om uwen raedt toe te staen.

Want daer zijn veel krygelige koppen die ghy

nmimermeer en kondt buygen door eenige rede-

nen : en wanneermen quaet achterdencken heeft

van uwe goede bedoeling 5) , wanneer oock

uw' respect en aensien veracht wort , soo sult

ghy selfs by de leersame weynigh voordeels

doen. Maer indien wederom alle de voorge-

melde dingen zijn by den genen die uwen raedt

aenhoort. soo sullense voorwaer te weegh bren-

gen dat hy sal doen- nae uwen raedt die hy an-

dersins soude bespot hebben. Dit nu 6) werckt

oock de Heylige Geest in ons, want op dat het

Woordt in ons' ooren niet te vergeefs en soude

klincken , op dat de Sacramenten voor ons'

ooghen niet te vergeefs en souden worden ghe-

1

stelt, so betoont hy dat het Godt is die ons

met sijn woort aen spreeckt, soo versacht hy

de hertneckigheydt onses herten, en maeckt

deselve bequaem en geschickt tot die gehoor-

saemheydt die den Woorde des Heeren toe-

komt. In somma, hy brenght d'uyterlicke

Woorden en Sacramenten, van d ooren tot in

de ziel. Soo verstercken dan beyd' het Woort

en de Sacramenten ons geloof, wanneers' ons

voor oogen stellen de goede wil des Hemel-

schen Vaders t'onswaert . door welcTvers ken-

nis de gantsche vastigheyt onses geloofs be-

staet , en in 7) sterckte vermeerdert : de Hey-

lighe Geest versterckt het gheloof wanneer hy

die versterckingh , die door het Woort en Sa-

cramenten verricht wort , in onse herten m-

graeft en krachtigh maeckt. Ondertusschen en

.1) aengherndun. 2) machtigh. .S) grootac-htinsh.

4) trouw. 5) getrouwigheydt. 6) [] 7) L].

kan de Vader der lichten niet verhindert wor-

den onse herten door de Sacramenten , als

door een tusschen-komende glantz te verlich-

ten, ghelijck hy de lichamclicke ooghen ver-

licht door de stralen der Sonne.

1 1 . Dat het uytwendige woordt dees' ey-

ghenschap" heeft , dat heeft de Heere gheleert

,

doe hy het woordt in de parabel een zaedt

noemde. Want gelijck hel zaedt indien het in

eenen woesten en onbebouwden kant des ackers

ghevallen is , niet anders en kan dan sterven :

maer indien het in een wel-versorght 2) koo-

ren-veldt is geworpen , sijn vrucht met seer

goeden woecker sal weder geven : also sal oock

het woort Godts mdien 't op een hard hart

valt . als of het in zant gheworpen waer, on-

vruchtbaer zijn : maer indien het bekomen heeft

een ziel die door de hant van den Hemelschen

Geest bearbeydt en gedwee ghemaeckt is , soo

.sal het seer vruchtbaer wesen. En indien het

woort den zade gelijck is , waerom en souden

wy niet seggen dat het geloof uyt het woordt

sijn begin , wasdom en volmaecktheydt ont-

fanght
,

ghelijck wy segghen dat het kooren

uyt het zaet wast , en vermeerdert , en tot sijn

rypigheyt komt? Beyde dese dingen worden

door Paulus seer wel verklaert in verscheyden

plaetsen. Want als hy den Corinlhiers wil m-

dachtigh maken hoe krachtighlick Godt door

hem gewrocht hadde, soo roerat hy dat hy

de bedieninge des Geestes heeft , als of de

kracht des Heylighen Geestes door eenen on-

scheydelicken bandt met sijn predickingh t'sa-

men ghevoeght waer, om de herten inwendigh

te verlichten en krachtelick te beweghen. Maer

als hy in een andere plaels wil leeren wat

Godts Woordt in hem-selven vermach , wan-

neer 't van menschen gepredickt wort, soo

vergelijckt hy de Dienaers by de lant-bouwers ,

devvelck' haren arbeydt en neerstigheydt tot

het bouwen en versorghen 1) des landts ghe-

daen hebbende , niet meer daer toe doen en

kunnen. En wat soude de ploegingh, en zaey-

ingh, en nat-makingh baten en helpen , indien

het gezaevde door den Hemelschen zegen niet

en wiert vruchtbaer gemaeckt? Hy besluyt-

dien-volgens dat die geen die plant en die gheen

die nat maeckt , niet en zijn : maer dat het

gheheel en al Gode moet toegesclireven wor-

den deweick' alleen den wasdom geeft. So be-

wijsen dan d'Apostelen de kracht des Geestes

in hare predickingh , voor so veel als Godt

d'instrumenlen die van hem gheordineert zijn ,

gebruyckt lot verklanngh van sijne geestelicke

genade. Nochtans moetmen allijdt dit onder-

scheydt waernemen en behouden , op dal wy
mogen gedencken wat de mensch vermach van

1) wel-gehavent. 2) havenen.

Van dt-n nen-

wos do.s glie-

loofs door de

Prediraty dos

Woorts met de

kraehtigewerr-

kiuge des Hey-

lighen Geestes

t' samen ghe-

voeght, noch.

tans niet ver-

menght, maer

onderschey-

den.

Matlh. M. 4.

Lueas 8. l.").
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Hoe en hoe

verre de Sacra-

menten zijn

versterkingen

onses geloofs.

Ephes. 2. 12.

5. Teghen-

wer|niigh.

Antwoordt,

door een scer

ghemeynsanie

gelijrkenis ver-

klaert.

en door heiii-selvon , en wat Gode alleen eygen

toekomt.

1 2. De Sacramenten zijn also seer versterc-

kingen onses geloofs , dat de Heere somtijdts

de Sacramenten selven wech neemt , wanneer

hy wech nemen wil 't vertrouwen aengaende

de 1) dinghen die in de Sacramenten van hem

belooft waren. Als hy 2) Adam van de gave

der onstrellellckheydt berooft en verstoot , soo

seght hy aldus: Dat hy (Adam) niet en neme

van de vrucht des levens en eeuwiglick leve.

Wat hooren wy ? Konde die vrucht aen Adam
sijn' onverderflickheyt, van dewelck' hy aireede

was afgevallen , weder gheven ? Gheensins.

Maer dese woorden Godts gelden even soo

veel als of hy gheseydt hadde : op dat hy geen

ydel vertrouwen van 3) onsterffelickheydt koe-

stere 4), soo hy het teecken van mijne be-

lofte behoudt: soo laet hem oock ontruckt

worden dat geen' 't weick hem eenige hoop'

van onsterflickheydt geven mocht. Hierom heeft

d Apostel , als hy die van Ephcsen vermaent

te gedencken dats' eertijts vervreemt waren

van de Testamenten , vreemt van 't geselschap

Israëls , sonder Godt , sonder Christus , voor

henen geseydt datse geen part en deel had-

den aen de Besnijdingh. Waer med' hy te ken-

nen geeft, dat die van de belofte selve uyt-

gesloten zijn , die het teecken der belofte niet

en hadden ontfangen. Op d'andere tegen-wer-

pingh , dat , namelick , d'eere Godts den crea-

turen gegeven , en oversulcks vermindert wort

,

als men hun soo grooten kracht toeschrijft

,

is lichtelick t-antwoorden . te weten . dat wy
geen kracht en stellen in de creaturen. Dit

seggen wy alleen . dat Godt middelen en in-

strumenten gebruyckt die hy selfs voorsiet nut

en oorbaerlick te zijn , op dat alle dinghen

mochten dienen tot sijner eer', dewijl hy self

is de Heer en Meester over alles. Derhalven

gelijck hy door broodt en andere spijsen onse

lichamen voedt : ghelijck hy door de sonne de

wereldt verlicht: ghelijck hy door het vyer

verwarmt : en evenwel het broot , en de son
,

en het vyer niet anders en zijn dan instru-

menten waer door hy ons sijne zegeningen

uytdecit en toedient : alsoo voedt hy 't gheloof

gheestelicker wijse door de Sacramenten , de-

welcke dit ampt alleen hebben datse sijne be-

loften ons voor ooghen stellen , jae dats' ons

zijn panden der selver. En gelijck wy op d'an-

dere creaturen die door Godts mildtdadigheyt

en goedertierenheyt tot onsen gebruycke ver-

ordineert en bestemt zijn , en door weickers

dienst hy ons de gaven sijner goedtheydt

schenckt ,
gantsch geen vertrouwen en moeten

setten , noch de selvighe ghelijck als norsaken

1) der. 2) (den). 3) der. 4) en ghenietc.

van ons welvaren , verheffen en prijsen : also

en moeten wy oock met ons vertrouwen niet

kleven aen de Sacramenten , noch aen deselve

d'eere Godts oversetten en opdraghen : maer

wy moeten alle dingen aen een zijde gesteldt

hebbende, door het geloof en de belijdenis

onses mondts opklimmen 1) tot hem die daer

IS d'Autheur der Sacramenten en aller dingen.

1 3. De bewijs-reden die sommige eyndt-

lick by brenghen uyt het woordt Sacrament

,

en heeft gheen vastigheydt met allen. Alhoe-

wel , seggense , 't woordt Sacrament by de ver-

standige Latinisten veel beteeckenissen heeft

,

soo heeft het nochtans maer eene beteekenis

die op de teeckenen slaet en past : te weten
,

die beteeckenis waer door het beteeckent dien

ghewoonlicken eedt die een soldaet den Velt-

oversten doet wanneer hy tot den oorlogh

wordt aenghenomen. Want ghelijck de nieuwe

krijghs-lieden door dien krijghs-eedt haer trouw

aen den Veldt-oversten verbinden , en daer toe

belijden datse sijne krijghs-knechten zijn : al-

so bekennen wy oock door onse teeckenen

Chris-
I

tus voor onsen 'V^orst en Capiteyn,

en betuyghen dat wy onder sijn vaendel den

krijgh voeren. Sy voeghen hier noch by ge-

hjckenissen om de saeck klaerder te maken.

Gelijck de Romeynen door hare kleedingh van

de Griecken onderscheyden wierden : ghelijck

oock de verscheyden standen 2) binnen Romen
van malkanderen onderscheyden waren yeder

door sijn eyghen teecken : te weten, de stand 3)

der Raedtsheeren van den Ridderlicken stand 3),

door hare purpere kleedingh en ronde schoe-

nen : wederom de Ridders van den gemeynen

burger, door haren ringh: alsoo draghen wy
oock onse teeckenen door dev/elcke wy van

d'onheylighe worden onderscheyden. Maer uyt

het gheen' voor henen is gheseydt , blijckt ten

vollen dat de oude Leeraers die de naem

Sacrament , aen de teeckenen ghegeven heb-

ben , gheensins en hebben ghesien . in hoe-

danighen beteeckenis dit woordt by de Latijn-

sche Schrijvers 4) ghebruyckt wierdt : maer

datse nae haer goedt-duncken dese nieuwe be-

teeckenis hebben ghevonden , om daer door

de heylighe teeckenen op eenvoudighe wijze

aen te duyden 5). Indien wy scherpsinnigh-

lick de saeck dieper ondcrsoecken G) willen,

soo moghen sy schijnen desen naem Sacrament

tot dusdanigen beteeckenis getrocken te heb-

ben , door deselve ghelijckmatigheydt en over-

een-komingh, nae het weicke sy 't woordt

Geloove getrocken hebben tot die sin en be-

duydingh in dewelck' het nu ter tijdt ghe-

bruyckt wort. Want al hoewel door het woort

{p. .534.)

1) opsteygeren. 2) stnirn. 3) sHc\. 4) Scribenten

ü) slechteliek te bednyden. Cj) ondertasteu.
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Geloove beteeckent wort de waerheydt en ghe-

troiiwigheyt in 't volbrenghen der beloften :

soo hebbense die versekertheyt, fof dat seker

vertrouwen 't welck men van de vvaerlieydt

selfs heeft: Geloove genoemt. Alsoooock, al

hoewel door het woordt Sacrament beteeckent

wordt die krijghs-eedt , daer med' een soldaet

sich aen sijnen Vell-overslen verbmdt , soo

hebben sy nochtans dat selvo woordt onsen

Vorst en Capiteyn eyghen ghemaeckt , en daer

door een teecken beduydl, waer med' hy sijne

soldaten onder sijne legerbenden aenneemt.

Want de Heere belooft ons door de Sacra-

menten
, dat hy ons tot een Godt sal zijn

,

en dat wy hem sullen wesen tot een volck.
.

nhvooii,
QqpIj ^^,„ |g[g^ sulcke scherpsinnieheden va-

de saeck seif. rcn : dewijl ick , mijns bedunckens , door klare

bewijs-redenen genoeghsaem betoont hebb', dat

d'oude Leeraers niet anders en hebben voor

gehadt dan te kennen te gheven dat de Sacra-

menten teeckenen zijn van heylige en geeste-
\Vei]ei-ieg-

\\(^\^q saken. De aelijckenissen die sv bv bren-
gingh van een , ,,

° y ,. ..
i

in-ndeii. ghcn van d uyterlicke hvereijen en teeckenen

der onderscheydingh , nemen wy wel aen

,

maer wy en kunnen niet lijden , dat sy dat

gheen 't welck het minst' en het 1) laetst' is

in de Sacramenten, oordeelen te zijn hel eerst'

en voornaemste. Nu dit is hel eerst' en voor-

naemst' m de Sacramenten , dals' onse ghe-

loove by Godt dienen en behulpigh zijn : het

laetst' en minst' is
, datse getuyghnissen zijn

van onse professy en belijdenis by den men-

schen. Na dese laetste beduydinghen ghaen

die laetstgenoemde verghelljckinghen door 2).

Ondertusschen moet die eerste beduydingh

vast blijven : want de Sacramenten en souden

niet veel om 't lijf hebben (ghelijck aireede

ghesien is) indiense niet en waren hulp-mid-

delen onses gheloofs , en aenhanghselen der

leere tot dit selvighe ghebruyck en eynde ver-

ordineert en ingestelt.

Teirendegc- ^^ Wederom moeten wv vermaent zijn
ne die de Sa-

, , i- i i i i i i i

cranienteu CU geclencken
,

geiijck als dese de kracht der
meertoeschrij. Sacramenten verswacken , en der selver nut-

betaemt"
^ tighcydt t'eenemacl wech-nemen : datter oock

alsoo wederom in 't tegen-deel sommighe zijn
,

dewelcke den Sacramenten toedichten , ick en

weet niet wat voor verborghene krachten , die

den selven nergens in de Schrifluyr van Godt

ghegheven en worden. Door welcke dwalingh

d eenvoudighe en ongeleerde sorgelick bedro-

gen en allenghskens van Godt af-getrocken

worden, dewijl hun gheleert wordt Godes ga-

ven daer te soecken , daer die niet en kunnen
worden ghevonden, soo dats in de plaets van

Godts waerheydt, louter' ydelheydt omhelsen.

1 []. 2) hebben die Kolijekenissen jilaets.

Want de Sophistische scholen hebben met een' Teghen-

groote eendrachligheydt geleert , dat de Sacra- "<^^ii''"gti '^"

inenten des Nieuwen Teslamenls die nu inde
',.e„_ van de

Christelicke Kerck ghebruyckt worden, ons kracht der sa-

rechtveerdigh maken en ghenade tocbrenghen
,

"""l""*^"
™»

o o ,
o _ ' (Ie nicnwe wet.

als wy maer die weldaden van ons niet af en

weeren door eenighe doodelicke sonde. Het

en is niet mogelick te verklaren hoe doodehck

en verdertlick dit ghevoelen zy, en dat dies

te meer om dat het voor veel eeuwen tot

groot naedeel 1) van de Kerck in eengroot

deel der werelt d'overhant heeft ghenomen.

Het is voorwaer een gantsch duyvels ghevoe- i. Antwoort.

len. Want ghemerckt dit ghevoelen de rechl-

veerdigheyt belooft sonder 't geloove, soo werpt

het de zielen van boven nederwaerts in 't ver-

derf. Daer beneffens naedien het d'oorsaeck 2. Antwooit.

der rechtveerdigheydt steldl in de Sacramen-

ten , soo worden de arme zielen der menschen ,

die van haer selfs meer dan genoegh nae d'

aerde geboghen zijn , door dese superstity also

verstrickt , datse meer op het aenschouwen

der lichaemlicker dinghen , dan op Godt selfs

berusten. Het waer te wenschen dat wy dese

twee dingen met der daedt selven niet soo

seer en hadden ondervonden : so verr' is het

daer af datse langh bewijs van doen souden

hebben. Wat is een Sacrament 't welck sonder

gheloof ontfangen wordt , anders dan een seer

seker verderf van de Kercke ? Want dewijl-

men uyt de Sacramenten gheen dmgh buyten

het woordt der beloften en heeft te verwach-

ten : en dat hel woordt der beloften niet min

den ongeloovigen toorn dreyght, als den ghe-

loovighen ghenade voordraeght en aenbiedt

:

soo wordt hy 2) bedrogen die sich lael voor-

slaen dat hem door de Sacramenten yelwes

meer wordt toeghebracht , dan hem door 't

Woordt Godts aengheboden , en van hem door

een oprecht geloof aenghenomen wort. Waer
uyt oock een ander leer-stuck besloten wordt

,

dat, namelick , 't vertrouwen der saligheyt niet

en hanght aen de deelachligheydt der Sacra-

menten
,

ghelijck of de rechtveerdighmakingh

daer in geleghen waer: van dewelcke wy dit

weten dats' in Christus alleen is wech geleydt

,

en dats' ons niet minder door de predicaty

des Euangeliums als door de verzegelingh der

Sacramenten mede gedeelt wort : midtsgaders

oock sonder dese verzegiiehngh ten vollen be-

staen kan. Soo seer waerachtigh is dat gheen

't welck oock door Augustinus geschreven i.ib. s. de

wordt, dat, namelick, d'onsienlicke heyligh-
-jl^'^'J"*''

^'*'

makingh kan zijn sonder het sienlicke teecken , i,ih.5.deHa|)-

en dat wederom hel sienlicke teecken wesen j'*'»-
<-<»'>i^^

kan sonder de wezenlijcke 3) heylighmakingh.

Want de menschen (ghelijck hy oock elders

l) arhter-dcel. 2) die. 3) d'oprerlite.

Donat. cap. 24.
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Saoranieuts.

Oe Haplismo

parvu'.

(,,. 5.-15.)

In Pnnlm 7».

schrijft) trecken Christus somtljdts soo verr'

aen datse de Sacramenten ontfangen : somtijdts

wederom soo verre datse gheheylight worden.

En het eerste van desen kan beyde den goe-

den en quaden ghemeyn zijn : maer het ander

is den goeden en geloovigen alleen eygen.
Bevcstigingh

/| 5 Hjgr uyt komt dat onderscheydt (soo

uvt A'ngusti- m^n 't recht verstaet) 't welck door den sel-

iiHs onder- vigen Augustinus dickwils ghemaeckt wordt

tr'T'n'^het
tusschen

I

het Sacrament en de saeck des Sacra-

Sacrameut en nicnts. Want hy ghecft te kennen niet alleen

iie saeck des Jyt hct tccckcn en de beteeckende saeck in

het Sacrament te samen ghevoeght zijn , maer

oock dats' aen malkanderen alsoo niet en zijn

verbonden , of sy kunnen van malkanderen

ghescheyden worden : en dat oock in de t' sa-

men-voeginghe selve de beteeckende saeck

altijdt moet worden onderscheyden van het teec-

ken , op dat wy dat gheen t welck d'een toe

komt den anderen niet toe en schrijven. Van
d'afsonderingh en scheydingh spreeckt hy

,

wanneer hy schrijft, dat de Sacramenten alleen-

lick in d'uylverkorene verrichten 't gheen sy

beteeckenen. Item , daer hy van de .Toden al-

dus schrijft: Al hoewel de Sacramenten ge-

meyn waren , soo en was nochtans de genade
,

deweicke de kracht der Sacramenten is , niet

gemeyn: alsoo is nu oock het badt der weder-

geboort' allen gemeyn : maer de ghenade selfs

waer door de ledematen van Christus met haer

hooft weder-gheboren worden , en is niet allen

ghemeyn. Wederom schrijft hy van 't Nacht-

mael des Heeren in een andere plaets aldus

;

Wy ontfangen oock hedensdaeghs de sienlicke

spijse : maer een ander dingh is het Sacrament

,

en een ander ding de kracht des Sacraments.

Hoe komt het dat vele van den Altaer ont-

fangen en sterven , en daeroni sterven om dat

sy 't ontfanghen ? Want oock de bete des

Heeren was voor Judas fenijn : niet om dat

hy yets quaets ontfingh , maer om dat hy die

quaet was , het goede qualick ontfingh. Een
weynigh daer nae : Het Sacrament van dese

saeck , dat is , van d'eenigheydt des Lichaems

en des Bloedts van Christus, wordt in som-

mighe plaetsen alle daegh', en in sommige

plaetsen op sekere daghen aen de tafel des

Heeren bereydt : en van die tafel wordt het

Sacrament door sommige ghenomen en ghenut

ten leven , en door sommige ter doodt. Maer
de saeck selve die door het Sacrament wort

beteeckent
,

gedijet allen den genen die der

.selver deelachtig zijn , tot saligheyt , en nie-

manden van hun ter verdoemenis. Hy hadd'

oock een weynigh te voren geseyt : Die daer

van sal eten die en sal niet sterven, die,

namelick, die part en deel heeft aen de kracht

des Sacraments , en niet alleenlick aen het sien-

In Toaii. Uo-

mil. 20.

licke Sacrament: die 't inwendigh eet, ende

niet die 't uytwendig eet , die 't met der herten

eet, en niet die 't met den tanden bijt. Hier

hoort ghy over al , dat het Sacrament door

d'onweerdigheydt des ontfangers alsoo van sijn

beteeckende saeck wordt afgesondert en ge-

scheyden , datter niet anders en blijft dan een

ydel en onnut teecken. Op dat ghy dan niet

het teecken sonder de beteeckende saeck , maer

de saeck selfs met het teecken hebben mooght

:

soo moet ghy t woordt der beloften t welck

daer in gesloten is, door het gheloof vatten

en aengrijpen. Aldus sult ghy uyt de Sacra-

menten naer ghelang van omstandigheden 1)

so veel nutlighoyts ontfangen . als ghy door

de Sacramenten voortgangh doet in de ghe-

meynschap van Christus.

16. Indien dit om der korlheydt wille niet

wel en is te verstaen , soo sal ick dit breeder

verklaren en uytieggen. lek segge derhalven

dat Christus is de materv en stotf , of (soo u

dit beter aenstaot) de substanty en het wesen

van alle de Sacramenten : dewijl de selvigh' in

hem hare gantsche vastigheydt hebben, en

buyten hem niet met all' en beloven , waer-

om oock de dwalingh van Petrus Lombardus

te min verdragelick is , deweicke de Sacra-

menten duydelick stelt tot oorsaken der recht-

veerdigheyt en saligheydt. Wy moeten der-

halven alle oorsaken , die t menschelicke ver-

nuft sich selven verdicht , laten varen, en ons

houden aen Christus die d'eenigh' oorsaeck is.

Soo hebben dan de Sacramenten naer ghelang

van omstandigheden 1) soo veel krachts by

ons, als wy door der selver dienst en hulp

verder komen 2) soo om de ware kennisse

van Christus in ons te voeden , te verstercken

en te vermeerderen , als om hem volkomelicker

te besitten, en sijne rijckdommen te genieten.

En dit geschiedt wanneer wy dat geen 't welck

ons in de Sacramenten voor-ghedragen wort

,

met een waerachtigh gheloof aennemen. Bren-

gen dan , sult ghy seggen , de godtloose dit

te weegh door haer ondanckbaerheydt dat d'

ordonnanty en iristellingh Godts te niet wordt

en verloren gaet? Ick antwoorde , dat mijn

segghen alsoo niet en moet worden verstaen
,

als of de kracht en waerheydt van 't Sacra-

ment hingh aen de condity en ghelegentheyt,

of aen de will' en het goetduncken des ghenen

die 't Sacrament ontfanght. Want 't geen Godt

ingestelt heeft dat blijft vast, en behoudt sijn

natuyr hoe seer oock de menschen mochten

veranderen : maer dewijl voordraghen en aen-

bieden , wat anders is als aennemen en ont-

fangen : soo kan 't gheschieden dat het teecken

't welck door des Heeren Woort geheylight is,

1) Tia ndvenant. 2) (bevordert worden.

Een volko-

niender nytlcg-

gingli van liet

vooi'sevde.

Lil). 4. Sent.

nw,. 1.

2. Teghen-

werpingh.

Antwoordt,

bevestightdoor

het setuyglinis

van Augusti-

I
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schapl is, 300

diekwils als

het na heiioren
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(p. 536.)

wel in der waerheyt zy dat geen daer van het

de naem draeght , en sijn kracht hehoude : en

dat nochtans daer uyt gheen nuttigheyt en

kome tot een booswicht en godtloos mensch.

Doch dese vraegh' wort door Augustinus met
' weynighe woorden wel beantwoordt. Ofschoon

ghy. seght hy. het Sacrament vleeschelick ont-

fanght, so en houdt het daerom niet op gees-

telick te zijn : doch het en is u niet geestelick.

Ende ghelijck Augustinus in de boven-gemelde

plaetsen heeft betoont , dat het Sacrament een

nietighe saeck is , indien het van sijne waer-

heydt en beteeckende saeck wort afgesondert

:

alsoo verniaent hy oock elders , datmen oock ,

daer het teecken en de beteeckende saeck te

samen ghevoeght zijn , een onderscheydt moet

maken , op dat wy aen het uyterlicke teecken

niet al te seer en hangen. Gelijckhet, seght

hy, een slaefsehe swackheydt is datmen de

letter volght , en de teeckenen neemt in stede

van de saeck selve: alsoo is het een onver-

standighe dwalingh datmen de teeckenen van

hare nuttigheydt ontbloot. Hy stelt twee ge-

breken die alhier gemijdt moeten worden. Het

een' is , wanneer wy de teeckenen also ver-

staen en uytleggen als ofse te vergeefs gege-

ven waren . en de verborghen beteeckenissen

der selver door onse quaetwilligheydt verwer-

pen of verkleynen . en diens volgens maken
dats' ons geen vrucht en verschafïen. Het

ander' is wanneer wy onse verstanden boven

het sienlicke teecken niet en verhefTen , en het

selvige vercieren en bekleeden met den lof

van die goederen die ons door Christus alleen

worden toeghebracht, ende dat door den Hey-

ligen Geest die ons aen Christus self part en

deel doet hebben, ghebruyckende daer toe
d'

uyterlicke teeckenen als bestemde middelen en

instrumenten om ons tot Christus te brenghen ,

welckers gantsche vrucht en nuttigheyt on-

weerdighlick wort vernietight , wanneerse tot

een ander gebruyck getrocken en verdraeyt

worden.

17. Laet derhalven dit vast en seker blij-

ven , dat de Sacramenten even dat doen het

welck Godts Woort doet , te weten , dats' ons

Christus, en in Christus de schatten der He-

melscher genade voorstellen en aenbieden : en

dals oock geen profijt noch voordeel en geven,

't en zy datse door den geloove worden aen-

genomen. Even ghelijck als wijn , of oly, of

eenigh ander nat, ofschoon ghv 't overvloe-

digh uyt giet,
|
nochtans bezyden afvloeyen

en verloren gaen sal indien de mondt van het

vat niet en is gheopent : ghelijck oock 't vat

se^fs , al hoewel het aen allen zijden met nat

overloopen is, niet te min ijll) en ledigh sal

blijven. Daer beneffens moeten wy toesien dat Hier moet

wv tot een andere ebeliicke dwalingh niet ver- '"'^" *""''

IJ. 1
j'" J . L • 1 1 J' voorts wachter.

leydt en worden door dat gheen t welck d datmen den

Oude Leeraers wat al te prachtigh tot verhef- Sacmmenten

lin»h van de weerdiehevdt der Sacramenten ""'^
J"!'"

,*""

o ^^ S J en schrijve dan

geschreven hebben: dat wy, namelick, ons het betaemt.

selven niet in en beelden datter eenighe ver-

borgene kracht zy gheknocht en verbonden aen

de Sacramenten , waer doorse by haer selven

bequaem souden zijn om ons de gaven des

Heyhgen Geestes toe te brengen
,

ghelijck ons

de wijn in de schael of drinckbeker toege-

reyckt wordt : want Godt heeft den Sacramen-

ten dit ampt alleen opgeleydt , dats' ons de

goedt-gunstigheydt Godes t'onswaerts betuy-

gen en bevestigen : en ons geen verder voor-

deel en doen dan voor soo veel de Heylighe

Gheest daer by komt die onse verstanden en

herten opent, en ons bequaem maeckt om dit

ghetuyghnis te vatten en te begrijpen. Waer
in oock verscheyden en onderscheyden gaven

Godts klaerlick gesien worden. Want de Sa-

cramenten (gelijck wy voor henen aengeroert

hebben) zijn ons van Godts weghen even dat

geen 't welck de blijde boodtschappen zijn onder

de menschen . of de panden en Godspen-

ningen 1) tot vast-makingh der verbonden : als

dewelcke wel van haer selven geen genaed' en

geven : maer ons boodtschappen en aenwijsen .

ende (voor soo veel alsse panden en zeghelen

zijn) by ons vast en bondigh maken die din-

gen die ons door de Goddelicke mildtdadig-

heyt ghegheven zijn. De Heylige Geest (de-

welcke niet eenen yeghehcken sonder onder-

scheydt door de Sacramenten aenghebracht

,

maer van Godt den sijnen in 't bysonder ghe-

schoncken wordt) is die geen' die de gaven

Godts met sich brenght, die de Sacramenten

in ons plaets maeckt , die te weegh brenght

dats' in ons vruchtbaer zijn. En al hoewel wy
niet en loochenen dat Godt self door de seer

sekere kracht sijns Geestes by sijn instellingh

tegenwoordigh is, op dat de bedienmgh der

Sacramenten die hy verordineert heeft, niet

en soud' ydel en onvruchtbaer zijn : soo be-

weeren wy nochtans dat d'inwendighe genade

des Heyligen Geestes , ghelijck als die van den

uytwendigen dienst onderscheyden is, op haer

selven bedacht en overleydt moet worden. Soo

volbrenght dan Godt waerlicks het geen hy

door de teeckenen belooft en afbeeldt : en de

teeckenen en zijn oock sonder hare kracht en ten

vrucht niet, op dat d'Autheur en Insteller van

dien waerachtigh en ghetrouw bevonden worde.

Dit is hier alleen de questy , of Godt door

sijn eygen , en (gelijcknien seght) inwendighe

kracht werckt, dan of hy zijn werck en ampt

1) seker-penningen.

De somma
der dispntaty

van de kracht

der Sacranien-
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(lat GoJt haer

seker maken

den uytwendighen teeckenen over geeft. Wat

ons belanght, wy beweeren dat sijn voornaem-

ste werckingli, wat instrumenten liy oock sou-

de mogen ghebruycken , daer door in 't minste

niet en wordt verkort. Ais dit van de Sacra-

menten wort geleert , so wort hare weerdlg-

lieyt tretfelick aengepresen , haer ghebruyck

opentlick aengewesen , en nultigheyt overvloe-

delick verkondight , en in dien allen wordt seer

goede maet ghehouden , soo dat haer met on-

behoorlicks en wort opgedraghen, noch oock

yets 't welck haer toe komt, en wort onlroc-

ken. Ondertusschen wort dat gedichtsel wech

genomen , waer door d'oorsaeck der rechtveer-

(hghmaking en de kracht des Heyligen Geestes

in de teeckenen, ghehjck als in vaetjens en

in wagens ingesloten wordt: en die voornaem-

ste kracht die van andere versweghen was,

wort duydelick verklaert en uytgeleydt. Hier

staet oock te bemercken dat Godt inwendigh

volbrenght dat geen 't welck de Dienaer door

d'uyterlicke handelingh beduydt enbetuyght:

op datmen den sterflicken mensch niet toe en

schrijve 't gheen Godt sich selven alleen als

eyghen aenlreckt. Dit wordt oock verstande-

lick I) door Augustinus gheleert: Hoe hey-

light, seght hy, beyde Moses en Godt? Moses

en heylight niet in Godes plaets: maer Moses

heylight met sienlicke teeckenen door sijnen

dienst, en Godt heylight met onsienlicke ge-

nade door den Heylighen Gheest , waer m oock

de gantsche vrucht der sienlicker Sacramen-

ten gelegen is. Want wat voordeel doen dese

sienlicke Sacramenten sonder de heylighma-

kingh der onsienlicker genade?

'18. Het woort Sacrament, soo als wy van

des selfs ghelegentheyt tot noch toe gherede-

cavelt 2) en gesproken hebben , begrijpt in

't gemeyn alle de teeckenen die Godt den men-

schen ooyt bevolen heeft, om hen van de

waerheyt sijner beloften gerust en seker te

maken. Suicke teeckenen heeft hy somtijts in

natuyrlicke dingen gestelt , en somtijdts in

mirakelen voor-gedragen. D'exenipelen van d'

eerste slach zijn dese : Gelijck wanneer hy

Adam en Eva gaf den boom des levens tot

een pandt der onsterffelickheydt , op dat sy

d'onsterffelickheydt haer selven gherustelick

souden beloven , soo langh als sy aten van

de vrucht des booms. Item , als hy den regen-

boogh stelde tot een gedenck-teecken voor

Noach en sijne Naekomelinghen , dat hy d'

Aerde door de Zundt-vloedt voortaen niet meer

en soude verwoesten. Dese dinghen hebben

Adam en Noach gehadt tot Sacramenten. Niet

dat de boom die sich selfs gheen onsterflick-

heydt en konde gheven , hen-lieden onsterf-

1) vonrsiclilclick, 2) pbedisconreevt.

lickheyt toebracht, of datde regen-boogh (de-

welck' alleen is een weder-slagh van de Sonne-

stralen in de woleken die tegen de Sonne

staen) krachtigh was om de wateren te be-

dwingen : maer om dat hun een mercken-teec-

ken van Godts Woordt inghedruckt was, op

dalse souden wesen bewijsen en zegelen van

sijn verbonden. De boom was wel voor henen

een boom , en de boogh een boogh : maer doe

die door Godts Woordt gheteeckent wierden,

soo wierdt hun een nieuwe form' en gestalte-

nis gegeven : op datse souden beginnen te zijn

't geen sy te voren niet en waren. En op dat

niemandt en dencke dat dit Ie vergeefs wort

gheseydt , soo is die regen-boogh oock hedens-

daeghs ons een ghetuyge van dat verbondt

't welck Godt met Noach gemaeckt heeft : in

den welcken wy, soo dickwils als wy hem
aenschouwen, dese belofte Godes kunnen lesen,

dat d'aerde nimmermeer door de Zundt-vloedt

en sal verdorven worden. Indien derhalven

eenigh wijs-hooft , om d'eenvoudigheydt onses

gheloofs te bespotten, beweert, dat soodani-

gen verscheydenheyt der kleuren 1) in den

reghen-boogh natuyriicker wijse veroorsaeckt

wort uyt den weder-slach der Sonne-stralen

en de wolck die daer teghen over staet : soo

sullen wy dat wel bekennen, maer niet te

min sijn onverstandt belagchen dat hy Godt

niet en bekent voor den Heer en Regeerder

van de natuyr: die nae sijn goedt-duncken

alle d'elementen gebruyckt tot dienst en vor-

deringh van sijne heerlickheydt. Indien hy in

de Sonn', in de Sterren, in d'Aerd' en in de

Stee-
I

nen soodanighe ghedenck-teeckenen in-

gedruckt hadde , soo souden alle die dinghen

ons tot Sacramenten zijn. Want waerom is het

onghemunt en ghemunt silver niet van eener-

ley prijs en weerde , dewijl het t'eenemael

eenerley metael is? om dat, namelick, het

onghemunt silver niet anders en heeft dan de

natuyr en het wesen: maer het ghemunt silver

een ghedaent heeft on tfanghen , waer door het

een penningh wort en een nieuwe weerde ver-

krijgt. Ende sal Godt door sijn Woordt sijne

schepsels niet kunnen teeckenen , op dalse Sa-

cramenten mochten worden , daerse te voren

bloote elementen waren? D'exempelen van den

tweeden slach der teeckenen waren dese , doe

hy aen Abraham licht liet sien in eenen smooc-

kenden oven : doe hy het vel en vlies Gideons

met den dauw besproeyde, blijvende d'aerde

daer omtrent dorr' en droogh : en wederom

d'aerde met dauw bevochtighde , sonder het

vel en vlies nat te maken, op dat Gideon door

dat mirakel van de victory mocht versekert

zijn: doe hy de schaduwe van den uyrwijser

1) colrnren.

soude van de

waerheydt sij-

ner beloften :

*t zy dat hy

die in natuyr-

licke dingen, ol'

in wonder-teee-

kenen heeft

vertoont : welc-

kers exempelen

voor-gestrlt

worden.

(p. 537.).
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üen linien achlerwaerls te i'Ugghe Irock , om
Hiskia 1) in de belofte sijner gesontheydl te

bevestigen. Dese dinghen doese gliebeurden

om de swacklieyt haers glieloofs te hulp Ie

komen en te bevestigen , waren oock Sacra-

menten.
Vau Uuidi- ,jc) Maer de nu door mv aenghevanghen

meuten ia Go- verhanclelmglie z) vereysclit dat wy bysonder-
Jcs Keick. lick spreken van die Sacramenten die de Heere

ordinairlick en ghevvoonhck in sijn Kerck heeft

willen ghebruyckt hebben, om sijne liefhebbers

en dienstknechten te voeden en t'onderhouden

in één geloof en in de belijdenisse des eenigen
itni

gijeloofs. Want (op dat ick de woorden van

aj). 11. Augustinus ghebruycke) de nienschen en kun-

nen in geen professy van eenighe religie 3),

't zy waerachtighe , 't zy valsche, met mal-

kanderen vereenigt worden , 't en zy datse door

eenige gemeynschap van sienlicke teeckenen of

Sacramenten worden te samen geknocht. Aan-
ghesien dan onse seer goedertieren Vader dese

nootwendigheyt voorsagh , soo heeft hy al van

den beginne sijnen dienstknechten sekere oelTe-

ninghen der Godtvruchtiglieyt ingeslelt: de-

welcke de Satan naderhandt tot ongoddelicke

en superstitieuse diensten ghelrocken en ver-

andert, en alsoo meniglisins vervalsclit en ver-

dorven heeft. Hier uyl zijn ontstaen alle die

ceremoniën , inwyinghen en andere verbaster-

de wijsen der Heydenen in hare Godtsdien-

stige plechtigheden: dewelck' al hoevvelse vol

waren van dwalingli en superstity, soo gavense

nochtans met eenen oock te kennen , dat de

menschen soodanige uytwendighe teec-kenen in

de religions-professy niet en kunnen ontbeeren.

Doch dewijls' op Godes Woordt niet en waren
ghegrondt , en oock niet en wierden ghericht

op 4) die waerheyt die men in alle teeckenen

voor oogen hebben moet, soo en zijnse niet

weerdigh opghesomt 5) te worden, wanneer-

men meldinghe 6) maeckt van die heyligc teec-

kenen, dewelcke van Godt inghestelt zijn , en

van haer fondament niet en zijn afgeweecken:

op datse , namelick , mochten wesen hulp-mid-
Hoc uoodigh delen der ware Godtvruchtiglieyt. Dees' ordi-

^^^'
naire Sacramenten en bestaen niet in enckele

teeckenen
,
ghelijck daer waren de regen-boogh

en de boom des levens , maer in ceremoniën

:

of (so u dit beter behaegt: de teeckenen die
Watse zijn

[jigp ghegeven worden , zijn ceremoniën. En
ten aensieuvau r' 1 i i i i

Godt. gelyck voor henen gheseydt IS , dalse ten aen-
Watsc ziju sien van den Heere zijn ghetuyghnissen der

^cu aensieu vau
ggtj^gj' en saligheyl : also zijns' oock wederom
ten aensien van ons merck-lecckenen van onse

religions-professy, waer mede wy openbaerlick

1) Ezechiam. 2) tegeuwoordigeu aengcstelduu handel.

3) religlona-profeasy. 1) belejdt tot. 5) verhaelt.

ü) veimaeu.

I
in Godes Naem sweeren , en unse trouw aen

hem verloven en toesegghen. Soo heeft dan

Clirysostoinus de Sacramenten bequamelick ge-

noemt Contracten of Verbintenissen , door dc-

1 welcke Godt met ons wordt verbonden , en

[

wy tot reynigheydt en heyiigheyt des levens

' verplicht worden. Want hier wort tusschen ons

en Godt een onderlinge belofte gemaeckt. Wanl
i ghelijck de Heere aldaer belooft dat hy sal

uytschrappen en uytwisschen de schuit en

straffe die wy door ons' overtredingen op ons

souden komen te laden , en ons met hem in

sijnen eenigh-geboren Soon versoent : alsoo ver-

binden wy oock wederom door dese religions-

professy en belijdenis ons selven tot de be-

trachtingli van Godlvruchtigheyt en onnoosel-

heyl. Soo dat ghy met recht mooght seggen

dat sulcke Sacramenten ceremoniën zijn waer
door Godt sijn volck wil oeifenen , eerstelick ''^"'

i^''<=-

om het geloof inwendigh te voeden, op te merck.

'''' "''^^

wecken en te verstercken : ten anderen , om
de religy by en onder de menschen te belijden.

20. Dees' ordinaire Sacramenten zijn oock Uesewoideu

verscheyden geweest na de verscheydene ghe- jeeU
'"^ ^"^

legentheydt des tijdts , en na de bedeelingh

waer door het den Heere goet gedacht heelt

sich selven op dees' of die wijse den menschen
voor ooghen te stellen. Want hy heeft aen

Abraham en sijnen nakomelingen de Besnijde-

nis bevolen : tot dewelcke naderhanl de rey-

nigingen en oilerhanden en andere ceremoniën

uyt de Wet van Moses by ghevoeght zijn.

Dit zijn der Joden Sacramenten geweest tot de '^'"^ "«'••"' '"

komst van Christus toe; en als dese waren i^"o^^^\^^
:ifgheschaft , soo zijn in der selver plaets twee des Nieuwcu

Sacramenten inghestelt, die de Christen-Kerck i'^^tameuts.

nu ter tijdt ghebruyckt , namelick , de Doop
en hel Nachtmael des Heeren. Ick spreeck'

van die Sacramenten die tot het ghebruyck
van de gantsche Kerck verordineert zijn. Want
gelijck ick niet ongeern en lijde dat d'opleg-

ginghe der handen
, waer door de Kercken-

Dienaren in haer ampt ingewijt worden , een

Sacrament worde ghenaemt , alsoo en teil' ick

dat niet onder d 'ordinaire Sacramenten. Aen-
gaende d'andere die ghemeynlick voor Sacra-

menten uyt gaen , wv sullen korts hier nae

sien waer voor datse te houden zijn. Hoewel Dewelcke

die oude Sacramenten der .loden hebben even daer henen

op dat selfde wit en ooghmerck gesien , daer sieu, te weteu,

op d'onse nu ter lijdt micken
,

te welen, op
"nlttL'r\!ut tót

datse de gcloovige tot Christus stuyren en by Christus sou-

na met der handt leyden souden : of veel eer, '*'" leydeu.

op datse als beeldenissen hem voor ooghen

stellen, en om bekent te worden tevoorschijn

brengen mochten. Wanl dewijl wy aireede voor

desen liebben geleert : dat de Sacramenten zijn

sekere zegelen daer mede Godls beloften ver-
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zegelt worden: en dat het daer beneffens seer

vast en ghewis is dat den niensclien nooyt

eeniglie belofte Godts is voor-ghedraglien an-

ders dan in Christus: soo moetense nootsa-

kelick Christus vertoonen souden's ons van

eenighe belofte Gudts kunnen onderwljsen.

Hier toe dient dal Henielscii exemplaer en

voorbeelt van den Tabernakel en van den

dienst der Wet , 't vvelck aen Moses glietoont

wierdt op den Bergh. Dit ondersclieyt isser

alleen, dat, nanielick, de Sacramenten des

Ouden Testaments den beloofden Christus,

terwijl hy noch verwacht wierdt, hebben af-

ghebeeldt , en dat de Sacramenten des Nieuwen

Testaments getuygen dat liy aireede gesonden

en geopenbeert is.

Htt welck
21. Dese dinghen sullen veel klaerder zijn,

blijckt indeSa-
i i

• •
i j

ciameaten des vvanneersc by deelen en in t bysonder ver-

Oudeu Testa- klaert
]
sullen wesen. De Besnijdenis was den

""Tp'^aSS.) Joden een teecken waer door sy vermaent

wierden , dat al dat 't welck uyt des men-

schen zaedt voort komt , dat is , dat de gant-

sche natuyr des menschen verdorven is, en

besnoeyingh van noode '1) heeft. Daer benef-

fens was de Besnijdenis een bewijs en ghe-

denck-teecken , waer door sy haer selven ver-

Geues. 23. IS. stcrckten in de belofte die aen Abraham

gegeven was , van het ghebenedijde zaedt in

het welck' alle volckeren der aerde souden

gezegent worden : en van het welck sy oock

selfs hare zegeningh te verwachten hadden.

Galat. 3. 16. Nu dit selvige zaedt (gelijck Paulus leert) was

Christus, in wien alleen sy vertrouwden te

sullen weder kryghen 't gheen sy verloren

hadden in Adam. Soo was hun dan de Be-

snijdenis even dat gheen 't vvelck sy volgliens

Rum. i. 11. 't ghetuyghnisse van Paulus voor Abraham

was , te weten : Een zegel van de rechtveer-

digheydt des geloofs : dat is : een zegel door

het welcke sy sterckelicker versekert wierden
,

dat haer gheloof, waer mede sy dat zaedt

verwachteden , hun-lieden van Godt tot recht-

veerdigheyt wordt toe-gereeckent. Maer wy
sullen op een ander plaets d'onderhnge ver-

gelijcking der Besnijdingh en des Doops met

u beter ghelegentheydt breeder verhandelen. De

wasschinghen enreyniginghen stelden hen-lieden

haer onreynigheyt , besmeltingh , en bevleckt-

heydt voor oogen , waer mede sy in haer

natuyr besoedelt waren , en beloofden hun

voorts een ander badt en wasschingh door het

welck all' hare vuyligheden ghesuyvert en af

7- gewasschen souden worden. Ende dit badt was
Christus : door wiens bloedt j wanneer wy ghe-

wasschen zijn, soo brenghen wy sijn reynig-

heyt voor het aenschijn Godts, op dat daer

door all' onse vlecken en smetten bedeckt

llebr. U. 1

1. loau.

-ipoc. 1

1) doen.

mochten worden. Door de'Offerhanden wier-

dense vermaent van haer' ongerechtigheydt,

en met eenen oock onderwesen , datter eenige

genoegh-doeninge noodigh was die den ghe-

riclite Godts voldoen en betalen soude. En
dat derhalven een seker Hooge-Priester soude

wesen de Middelaer tusscheu Godt en de men
schen , die Gode ghenoegh doen soude door

het uytstorten sijns bloedts , en door het op-

oiferen van sulcken oilerhande die tot verge-

vinge der sonden genoeghsaem zijn soude.

Dees' Hooge-Priester was Christus: hy heeft

sijn eygen bloedt gestort , hy selfs is d'offer-

hande gheweest: want hy heeft sich selven

den Vader ghehoorsaemlick tot de doodt op-

gheolFert : door welcke gehoorsaemheydl hy

des menschen onghehoorsaemheydt , die de

verbolghentheydt Godts verweckt hadde , te

niet gemaeckt heeft.

2l2i. Aengaend' onse Sacramenten die dra-

gen ons Christus verghelijckenderwijs 1)soo veel

klaerder voor, als hy nader den menschen is

geopenbaert : na dat hy van den Vader waer-

licks
,
sodanigh als hy belooft was

,
gesonden

en gegeven is geweest. Want de Doop ge-

tuyght ons dat wy ghereynight en af gewas-

schen zijn : het Nachtmael dat wy zijn verlost.

In het water wordt d'afwasschingh : en in het

bloedt de ghenoegh-doeningh af gebeelt. Dese

twee worden in Christus gevonden, dewelcke

(gelijck Joannes seght) gekomen is in water

en bloedt : dat is op dat hy reynigen en ver-

lossen soude. Waer van oock de Heylighe

Geest een ghetuygh' is. Jae dese drie zijn te

samen getuygen, te weten, het Water, het

Bloet, en de Geest. In het Water en in het

Bloet hebben wy een getuygenis van de suy-

veringh en verlossingh: maer de Geest die de

voornaemste getuygh is, die maeckt ons dit

getuyghnis vast en seker. Dees' hooge ver-

borghentheydt is ons treffelick vertoont in het

Kruyce van Christus , doe water en bloet vloey-

den uyt sijn Heylige zijde : welcke verbor-

gentheyt Augustinus om dier oorsaken will'

met recht ghenoemt heeft de Fonteyn van onse

Sacramenten. Van dewelcke nochtans een wey-

nigh breeder sal moeten gesproken worden.

Indien men tijt met tijdt wil vergelijcken , so

is't sonder twijllel dat oock de ghenade desGhees-

tes sich alhier overvloedelicker laet sien. Want
dit behoort tot de heerlickheydt van 't Rijcke

van Christus : ghelijck wy uyt veel plaetsen
,

en bysonderlick uyt het sevende Capittel van

Joannes af nemen. In desen sin moet verstaen

worden 't gheen Paulus seydt, dat er , nament-

lick , onder de Wet schaduwen zijn geweest

,

maer dat het llchaem \of wesen der sneclc\ 2)

1) nae advcaant. 2) [ ].

Hebr. 4, U.
eu 5. 5,

en U. 11.

Philipp. 2. 8.

Kom. 5. 19.

Tcu audereu

ia de Sacra-

mentea des

Nieuwen Tes-

taments.

1. loau. 5. 6.

loau. 19.. i\.

llujuil. in

loaa. 20 &
saipe alias.
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IS in Christus. Sijn voornemen en is niet te

verydelen en van hare kracht en vrucht t'ont-

blooten die getuyghnissen der genade , door

en in dewelcke Godt sijn waerheydt en gc-

Irouwigheydl den Vaderen in voorlijden heeft

willen bewljsen
,

gelijck hy hem soodanigh

hedensdaeghs bewijst tol ons in den Doop en

het Heyh'ghe Nachtmael , maer hy wil door

vergelijckingh verhelFen en groot maken 't

geen ons gegeven is , op dat het niemanden

en soude wonderlick duncken dat de cere-

moniën der Wet door de komst van Chris-

tus wech genomen zijn.

23. Voorts (op dat ick oock dit met korte

woorden doorloope) 1) moeten wy t' eene-

mael verwerpen dal leer-stuck der School-

ieeraren : waer door soo groeten onderscheydt

ghemaeckl wordt tusschen de Sacramenten des

Ouden en des Nieuwen Teslaments. Even eens

als of de Sacramenten des Ouden Testaments

de ghenade Godts alleenlick hadden afgebeeldt

,

en dat de Sacramenten des Nieuwen Tesla-

ments de ghenade leghenwoordelick gaven en

toebrachten. Want d'Apostel en spreeckt niet

heerlicker van d'een als van d'ander, wanneer

hy leert dat de Vaders deselve geestelickespijse

met ons ghegeten hebben : en hy beduydl dat

dese spijse was Christus. Wie soude dat tol

een ydel leecken durven maken , 'tweick den

Joden de ware ghemeynschap van Christus

toebracht? De slael en gelegentheydt van de

saeck die d'Apostel aldaer verhandelt , verde-

digt oock klaerlick ons gevoelen. Want op dat

niemant sich self op een ydele 2) kennisse

van Christus , en op eenen ydelen lylel des

Christendoms , en op uyterlicke privilegiën ver-

trouwende, en bestae Godts oordeel te ver-

achten : so stelt hy ons voor oogen de exem-

pelen der Goddehcker slrengigheydl tegen den

Joden , op dat wy souden weten dat ons de-

selve straffen die haer aenghedaen zijn , over

't hooft hanghen , so 3) wy ons in de selfde

sonden verloopen. Op dat nu d'onderlinge

vergelijckingh wel voeghen en passen niochle
,

soo moest hy bewijsen dalier gheen ongeUjck-

heydt met all' en was tusschen ons en hen-

lieden, in die goederen met dewelck' hy ons

verbiedt valschelick te proncken en te pralen.

Dien-volghens soo maeckl hy voor eerst hen-

lieden ons gheUjck in de Sacramenten : en hy

en laet ons het alderminste voordeel niet

,

waer uyt wy moet en hoop' souden kunnen

scheppen dat wy ongestraft sullen blijven. En
om de waerheyt te seggen , wy en mogen
aen 4) onsen Doop niet meer toeschrijven dan

d'Apostel in een sekere plaels aen i) de Be-

snijdenis toe-eyghent , wanneer hy die noemt

:

1) ovcrlooiju. i) llacuwe. 3j is't dal. t) [].

Een zegel der rechlveerdigheyl des geloofs.

Derhalvcn al wat ons hedensdaegs in de Sacra-

menlen wordt gliegeven , dal onlfingen eer-

lijdts de Joden in hare Sacramenten , Chris-
|

lus , namelick , met sijne geestelicke schatten.

Deselve kracht die d'onse hebben, vernamen

sy oock in de hare : te welen , dals' hen-lieden

waren zegelen der Goddelicker goedl-gunstig-

heyl l'haerwaerts lol de hope der eeuwigher

saligheydl. Warense verstandige Uylleggers

gheweest van den Brief lot den Hebreen , sy

en souden sulcken mis-slagh niet begaen heb-

ben : maer overmidls sy aldaer lasen dal de

sonden door de ceremoniën der wel niet en

wierden versoent
,
jae dat d'oude schaduwen

heen kracht en hadden tot rechtveerdigheydl,

soo hebbense, niet lellende op de verghelijc-

kingh die aldaer verliandell wordt, 1)daerloe

oock dit alleen aengrijpende, dat , namelick , de

wel door haer selven haren dienaren en onder-

houders gheen voordeel ghedaen en hadde , sich

selven ganlschelick ingebeeldt dat de figuyren

ydel waren en sonder hare waerheydt. Maer

het voornemen des Apostels is , aen te wijsen

dal de wel der ceremoniën ydel en onnut is

tot datmen lot Christus komt, in den welcken

alleen haer gantsche kracht en werckingh ge-

legen is.

24. Maer sy sullen hier leghen inbren-

ghen 't geen van de besnijdinghe der letter,

by Paulus gelesen wordt, dal die, namelick,

by Godt van geender weerden is , dat die geen

voordeel en doet , en daer toe ydel is. Want
soodanighe ghesegden 2) schijnen de besnij-

denis verre beneden onsen Doop te vernederen.

Doch het is alsoo niet. Want dit soud' oock

met recht van den Doop gheseydt worden.

Jae 't wort oock van den Doop gheseydt

,

voor eerst door Paulus selven , als hy beloont

dal Godt niet en vraeght nae d'uyterlicke was-

schingh daer door wy in't verbondt inghelijft

worden , 't en zy dat oock hel hert invven-

digh worde gereynigt, en in die reynigheyl

lol den eynde toe volherde : ten anderen van

Petrus , wanneer hy geluyghl dal de kracht

en waerheydt des Doops met en is gheleghen

in d'uyterlicke wasschingh , maer in hel goede

ghetuyghnis der conscienty. Maer hy schijnt

oock in een andere plaels de besnijdenis die

met handen gheschiedl t'eenemael te verach-

ten, wanneer hy die verghelijckt met de be-

snijdinge van Christus. Ick anlwoorde , dat

oock in die plaels hare weerdigheyt in'l minste

niet en wort vermindert. Paulus disputeert

aldaer legen de gene die de Besnijdenis als

nootsakelick vereyschten , datse nochtans afge-

schaft was. Hy vermaent derhalvcn de ghe-

1) (uiet waeruemendej. 2) epreuckeu.

(p. 539.)

Ik-br. 10. 1.

1 . Tegheu-

werpiügli del'

School-leera-

i'en, di^el•medc

sy voorgheveu

dat Paulus de

Besnijdenis

vei'kleyat heeft.

Uom.2.27,2y.

1. Cor. 7. ia.

Galat. C. 15.

1.1'etr, 8. 21.

.\utwooi'dl,

hel voornemeu

des .Apostels

verklarende.
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2. Tegheu-

werpingh uyt

dieplaetseuder

Schriftuyr, de-

welcke Jcgant-

sche Wet met

alle hare cere-

moniën eu of-

ferhauden

t'eenemaal

schijnen wech

te uemea.

loovige datse de oude schaduwen achterla-

tende , na de waerheyt slaen. Gehjck of hy

seyde : Dese Meesters willen dat uwe lichamen

besneden sullen worden. Maer ghy-lieden zijt

geestelick besneden na ziel en lichaem : so is

u-lieden dan de saeck selve gegeven, die veel

beter is dan de schaduwe. Maer yemandt

kond' hier tegen seggen , dat de figuyr daer-

om niet en was te verachten om datse de

saeck selfs hadden : dewijl d'afleggingh van

den ouden mensch , van dewelck de Apostel

sprack oock by de Vaders was , den welcken

nochtans d'uyterlicke besnijdenis niet te ver-

geefs en is gheweest. Dese teghen-werpingh

voorkomt d'Apostel , wanneer hy lerstont

daer by voeght , dat de Colossensen met Chris-

tus begraven waren door den Doop. Waer
med' hy te kennen gheeft , dat de Doop den

Christenen hedensdaeghs is dat gheen 't vvelck

de besnijdenis den ouden was: en dat der-

halven de besnijdenis den Christenen niet en

kan worden opgeleyt sonder den Doop te

verongelijcken.

25. Maer 't geen daer nae volght , en on-

langhs aireede van my aenghegeven 1) is , kan

swaerlicker wederleyt worden , dat , namelick

,

alle de Joodtsche ceremoniën geweest zijn

schaduwen van toekomende dingen , en dat

het lichaem [o/ wese/i der saeck\ 2) is in

Christus: en noch veel swaerlicker 't gheen in

veel Capiltelen van den Brief tot den Hebreen

wordt verhandelt , te weten , dat het bloedt der

beesten tot de conscientien niet en heeft ghe-

reyckt : dat de Wet ghehadt heeft de scha-

duwe der toekomende goederen , en niet het

beeldt der dingen selve: dat d'Onderhouders

uyt de ceremoniën van Moses gheen volmaeckt-

heyt en hebben verkreghen, en diergelijcke.

Hier op herhael' en antwoord' ick dat geen

'twelck ick aireed' aengeroert hebbe , dat Pau-

lus de ceremoniën schaduwen noemt , niet dat

hy wil seggen datse geen grondt of vastig-

heydt en hadden , maer om dat de vervullingh

der selver eenighsins opgeschort was tot de

verschijningh en toekomst van Christus. Daer

beneffens seggh' ick, dat sulcks te verstaen

is niet van hare kracht en werckingh , maer

veel eer van de wijse harer beteeckenis en

beduydingh. Want soo langh als Christus in

het vleesch niet en was gheopenbaert, soo

hebben alle de teeckenen Christus ghelijck als

afwesende afgeschaduwet : hoewel hy nochtans

sijn kracht , en oversulcks oock sljns selfs te-

genwoordigheydt den geloovighen inwendigh

bewees en vernemen liet. Maer dit moet voor-

nemelick waergenomen worden , dat Paulus in

alle dese plaetsen spreeckt, niet slmpelick en

1) verhaelt. 2) [ ].

enckelick, maer by weghe van verghelijckingh.

Want dewijl hy te doen hadde met de valsch'

Apostelen , dewelcke beweerden dat de Godt-

vruchtigheydt ghelegen was in de bloote cere-

moniën , sonder respect en opsicht op Christus :

soo was het genoegh om hare dwalingh te we-

derlegghen , dal hy alleenlick aenwees wat de

ceremoniën in en by haer selven vermogen.

Dit wit en ooghmerck heeft oock gehadt de

Schrijver des Briefs tot den Hebreen. Laet

ons derhalven gedencken dat in de voorseyde

plaetsen van de ceremoniën , met in haer eigen-

lijcke 1) en natuyrlicke sin 2) ghenomen , maer

tot een valsch' en verkeerd' uytleggingh ver-

draeyt , niet van het wettigh ghebruyck , maer

van het onwettelick misbruyck der selver, ghe-

disputeert en ghehandelt wort. Wat wonder
is het dan dat de ceremoniën- van Christus

afgesondert zijnde , van alle kracht worden be-

rooft? Want alle teeckenen gaen te niet wan-

neer de beteeckende saeck wech genomen
wordt. Also voegt oock Christus , doe hy te

doen hadde met de gene dewelcke meenden

dat het Manna niet anders en was geweest

dan een spijse des buycks , sijn woort 3) en

reden nac haer grof onverstant , en seght dat

hy beter spijse gheeft, waer door de zielen

tot de hope der onsterflickheydt ghevoedt wor-

den. Indien ghy een klaerder antwoorde ver-

eyscht , de somma van alles komt hier op uyt.

Eerstelick, dat die gantsche ghereetschap der

ceremoniën , die in de Wet van Moses was

,

ydel is en van gheender weerden , 't en zy

datse ghericht en geslreckt worde tot Christus.

Ten anderen , dat deselve ceremoniën alsoo

ghesien hebben op Christus , dats' hare ver-

vullingh als dan eerst ontfinghen doe hy in het

vleesch geopenbaert was. Ten laetsten , datse

door sijn komst 4) afgeschaft moesten worden,

even ghelijck een schaduwe verdwijnt in het

klare licht der Sonnen. Maer dewijl ick de

wijdtloopiger verhandelingh van dit stuck uyt-

stell' tot die plaets in dewelck' ick voor hebb'

den Doop met de Besnijdenis te vergelijcken
,

soo spreeck' ick nu daer van spaersaemlick 5).
j

26. Dees' arme Sophisten zijn moghelick

oock bedroghen geweest door d'onghematighde

lof-tytelen der Sacramenten die van onse teec-

kenen by de oude Leeraers ghelesen worden.

Ghelijck daer Augustinus seght , dat de Sacra-

menten van d'oude Wet den Salighmaker al-

leen beloofden , maer dat d'onse de saligheydt

gheven. Dewijl dan de Sophisten niet en be-

merckten dat dees' en dierghelijcke wijse van

spreken on-eygen!ick waren , en al vry wat

te ruym en boven de maet gingen, soo heb-

U oprecht. 2) veistandt. 3) propoost, -i) toekomst.

5) gespariglick.

(p. .54U.)

3. Teghen-
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In proa;mio

enar. Psal. 73.

Antwoordt,

dat hare

spreucken al

vrij wat te ruym
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bense daer uyl oock haer' onghematighde leer-

stLicken te voorschijn ghebracht : maer t'eene-

niael in eenen anderen sin als de schrilten der

Ouden uylwijsen. Want Augustinus en heelt

met die woorden I) niet anders willen seggen
,

dan 't geen hy schrijft in een andere plaets

,

dat , namelick , de Sacramenten van Moses Wet
verkondighl hebben dat Christus soude komen :

maer dat d'onse verkondigiicn dat hy gekomen
is. En tegen Faustus : Dat d'oude Sacramen-

ten beloften waren van dinghen die noch sou-

den vei'vult worden: en dat de Sacramenten

des Nieuwen ïestaments teeckenen zijn van din-

ghen die aireede zijn vervuil: alsofhyseyde

dat de oude Sacramenten Christus hebben

afghebeelt doe hy noch verwacht vviert : en

dat onse Sacramenten hem die aireede ghege-

ven is , als 2) teghenwoordlgh vertoonen. Hy
spreeckt van de wijse der beduydmgh en be-

teeckeningh
,

gelijck hy oock elders te kennen

geeft: De wet, seght hy, en de Propheten

hadden Sacramenten die te voren verkondlgh-

den dmghen die toekomstigh svaren: maer de

Sacramenten van onsen tijdt betuyghen dat die

dinghen
, die d'ander' als toekomstigh predick-

ten
, aireede gekomen zijn. Wat ghevoelen hy

hadde van de beteeckende sacck en kracht der

oude Sacramenten , dat verklaert hy in veel

plaetsen
,

ghelijck wanneer hy seydt : Dat de

Sacramenten der Joden in teeckenen verschey-

den waren van d'onse , maer even gelijck in

de saeck die beteeckent wierdt : datse verschey-

den waren in de sienlicke ghedaent , maer even

ghelijck in de geestelicke kracht. Item : In

verscheyden teeckenen hebben de Joden met

ons een en het selfde geloof: ick seggh' alsoo

in verscheyden teeckenen ,
ghelijck in ver-

scheyden woorden : want de woorden veran-

deren van gheluyt door de verscheydenheydt

der tijden : en oock en zijn de woorden niet

anders dan teeckenen. De Vaders hebben den

selven geestelicken dranck gedroncken met ons,

maer niet den selven lichaemlicken danck. So

siet dan dat de teeckenen verandert zijn , ter-

wijl het selfde geloof is gebleven. Doe was

de steenrotze Christus : nu is ons Christus

't geeu op den altaer geleydt wordt. En sy

hebben voor een groot Sacrament ghedronc-

ken het water 't welck uyt de steenrotz vloey-

de : wat wy nu drincken dat weten de gc-

loovige. So ghy uw' oogen .slaet op de sienlicke

gedaent , so is 't wat anders , soo ghy siet op

de beteeckenis die daer door beduydt wort

,

sy hebben den selven geestelicken dranck ge-

droncken. Item elders: Haer spijs en dranck

en -onse spijs en dranck zijn een in het Sacra-

ment : doch een ten aensien van de beteeckenis,

1) spreucV. 2) [ ].

en niet ten aensien van de gedaent. Want
deselfde Christus is hen in de steenrotz afge-

beelt , en ons in het vleesch geopenbaert. Hoe-

wel wy staen toe dal oock in desen deele wat

onderscheyts is. Want beyde d'oud' en nieuwe

Sacramenten ghetuyghen dal de Vaderlicke

goetgunstigheyl Godts in Christus en de gaven

des Heyligen Geestes ons worden voor-gedra-

gen en ter hant gestelt: maer d'onse betuy-

ghen sulcks klaerder en heerlicker. In beyden
wort Christus vertoont en voorgeslelt : maer
in d'onse volkomelicker en overvloediger, te

welen , nae de gelegenlheydt van dat onder-

scheydt des Ouden en Nieuwen Testamenls,

daer van wy voor desen gesproken hebben.

En dit is het wat 1) de selvighe Aueustinus ^}^'r
/ o o Chris

(den welcken wy als den besten en getrouw- 3. ,

sten getuygh' uyt de ganlschè Oudtheyt dick- i^üiu

wils by brengen) heeft willen seggen als hy

leert, datter nae de verschijninghe van Christus

Sacramenten zijn ingestelt , weyniger in 't ghe-

lal , trefl'elicker in beduydingh , uytnemender

in kracht. De Lesers moeten alhier oock als

in 't voor by gaen vermaent zijn , dal al dat

't welck de Sophisten gebeuselt hebben van

liaer opm operatiim , dat is van haer gewrocht

en gedaen werck, niet alleen valsch is, maer
oock strijdigh met de natuyr en aerdt der

Sacramenten die Godl heeft inghesteldt , op dat

de geloovige gebreckelick en ydel van alle

goedt, daer toe niet anders en souden bren-

gen dan armoed' en den bedel-sack. Waer uyl

dan volght, datse de Sacramenten ontfangen-

de , niet met all' en doen waer -door sy lof

verdienen mochten , ofte dal hun in desen han-

del (in dewelcke Godl alleen hel werck doet

,

en sy alleenlick Godts werckingh in hen lijden

en ontfangen) geen werck en kan toe-geschre-

ven worden.

Ret XV. Cajjlttel.

Van den Doop.

De Doop IS een teecken der in-wyinghe 2)

daer door wy tol de ghemeynschap van

de Kerck aenghenomen worden , op dat wy
Christus ingeplant zijnde , onder de kinderen

Godts mochten worden gereeckent. En sy is

ons tot dit eynde gegeven ('t welck
,
ghelijck

ick gheleert hebb'. allen Sacramenten gemeyn
is) op datse soude dienen , cerstelick, lol een

getuyghnis van ons geloof en vertrouwen by

Godl , en ten anderen van de 3) professy van

onse Relegie i) en belijdenis by de menschen.

Wy sullen de gelegenlheyt van dese twee

doel 3) eynden ordenllick na elkander 6) ver-

Uucti-iua

tiaua lib.

[list. ud

rium.

«hrijvi,

Uuops.

Het eerst' cjii

Je des Düop:

1) dat 't welck. 2) iu-liu'.duigh

4) []. 5) [J. 6) deu audereu,

3) (uuse relisioiis).
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Dcwelcke

voornemelick

gheleghen is ia

drie (liugeu.

1. Getuyght

sy ous de yer-

glieviughe der

sondea.

Maix. 16. 16.

Dese vei'glie-

viugliederson-

deu wordt met
eeuighe ghe-

tiiyghuisseu

der Schriftuyr

bewesen.

Eplies. 5. 26.

Tit. 3. 5.

(1.. UI.)

1. 1'etr. 3.21.

klaren. De Doop brenght aen ons geloof drie

dinghen toe , deweick' oock in 't bysonder moe-

ten worden be- 1) handelt. Dit is het eerste,

dat de Doop ons van den Heere wordt voor-

gestelt , om te zijn een teecken en bewijs van

onse reynighmakingli : ol (op dat ick mijn mey-

ningh beter uytdruck') ais een gezegelt liandt-

schrift , waer door liy ons mochte bevestighen
,

dat all' onse sonden alsoo uytgcwischt , door

gedaen en uyt geschrapt zijn , datse nimmer-

meer voor sijn aenscliijn en sullen komen , noch

ooyt gemeldt , noch toe-gereeckent worden.

Want hy wil dat alle die die gelooven , tot

vergevinge der sonden sullen worden gedoopt.

Die derhaiven sich laten voorstaen dat de Doop
niet anders en is dan een teecken en merck
daer door wy by de menschen belijdenis doen

van onse Religy, ghelijck de soldaten de vaen-

dels en livereijen van haren Velt-oversten

voor sich uytdragen , tot een teecken dats'

onder hem dienen : die en hebben dat geen

't welck het eerste en voornaemste was in den

Doop , niet overwoghen : te weten dit , dat die

van ons ontfanghen moet worden met dese be-

lofte , dat alle de gene die gelooven en ge-

doopt zijn , saligh worden sullen.

2. In desen sin moetmen verstaen 't gheen

door Paulus geschreven wort : Dat de Kerck
door haren Bruydegom Christus geheylight is

,

en gereynight door het water-badt in het Woort
des levens. En elders : Dat wy nae sijne barm-

hertigheyt saligh gemaeckt zijn door het badt

der wedergeboort en de vernieuwingh des Hey-
ligen Geestes.

|
En van Petrus : Dat de Doop

ons saligh maéckt. Want Paulus en heeft niet

willen te kennen geven dat onse reynighma-

kingh en saligheydt door het water volbracht

wordt : ofte , dat het water de kracht om te

reynigen , te wederbaren en te vernieuwen in

sich begrijpt : Petrus en heeft oock niet willen

segghen dat het water de oorsaeck is van de

saligheydt : maer sy hebben alleen willen aen-

wijsen dat de kennis en versekertheyt van soo-

danige gaven in dit Sacrament genoten wort

:

't welck door de woorden selfs duydelick ge-

noegh wort verklaert. Want Paulus voeght het

Woordt des Levens en den Doop des Waters
te samen : als of hy seyde, dat ons door het

Euangelium de boodtschap van ons' afwas-

schingh en heylighmakingh gebracht wort , en

dat deselve bootschap ons door den Doop wordt
verzegelt. En Petrus voeght terstondt daer by,

dat die Doop niet en is een afleggingh van de
vuyhgheden des vleesches , maer een goede
conscienty by Godt , deweick' uyt het gheloof
voort komt. Jae de Doop en belooft ons gheen
ander reynighmakingh dan door de bespren-

1) ver-.

gingh van het Bloedt van Christus, 't welck door

het water wordt beteeckent en afgebeeldt , van

wegen de gelijckheydt die 't heeft om te rey-

nigen en af te wasschen. Wie sal dan seggen

dat wy door dat water gereynight worden,

dewijl dat water self sekerliclc ghetuyght dat

Christus Bloedt ons waerachtigh en eenigh badt

is? Soo datmen van nerghens elders sekerder

bewijs en kan verkrijgen tot wederleggingh

van de dwahngh der gener die alle dingh aen

de krachte des waters toeschrijven , dan van

des Doops eygen beteeckenis en beduydingh :

deweick' ons soo wel van dit sienlick element

en teecken , dat onsen ooghen voor- gedraghen

wordt, als van all' andere middelen af treckt,

om onse herten alleen aen Christus te verbinden.

.3. Men moet sich oock niet laten voor-

staen dat de Doop alleen voor den voorleden

tljdt gegeven wordt en dienstigh is , soo dat-

men tegen de nieuwe sonden en struyckehn-

gen , in dcwelcke wy nae den Doop ghevallen

zijn , andere nieuwe hulp-middelen van suy-

veringh en versoeningh soude moeten soecken

in eenige andere ick en weet niet wat voor

Sacramenten , even eens als of de kracht des

Doops veroudert en versleten waer. Dese dwa-
lingh heeft voorwaer eertijdts veroorsaeckt

,

dat sommige den Doop niet en wilden ontfan-

ghen anders dan in den uytersten noot des

levens , en oversulcks onder de laetste adem-

tochten , op dats' alsoo vergevingh van de son-

den haers gantschen levens bekomen mochten.

Teghen welcke verkeerde sorgh' en toesicht

d'oude Bisschoppen soo dickwils in hare schrif-

ten uytvaren. Dit moeten wy bedencken en

vast houden , op wat tijdt dat wy oock souden

moghen ghedoopt worden , dat wy eenmael

voor ons gantsch leven worden afgewasschen

en ghereynight. Derhalven soo dickwils als wy
gesondight hebben

, so moeten wy onse me-
mory ververschen met onsen Doop , en ons

gemoedt daer mede verstercken , op dat het

van de vergevingh sijner sonden altijdt ghe-

rust en versekert zy. Want al hoewel de Doop

maer eenmael bedient zijnde , schijnt gepasseert

te wesen , so en isse nochtans door de na-

volgende sonden niet vernietight. Want de rey-

nigheydt van Christus is ons in den Doop toe-

ghebracht: dese reynigheyt heeft altijdt hare

kracht, sy en wort door geen vlecken ver-

duystert: maer bedeckt en wischt selfs uyt

all' onse vuyligheden. Nochtans en moetmen

hier uyt geen vryheyt nemen om namaels te

sondigen
,

(gelijck wy voorwaer hier door tot

soodanigen vermetenheyt geensins en worden

onderwesen) maer dese Leere wort gegeven

alleen den genen , dcwelcke wanneerse geson-

dight hebben
, onder de last en vermoeytheyt

Hier uyt eu

moei uochtaus

gecu vryheydl

geuomeu wor-

den om te suu-

digen.
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Hier wort \ve-

lerleytilcdwa-

iugli Jergencr

lie anders ge-

rocleu, eu tus-

cheudeii Dooi)

;udePeuiteuty

sulckeu ver-

leeliug inakcu,

latse de verge-

'iag der voor-

jaeude aoudeu

len Doop, eu-

le der uavol-

reade de Peui-

enty toewij-

van hare sonden suclilen , op datse middel

mochten hebben om haar selven op Ie rechten

en te vertroosten, en van alle vertwijll'elingh

en wanhoop' te bevrijden. Alsou scghl Paulus:

Dat Christus ons geworden is een Versoener

lot verghevingh van de voorleden sonden. Waer

med' hy niet en loochent I) dat in hom een

eeuvvighe en geduyrige vergevingh der sonden

tot de doodt toe verkregen wordt: maer hy

geeft te kennen dat Christus van den Vader

den elendighen sondaren alleen ghegevcn is
,

deweicke door het brandl-yser harer conscienty

gewondt zijnde , tol den Medicijn-meester such-

ten en opstijgen. Aen 2) desen wordt Godts

barmhertigheydl voorgestell. Die uyt de ver-

gevingh slof en vryheyt willen nemen om te

sondigen , die en doen niet anders dan datse

Godls toorn en gericht tegen hen selven ver-

wecken.

4. lek weet wel datmen in t ghemeyn een

andere Leer' heeft aengenomen , te weten , dat

wy na den Doop door het middel der penitenty

en der sleutelen vergevingh der sonden ver-

krijghen, dewelck' ons in d'eerste weder-ghe-

boort door den Doop alleen ghegeven wordt.

Maer die dit verdichten 3) die dwalen daer

in datse niet en bedencken dat de macht der

sleutelen, van deweicke sy spreken , aen den

Doop alsoo hanght datse daer van geensins en

kan afgliesondert worden. De sondaer ontfanght

verghevingh door den dienst der Kercke , te

weten , niet sonder verkondigingh des Euange-

liunis. En hoedanig is dese verkondigingh?

Dat wy door 't Bloedt van Christus van sonden

gereynight worden. Maer weick is het teecken

en ghetuyghnis van dese reynighmakingh an-

ders dan de Doop? Soo sien wy dan dat dese

verghevingh doelt 4) op den Doop. En dese

dwalingh heeft ons voort ghebracht het ver-

sonnen 5) Sacrament der Penitenty : waer van

ick voor henen yetwes aengeroert hebbe , en

't geen noch overigh is t'sijner plaets afhan-

delen sal. 't En is geen wonder dat de men-

schen , die na de grovigheyl van haer vernuft

aen d'uyterlicke dinghen al te seer gehecht

zijn, oock in desen deele dit feyl en onver-

standt gheopenbaert hebben : datse met de suy-

ver' instellingh Godls niet verghenoeght zijnde
,

nieuwe hulp-middelen uyt haer selven uytghe-

dacht 6), inghevoert hebben. Even als of de

Doop self niet en waer het Sacrament der

Penitenty en Bekeeringh. Indien ons dese pe-

nitenty door ons gantsch leven bevolen wort

,

soo moet oock de kracht des Doops tot daer

aen toe uitghestreckl worden. Daerom is 't

oock buyten twijlTel dat alle de Godtvruchtige

!) versacckt. :l) Den. :i) versiereu. 4) liuer upsieht eu

aeusien heeft. 5) versierde. 6) versiert.

door den gantschen duyr 1 ) haers levens , so

dickwils alsse door 't gevoelen harer sonder.

gecjuelt worden, haer selven durven te rugge

roepen tot hel bedencken van haren Doop,

op datse sich daer door mochten verstercken

in het vertrouwen van die eeuwiglie en eenigh'

afwasschingli die wy hebben in het Bloedt van

Christus.

5. De Doop brenght ons noch een tweede

vrucht , overmidts sy ons in Christus onse doo-

dingh , en in hem een nieuw leven vertoont.

Want (gelijck d'Apostel seght) wy zijn in sijnen

doodt ghedoopt , en met hem begraven door

den Doop in de doodt , op dat wy in nieu-

wigheydt des levens wandelen souden. Met

welcke woorden hy ons niet alleen op en

weckt om hem nae te
|
volgen (als of hy seyde,

dat wy door den Doop vermaenl worden, om

na 't exempel des doots van Christus, onse

boose begheerten te sterven , en nae het ex-

empel sijner weder-opstandingh , tol rechlveer-

digheydt Ie worden opgeweckl) maer hy haelt

oock de saeck veel hooger uyl do diept' op:

te weten , dal Christus ons door den Doop

sijner doodt deelachtigh gemaeckl heeft, op

dal wy in de selvigh' ingheplant souden wor-

den. En ghelijck een spruyt haer substanty

en voedtsel treckl van de wortel in deweicke

sy inghelijfl is: alsoo gevoelen oock waerlicks

die ghene die den Doop met sulcken gheloof

ontfanghen alsse behooren , de kracht van

Christus doodt in de doodingh hares vleesches:

en met eenen oock de kracht sijner weder-

opstandingh , in de levendighmakingh des Gees-

tes. Hier uyt neemt hy stof en oorsaeck om
aldus te vermanen: indien wy Christenen zijn

,

soo moeten wy der sonde ghestorven wesen

,

en der gherechtigheydt leven. Dit selfst' argu-

ment gebruyckl hy oock in een andere plaets

als hy seght: Dat wy besneden zijn, enden

ouden mensch uytgliedaen hebben, nae dat

wy in Christus begraven zijn door den Doop.

En in desen sin heeft hy in de voor heen

ghemelde plaets den Doop ghenoemt een

badt der weder-geboort en der vernieuwingh.

Soo wordt ons dan eerstelick in den Doop

de ghenadighe verghevinghe der sonden , en

de toe-reeckeninghe der rechtveerdigheydt be-

looft : en ten anderen de ghenade des Hey-

lighen Gheestes, waar door wy tot nieuwig-

heydt des levens verandert worden.

6. Eyndelick ontfanght ons geloof oock

dese nuttigheyl uyl den Doop , dats' ons seker-

lick getuyght , dat wy niet alleen in den doodt

en het leven van Christus zijn ingelijft :
maer

dal wy oock met Christus self also vereenight

zijn, dat wy ghemeenschap hebben aen allo

1) cours.

i)e tweede

vrucht des

Uüops is, dat

wy soudeu ver-

staeudat wy ia

d'afsterviug eu

iu een nieuw

leven te samen

met Christus

ingheplaut

worden.

Hom. 6. 3, i.

(p. 542.)

De derde

vrucht is, dat

wy souden we-

teu dat «y also

met t'liri.stus

zijn vureeiiiL'ht

dat wy aen alle

sijne goederen
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part cii deel

hebben.

Malth. 3. J3

Actur. 8. 16.

eu 19. 5.

De twecJ' ca

(leidc vrucht is

blijckeliek soo

wel in loannis

als in der Apos-

telen Doop.

Matth.3.6,U.

Lucas 'S. 10.

loan. S. '2:i.

en 4. 1.

Actor. a. 38,

41.

Daerom is de

Uoupvanloan-

nes en der

Apostelen

gautsch een en

de selfste.

sijiie goederen. Want hy lieefl den Doop

daerom in sijn eygen Lichaem gewijet en ghe-

heylight , op dat hy den selven met ons glie-

nieyn soud' hebben , als een seer gewissen

en vasten bandt der eenigheyt en gemeyn-

schap die hy geweerdlght heeft met ons te

maken en aen te gaen. So dat Paulus daer

uyt bewijst dat wy kinderen Godts zijn
,
om

dat wy Christus in den Doop hebben aenge-

daen. Aldus sien wy dat de vervullinge des

Doops is in Christus ; den welcken wy oock

daerom noemen het eygen voorwerpsel enoogh-

merck daer de Doop op siet. Het en is derhal-

ven niet wonder dat Lucas vertelt, dat d'Apos-

telen in sijnen Naem gedoopt hebben , die noch-

tans last ontfanghen hadden om oock in den

Naem des Vaders en des Geestes te doopen.

Want alle de gaven die in den Doop voor-

gestelt worden, worden in Christus alleen ge-

vonden. Niet te min 't en kan niet wesen dat

die gheen' die in Christus doopt, niet met

eenen den Naem des Vaders en des Geestes

aenroepen soude. Want wy worden daerom

door sijn Bloedt ghereynight om dat de barm-

hertighe Vader willende ons nae sijn onver-

gelijckelicke goederlierenheydt in genaed' ont-

i'angen, desen Middelaer in het midden gestelt

heeft, om ons by hem ghenade 1) en gunst

te verkrijgen. De weder-gheboort bekomen

wy eerst alsoo van sijn doodt en weder-op-

slandingh , als wy door den Geest gheheylight

zijnde, met een nieuwe en geestelicke natuyr

aengedaen worden. Daerom hebben wy en

sien eenighsins onderscheydelick d'oorsaecksoo

van onse suyveringh , als van onse weder-

gheboort in den Vader, de matery en stoff

in den Soon , ende de kracht en vrucht in

den Geest. Aldus heeft eerst Joannes gedoopt,

alsoo hebben daer na d'Apostelen gedoopt

,

door den Doop der bekeeringh , tot verge-

vinge der sonden : verstaende door het woort

Bekeeringh , dusdanigen weder-geboort : door

de Vergevinge der sonden, dusdanighen suy-

veringh en afwasschingh.

7. VVaer uyt oock seer klaer en blijckeliek

wort , dat de dienst van Joannes t'eenemael

een is en in alles over een komt met dien

dienst die den Apostelen naderhandt is bevo-

len. Want de verscheyden' handen daer door

den Doop wort bedient , en maken den Doop

niet verscheyden : maer een en de selfde Leer'

betoont dat het oock is een en de selvige

Doop. Joannes en d'Apostelen hebben te samen

over een gliestemt 'ii) in een en de selfde

Leer' : sy hebben beyde gedoopt tot penitenty

en bekeeringh , sy hebben beyde ghedoopt tot

verghevinghe der sonden , en in den Naem van

1) faveur. 2) gedragen.

Christus, van den welcken de bekeeringh en

vergevinge der sonden 1) voort quam. Joan-

nes seyde : dat Christus was het Lam Godts

door wien de sonden der werelt wech ghe-

nomen souden worden : waer med' hy betuyght

dat Christus is een ollerhande den Vader aen-

ghenaem , de Versoener der rechtveerdigheydt

,

d'Autheur der saligheyt. Wat konden doch de

Apostelen tol dese belijdenisse by voegen en

toebrengen? Daerom en moet niemandt sich

hier over ontsetten dat d Oude Leeraers ar-

beyden om een onderscheydt te maecken tus-

schen den Doop van Joannes en der Apostelen

Doop : wy en moeten haer gevoelen soo groot

niet achten dat de sekerheyt en vasligheyt der

Schriftuyr daer door verswackt worde. Want
wie soude liever Chrysostomus gelooven,de-

welcke loochent dat de vergevinge der sonden

in Joannes Doop begrepen was , van Lucas

den Euangelist , dewclcke daer en tegen be-

weert dat Joannes ghepredickt heeft den Doop

der bekeeringhe tot vergevmge der sonden?

De scherpsinnigheydt van Augustinus en moet

oock niet aengenomen worden , daer med' hy

seyt dat de sonden door den Doop van Joan-

nes in hoop' en verwacbtingh wierden ver-

gheven, maer dat die door den Doop van Christus

met der daet vergeven worden. Want nadien

d'Euaiigelist klaerlick ghetuyght dal Joannes

in sijnen Doop de vergevinghe der sonden be-

looft heeft : wat behoeftmen desen lof die aen 2)

den Doop van Joannes gegeven wort , te ver-

minderen , dewijl wy door geenen noot daer toe

en worden ghedrongen? En is't dat yemandt

uyt Godts Woordt een onderscheydt soeckt

,

die sal geen ander vinden dan dat Joannes

doopte in den ghenen die komen soude : maer

d'Apostelen in den ghenen die sich selven

aireede vertoont en geopcnbaert hadde.

8. Datter na de weder-opstandinge van

Christus treli'elicker gaven uytgeslort zijn , dal

en dient niet om verscheydene Doopen te ma-

ken. Want de Doop die de Apostelen bedien-

den , terwijl Christus als noch op der aerden

wandelde, wierdt- Christus doop genaemt : en

nochtans en had'se geen overvloediger genade

des Geestes dan de Doop van Joannes. Jae oock

selfs nae de Hemelvaert van Christus en worden

i de Samaritanen , al hoewels' in den Naem van

Christus gedoopt wierden , niet begiftight met

den Geest boven de gemeyne maet der voriger

gheloovigen, tot dat Petrus en Joannes tol hen

ghesonden worden , om hen de handen op te

legghen. Mijns bedunckens heeft dit alleen

d'Oude bedrogen , en bewoghen Ie segghen

dat de Doop van Joannes
|
alleen een voor-

bereydingh was lol den Doop van Christus

,

1) (her). 2) tl-

Huaiil. iu

Matth. 14.

Lucas 3. 3.

Lib. 5. de Bap-

tis. contra l)o-

natist. cap. 10.

Teghcu-wei-

pingh der ge-

nen die aegghen

dat de JJóop

van loanues

verscheyden is

^au der Apos-

telen Doop.

\Vederleggiug.

Actor.

17.

(p, 543.:
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te welen , om datse lasen dal die ghene die

den Doop van Joannes eenmael onll'angen had-

den, wederom door Paulus gedoopt zijn glie-

worden. Maer lioe seer sy hier gefeyll heb-

ben , dat sal elders te sijner plaets seer klaer

uytgeleydt worden. Wat is 't dan dat Joannes

seyde : Dat hy wel met water doopte: maer

dat Christus sal komen, die met den Heyligen

(Jeest en met Vyer doopen soude? Dit kan

met weynighe woorden verklaert worden. Want
hy en heelt den eenen Doop niet willen onder-

scheyden van den anderen, maer hy heeft sijn

eyghen persoon vergheleken met den Persoon

vanChristus, leerende dat hy was een Bediender

des waters , maer Christus de Gever des Hey-

lighen Geestes : en dat hy, Christus, dese sijne

kracht door een sienhck mirakel soude bewijsen

op dien dagh als hy den Heyligen Geest onder

vyerige tonghen den Apostelen senden soude.

Wat is er nu, waerin 1) de Apostelen meer

konden 2) roemen ? Waer van kunnen sy 3)

oock meer roemen die hedensdaeghs doopen ?

Want sy zijn Dienaers alleen van 't uyterlicke

teecken , Christus is de Autheur van d inwen-

dige genade , ghelijck die selvige Oude Lee-

raers al-omm' leeren , en bysonderlick Augu-

stinus, dewelcke legen de Donatisten dit ge-

bruyckt tot sijn voornaemste argument : Hoe-

danigh die oock soude moghen wesen die den

Doop bedient , soo is nochtans Christus de

opperste Beleyder en Regeerder des Doops.

9. Dese dingen die wy so van de doodmgh,

als van d'ai'wasschingh gheseydt hebben , zijn

in het Israëlitische voick afgebecldt: van het

welck d'Apostel om dier oorsaken wil seght

,

dat het in de wolck en in de zee gedoopt is

geweest. De doodmgh is afgebeeldl , doe de

Heer haer uyt de hanl van Pharao , en uyt

de wreede dienstbaerheydt verloste, doe hy

hen-lieden den wegli buiende door de roode

zee, ende Pharao self met d'Egyptische

vyanden , die haer van achteren vervolghden

en aireede naerderden , verdronck en versmoor-

de. Want op dese wijse belooft hy ons oock

in den Doop , en bewijst ons met een ghe-

gheven teecken , dat wy door sijn kracht uyt

d'Egyptische gevanckenis , dat is, uytdesla-

verny der sonde verlost zijn en uytgeleydt

:

dat onse Pharao , dat is de Duyvel , is ver-

smoort : hoewel hy oock also niet op en houdt

ons t'oeffenen en te vermoeijen. Maer ghelijck

als die Egyptische vyandt niet in de diepte

van de zee neder gesoncken zijnde , maer aen

den oever uytgeworpen en verslagen leggen-

de , als noch door een grouwelick aenschou-

wén d'Israëliten verbaest maeckte , doch niet

en konde beschadighen : alsoo dreyght oock

1) Wapr van hebben. 2) boven dit konncn. 3) die.

dees' onse vyant wel . hy toont wel sijn wa-

penen , hy laet sich 1) oock wel mereken '2) .

maer hy en kan niet overwinnen. In de wolck

was een teecken der reynighmakingh. Want
gelijck de Heere te dier lijdt hen-heden door

een leghen-gestelde wolck bedeckt en verkoe-

lingh gegeven heeft, op datse door d'onghe-

matighde hitte der Sonne niet en''soudcn bc-

swijcken en vergaen : alsoo gevoelen wy ons

in den Doop door 't bloedt van Christus be-

deckt en beschermt, op dat de strengigheydt

Godts, dewelcke waerlicks een onverdragelicke

vlamm' is , ons niet en overvalle. En al hoe-

wel dese verborghentheydt als doe duyster en

weynigh bekendt was : devvijlder nochtans geen

ander middel en is om de saligheyt te ver-

krijghen dan in die twee gratiën en gaven

,

soo en heeft Godl d'oude Vaders die hy tot

sijn erfgenamen aengenomen hadde, van het

teecken . tot bevestingh van dese twee ghenade

gaven, niet willen berooven.

10. 't Is nu klaer en blijckelick hoe valsch

daer zy dat gheen 't welck sommighe dan over

langh gheleert hebben , waer in oock sommighe

noch volherden , te weten , dat wy door den

Doop ontbonden en verlost worden van d'oor-

spronckelicke sonde , en van de verdorvent-

heyt die van Adam tot de gantsche nakome-

linghschap 3) is voort geplant , en dat wy
worden herstelt in die selve gerechtigheyt en

suyverlieyt der natuyre, die Adam soude be-

houden hebben , indien hy hadde blijven staen

in die oprechtigheydt met deweick' hy eerst

geschapen was. Want suicke Leeraers en heb-

ben nooyt verstaen , wat d'erfsonde , wat d'oor-

spronckelicke gerechtigheydt , wat de ghenade

des Doops zy. Wy hebben voor henen ghe-

leert, dat d'erf-sond' is de boosheydt en ver-

dorventheydt van onse natuyr, deweick' ons

eerstelick werpt onder den toorn Godts, en

ten anderen wercken in ons voort brenght die

de Schriftuyr noemt wercken des vleesches.

Dese twee dinghen moeten dan onderscheyde-

lick aengemerckt worden : te weten , dat wy
in alle de deelen van onse natuyr alsoo ver-

keert en verdorven zijnde , nu alleenlick van

wegen suicken verdorventheydt met recht voor

Godt schuldigh, verdoemt en veroordeelt zijn
,

den welcken niet en behaegt dan rechtveer-

digheydt , onnooselheydt en reynigheydt. En
dat oversulcks oock de jonge kinderen hare

verdoemenis van 's moeders lijf af met haer

brenghen : deweick' ofschoon se de vruchten

harer ongherechtigheydt noch niet en hebben

voort gebracht , nochtans het zaedt daer van

binnen haer selven ingesloten hebben. Jae hare

gantsche natuyr is een seker zaet der sonde

:

1) wort. 2) vernomen. !!) imsteritcyt.

Teghen wer-

piugh van an-

dere, dewelcke

droomeu van

eenen staet der

volmaeckter

weder- oprenh-

tingh nae den

Doop.

Antwoordt,

d'oorsproncke-

licke verdor-

ventheydt blijft

na den Doop.

En sy is in de

jonge kinileren

sell's.
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Maev de ge-

doopte kinde-

ren Godts zijn

rechtveerdig in

dit leven alleen

door toereecke-

ningh der ghe-

verhtiglieyt.

Dese oor-

apronckelicke

verdorventheyt

maeckt den

f^odvruchtigen

nioeyte door

den gantsehen

loop hares

levens.

(p. 5i + .)

En noeh-

tans en nemen-

sedaeruytgeen

vrijdom om te

sondigen : ja sy

wandelen des

tevoorsichtiger

en veyligher in

de weghen des

Heeren.

daerom en kanse niet anders dan liatelick en

grouwelick zijn voor Godt, 't Is nu suicks dat

de geloovighe door den Doop versekert wor-

den dat dese verdoemenisse van haer wecli

ghenomen en verdreven is. Want (ghelijck ghe-

seydt is) de Heere belooft ons door dit teec-

ken dat de volkomen en grondelicke verglie-

vingh gheschiedt is beyde van de schuldt die

ons toe-ghereeckent, en van de straffe die ons

van weghen de schuldt stondt op-gheleydt te

worden. Sy verkrijghen oockdegerechtigheydt,

doch sulcic een' als het voick Godts in dit leven

kan bekomen , te weten , door toe-reeckeningh

alleenlick: om dat de Heer door sijne barm-

hertigheyt hun-lieden houdt voor rechtveerdigh

en onschuldigh.

1 1 . Het tweede dat alhier aenghemerckt

moet worden is, dat dese verkeertheyt nimmer-

meer in ons rust heeft , maer sonder ophou-

den nieuwe vruchten voort brenght , te weten ,

de wercken des vleesches die wy voor henen

beschreven hebben : even gelijck als een aen-

ghestoken oven vlam en voncken uyt blaest

,

of gelijck een springh-ader sonder eynde water

op werpt. Want de boose begeerlickheydt en

vergaet nimmermeer, ende en wort nooyt t'

eenemael in de menschen uytgebluscht , voor

datse door de doot uyt het lichaem des doodts

verlost zijnde , gheheel en al haer selven uyt-

getrocken hebben. De Doop belooft ons wel

dat onse Pharao versmoort , en dat de sonde

ghedoodt is : doch niet alsoo dat hy niet meer

en zy , of ons gheen moeyte meer aen en doe

:

maer alleen dat hy niet en overwinne. Want

soo langh als wy in desen kercker onses li-

chaems gesloten blijven , so sullender in ons

overblijfselen der sonde wonen : maer indien

wy de belofte die ons in den
|
Doop van Godt

gegeven is door den gheloove vast houden
,

soo en sullense niet heerschen noch heer-

schappy voeren 1). Doch niemant en bedriege

sich selven , niemandt en pluymstrijcke sich

selfs in sijne boosheyt , wanneer hy hoort dat

de sond' altijdt in ons woont. De.se dinghen

en worden niet geseydt op dat die gene die

andersins meer als genoegh geneghen zijn om
te sondighen , in hare sonden sorglooslick sou-

den slapen : maer alleen op dat die , die van

haer vleesch aenghehitst en gheprickelt wor-

den , niet en beswijcken noch en vertwijffclen.

Laet hun veel eer ghedencken datse noch op

den wegh zijn , en gelooven datse groeten

voortgangh hebben gedaen, wanneerse ghewaer

worden dat hare boose begeerlickheyt alle daeg

een weynig afneemt , tot datse ghekomen zijn

ter plaetsen daer sy henen gaen : te weten

,

tot den uytersten ondcrgangh haers vleeschs,

1) regneeren.

Dat die ver-

dorventheydt

den Godvrueh-

die in den ondergangh van dit sterflicke leven

sal worden voltrocken. Ondertusschen moeten-

se sonder af laten dapperlick strijden, en haer

selven tot voortgangh moedt geven , en tot de

volkomen victory aendrijven. Want dit moet

oock liare neerstigheydt noch meer opscher-

pen , datse sien dat hen noch veel arbeydts

overblijft 1) nae datse langh sullen ghearbeydt

hebben. In somma, wy moeten 't daer voor

houden . dat wy worden ghedoopt tot de doo-

dingh onses vleeschs , dewelcke van den Doop

af in ons begonnen wordt , in dewe'cke wy
daghelicks voort varen : en die ten vollen uyt-

gevoert sal worden , als wy uyt dit leven tot

den Heere verhuysen sullen.

'1 2. Wy en segghen alhier niet anders dan

't geen d'Apostel Paulus in het seste en seven-

ste Capittel tot den Romeynen openthek ver- tighen moeyte

klaert. Want nae dat hv van d onverdiende n^^^''^^. dat

, ,. , 1 1 !• " 111 1 .
wordt betoont

rechtveerdigheydt ghedisputeert nadde , en dat ^„„,. ),^.t ^h^.

sommige godtloose daer uyt besloten dat de tuygnis en ex-

mensch nae sijn lust en sinlickheydt mocht Ie-
empei vnn Pan-

ven , dewijl wy door de verdiensten der werc-

ken Gode niet en behagen: soo seght hy terstont

daer op , dat alle de gene die met Christus ge-

rechtigheydt bekleedt worden , met eenen oock

door den Geest worden weder-geboren , en dat

wy van dese weder-gheboort een pandt hebben

in den Doop Hier uyt vermaent hy de Ge- f^""'- '"' '2-

loovige , datse aen 2) de sonde gheen heer-

schappy toe en laten in hare leden. Nu dev^'ijl

hy wist datter altijdt eenige swackheydt is in

de gheloovighe : soo is 't dat hy, op datse

daerom niet mismoedig en souden worden

,

daer by voeght dese vertroostingh , datse niet

en zijn onder de Wet. Dewijl het wederom

hadde moghen schijnen , dat de Christenen daer

uyt dats' onder het jock der Wet niet en zijn .

oorsaeck mochten nemen tot dertelheyt en

broodt-dronckentheydt , soo leert hy hoedanigh

die wech-nemingh en afschaffingh zy : en met

eenen oock wat ghebruyck de Wet heeft

,

welcke questy nu tweemael van hem was uyt-

gestelt. Den korten inhoudt hier van is, dat

wy verlost zijn van de strengigheydt der Wet,

op dat wy Christus souden aenhangen en met

hem vereenight zijn. En dat het ampt der Wet

is , ons van onse boosheydt t'overtuygen . en

tot bekentenis van ons' onmacht en rampsalig-

heydt te brenghen. Voorts nadien de kracht

van die boosheydt en verdorventheydt der

natuyr niet soo wel en wordt ghesien in een

onheyligh niensch die sonder vreese Godts sijne

boose begeerlickheden den toom los laet : so

steldt hv daer van een exempel in een weder-

gheboren mensch , dat is in hem-selven. Hy
seght derhalven dat hy eenen gheduyrigen

1) resteert. 2) [ ].
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strijdt heeft met d"overl)li]fselen sijns vleeschs.

en dat hy door een elendige slaverny gebon-

den wordt gehouden , soc dat hy sicb niet

geheel en kan overgheven tot de ghehoor-

saemheydt der Goddehcker Wet. Daerom wort

hy gedronghen met suchten uyt te roepen

:

im. 7. 24. lek elendigh mensche ! wie sal my verlossen

uyt het lichaem deses doodts? Indien de kin-

deren Godts in een kercker gevangen gehou-

den worden soo langh sy leven . soo moetense

noodtsakelick seer bangh en benaeuwt zijn

door 't bedencken van haren sorgelicken staet

,

't en zy datmen dese vrees' en benaeuwtheyt

teghen gae. Soo steldt hy dan hierom daer

im. 8. 1. by een vertroostingh , datter gheen verdoe-

menis meer en zy voor de gene die in Chris-

tus Jesus zijn. Waer med' hy leert, dat die,

die de Heere eenmael in ghenaden aengheno-

men , in de ghemeynschap met Christus in-

ghelijft , en tot het ghesel.^chap van sijn Kerck

vergadert heeft, dewijlse volherden in het

gheloove aen Christus, ofschoonse van de sonde

beset en belegert zijn , en oversuicks de sond

in haer selven omdragen , evenwel van de

schuldt en verdoemenis.se zijn vry gesproken

en verlost. Indien dit d'eenvoudighe en op-

rechte uytleggingh van Paulus is , soo en isser

gheen reden om te dencken dat wy yetwes

vreemts en nieuws leeren.

Het tweede ] 3. De Doop dient oock tot een getuygh-
eynde^es

nis vBn onse belijdenis by den menschen. Want
tse dien'e tot sy is een teecken daer mede wy openbaerlick

1 ghetuygh- belijden dat wy onder het volck Godts willen

lijdln^sbrde getclt worden , daer mede wy getuygen dat

raschen: en wy met alle Christenen in den dienst des
e dit ghc- ggriighen Godts, en in d'eenige Religy over

een komen 1) en toestemmen : daer mede wy
eyndelick ons geloof in 't openbaer bewaerhe-

den : soo dat niet alleen onse gemoederen den

lof Godts uyt-ademen en van haer geven

,

maer oock onse tongen en alle de leden onses

lichaems met allerley rnogelicke beduydinghen

Godts roem verkondighen. Want aldus wordt

all' het onse
,
ghelijck betaemlick is , toe-ghe-

bracht tot dienst van Godes glory en heer-

lickheydt , van deweicke geen dingh ter wcrelt

en behoort ydel te zijn : aldus worden oock

andere door ons exempel tot de selfst' oeffe-

Tor. 1. 1.3. ninghen aengheport. Hier op sagh Paulus, doe

hy die van Corinthen vraeghde , ofse niet en

waren ghedoopt in den Naem van Christus

:

gevende te verstaen , dats' even daer mede
dats' in den Naem van Christus ghedoopt

waren , haer selven aen Christus gheheel over-

gegeven, in sijnen Naem ghesworen , en aen

hem haer trouw by de menschen toegheseydt

en verbonden hadden . so datse voortaen eenen

1) drajfpn.

anderen mot en mo(;htcn belijrlon belinlven

den eenigen Christus, indiens' immers hare

belijdenis niet en willen versakeii die sy had-

den gedaen in den Doop
1 4. Nademael als nu verklaert is wat oogh-

merck de Heere in d'instellingh des Doops ghe-

had heeft: soo is lichtelick t'oordeelen iioe wy
den selven ghebruycken en ontfangen moeten.

Want voor soo veel die ons geheven wort tot

oprechtingh , voedingh , en versterkingh onses

gheloofs, soo moets' ontfangen worden als uyt

de handt van den Autheur self: wy moeten

oock voor vast en seker houden . dat hy is

die geen die door het teecken tot ons spreeckt

,

dat hy is die geen' die ons reynight. afwascht.

en de gedachtenis onser misdaden vernietight

:

dat hy is de geen' die ons aen sijn doodt part en

deel gheeft : die den Satan sijn rijck beneemt

:

die de krachten van onse boose begeerlickheydt

krachteloos maeckt : jae die een met ons wort

,

op dat wy hem aenghedaen hebbende voor kin-
[

deren Godts mochten gereeckent worden. Dat

hy, segg' ick , dit alles soo waerlick en seker

van binnen verricht aen onse ziel , als wy seker-

lick sien dat ons lichaem van buyten afghe-

wasschen , inghedoopt en besprenght wordt.

Want dees' over een komingh of ghelijckcnis ,

is d'alder-sekerste regel der Sacramenten : soo

dat wy in de lichamelicke dinghen de geeste-

licke gaven bemercken , even eens als ofse

tegenwoordelick voor ons' ooghen stonden

,

dewijl het den Heere goedt gedacht heeft ons

deselve door soodanige figuyren voor te dra-

ghen : niet dat soodanighe gaven aen het Sacra-

ment verknocht en daer in besloten zijn , op

dats' ons door de kracht van dien mochten

toegebracht worden : maer alleen om dat de

Heere door dit teecken ons ghetuyghnis gheeft

van sijn wil : te weten , dat hy ons alle dese

dinghen wil schencken. Hy en voedt oock ons'

ooghen niet alleen met een ydel' aenschou-

wingh : maer hy voert ons oock dadelick tot

de saeck selfs, en volbrengt met eenen krach-

tighlick . 't geen hy afbeeldt en beteeckent.

1 5. Hier van hebben wv blijck en bewijs

in Cornclius den Hooftman over honderdt . de-

weicke met de vergevinge der sonden , en met

de sienlicke gaven des Heyligen Geestes aireede

te voren begacft zijnde
,
ghedoopt wierdt : door

een begeerte die hyhaddc, niet om een over-

vloedigher vergcvingh , maer om een sekerder

ocffeningh sijns gcloofs uyt den Doop : jae om
een vermeerdering sijns vertrouwens uyt suick

een pandt te verkrijgen. Hier op soude mis-

schien yemant mogen voorwerpen: Waerom
seyde dan Ananias tot Paulus . dat hy sijne

sonden door den Doop soud' afwas.schcn . in-

dien de sonden door de kracht des Doops niet

lli-t fwcfde

deel lies Capit-

tels onder-

sehcydcii in

vier deelen.

1. Van het

ghebruyo.k des

Doops, wat

behangt de ver-

stereklngh des

geloofs.

Bevestigingh,

verklaert door

het exempel

van CorDeliu»

en Panlns

Aetor. 10. 4S.
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Vaa het gc-

bi'uyck des

!)oops, so veel

belanght de be-

lijdenis onses

2. Vaii de

weerdigheyt of

onweei'digheyt

des Dieiiaers.

Dat daer door

de» Doop uiet

met allen toe-

ghebraeht of

oook af gheno-

irien wordt.

afghewasschen en worden? lek antwoorde

,

wy worden geseyt t'ontfangen , te verkrijgen
,

te bekomen 't geen' ons , wat belanght 't ge-

voel en het ghetuyghnis onses gheloofs , van

den Heere ghegheven wordt, 't zy dat hy 't

ons als dan eerst ghetuyght, 'tzy dat hy 't

ons te voren betuyght hebbende, meer en

sekerder bevestight. Soo heeft dan Ananias dit

alleen willen segghen : O Paulus , opdatghy

seker mooglit zijn , dat u de sonden zijn ver-

gheven , soo laet u doopen. Want de Heere

belooft in den Doop de verghevinghe der son-

den , ontfanght dan de selvighe , ende weest

gerust. Hoewel ick en hebb' alhier niet voor

de kracht des Doops te verminderen : dat de

beteeckende saeck en waerheydt met het teec-

ken vergheselschapt is , ten aensien Godt door

uyterlicke middelen werckt , dat is by my be-

kent en seker. Voorts , wy en verkrijgen uyt

dit Sacrament ghelijck oock uyt all' andere

gheen vrucht , 't en zy dat wy 't ontfanghen

door den geloove. Indien wy geen geloof daer

toe en brengen , soo sal het zijn tot een ge-

tuyghnis van ons' ondanckbaerheyt, daer door

wy voor Godt sullen worden aengeklaeght

,

om dat wy de beloft die daer gegeven wordt

niet en hebben ghelooft. Maer voor soo veel

het een teecken is van onse belijdenis , soo

moeten wy daer door getuyghen dat wy ons

vertrouwen gronden en stellen op Godts barm-

hertigheyt, en dat onse reynigheyt geleghen

is in de verghevinghe der sonden , die ons

door Jesus Christus is verworven : en dat wy
in Godes Kerck intreden , om eendrachtelick

in eenen sin en in een ghevoelen des gheloofs

en der liefde met alle gheloovighe te leven.

Dit laetste heeft Paulus willen beduyden , als

hy seght : Dat wy alle te samen ghedoopt zijn

in eenen Geest, op dat wy een lichaem sou-

den zijn.

16. Wijders, indien 't waerachtigh is
,
ge-

lijck wy 't voor waerachtig houden , te weten
,

dat het Sacrament niet en moet gheweerdeert

worden na de handt des genen die dat bedient

,

maer gelijck als na de handt Godes , van wien

het sonder twijlTel voort gekomen is: so kan

men daer uyt af nemen dat den Sacramente

niet met allen gegeven of benomen en wort

door de weerdigheydt des Dienaers die 't Sacra-

ment uytdeelt. En gelijck onder de menschen
,

wanneer ergens eenigen briefis gesonden , soo

verre maer de handt en het teecken des briefs

genoeghsaem bekent zijn, daer aen in 't minste

niet en is ghelegen , wie of hoedanigh de bren-

ger zy geweest : alsoo moet het oock ons ge-

noegh zijn , dat wy de handt en het teecken

onses Heeren in sijne Sacramenten sien en be-

kennen , van wat Dienaer of Bode de selvigh'

oock tot ons souden moghen ghebracht wor-
den. Hier door wort de dwalingh der Dona-
tisten treffelick wederleydt, dewelcke de kracht

en prijs des Sacraments afmaten nae de weer-

digheydt des Dienaers. Soodanighe zijn iiedens-

daeghs onse '\Veder-doopers , dewelcke sterc-

kelick ontkennen I) dat wy wettelick zijn

gedoopt, om dat wy in het Pauselicke Rijck

van d'afgoden-dienaers en godtloose ghedoopt

zijn. Daerom dringense stijf en uylsinnighlick

op den Weder-doop. Teghen welckers onghe-

schicktheden wy door een ghenoeghsame krach-

tighe reden sullen ghesterckt worden , indien

wy gedencken , dat wy zijn gedoopt , niet in

den naem van eenigh mensch , maer in den Matth. 28. lo.

Naem des Vaders , en des Soons , en des Hey- En dat der-

ligen Geestes : en dat het derhalven niet eens ^"i"" "'«' ''"

1 n 1 T\ moeten wedet
mensenen, maer Godes Doop is: van wien

dats' oock soude moghen bedient wesen. Of-

schoon die gheen' die ons doopten noch eens

soo groote niet-weters of verachters Godts en

der gantscher Godtvruchtigheyt geweest wa-

ren : soo en hebbense nochtans ons niet ge-

doopt tot de gemeynschap van haer' onweten-

heyt of godtloosheydt, maer tot het gheloove

van Jesus Christus : want sy hebben aenge-

roepen niet haer eygen , maer Godes Naem,

sy en hebben ons oock in geenen anderen

naenï ghedoopt. Indien 't Godes Doop was, so

had 'se voorvvaer in haer inghesloten de beloft

van de vergevinghe der sonden , van de doo-

dinghe des vleeschs , van de gheestelicke leven-

digh-makingh , en van de gemeynschap met

Christus. Alsoo en heeft het den Joden niet

gheschaedt , datse van onreyne en afvallighe

Priesters besneden waren : het teecken en was

oock daerom niet te vergeefs , datmen hen

wederom op 2) nieuw soud' hebben moeten

besnijden , maer het was genoegh dat het weder

ghebracht wierdt tot sijnen rechten oorsprongh.

't Geen' sy tegen-werpen, te weten, dat de

Doop in de vergaderingh der Godtvruchtigen

behoort bedient te worden , dat en kan niet

maken dat de gantsche kracht des Doops soude

worden uytghébluscht door het ghebreck 't

welck in een deel des Doops is. Want als wy
leeren wat men behoort te doen op dat de

Doop reyn zy en vry van alle besniettingh

,

soo en maken wy evenwel d'inslellingh Godts

niet te niet , ofschoon d'afgoden-dienaers de-

selve vervalschen. Want al hoewel de Besnij-

denis eertijdts door veel superstitien verdorven

was , soo isse nochtans altijdt voor een teec-

ken der genade ghehouden gheweest. Doe oock

Josia en Hizkia uyt het gantsche Israël ver-

sameiden de ghene die van Godt waren af-

geweecken , soo en hebben sy de selfste niet

1) versaken. 2) [].
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geroepen of genoodigt -tot een tweede besnij-

(p. 546 ) ding.
I

't En is oock 1 7. Op 't geen sy ons verder vragen , te

niet bondig ge- weten: Wat gheloof dat wy doch sommige
noegh dat de •

i i j . U J . u
Weder-Doo- J^ren langli na dat wy gnedoopt waren , be-

pers by bren- wesen en getoont hebben , op datse daer uyt
gen, te weten,

„lochten besluvten dat onsen Doop nul en te
dat wv na den

i r r -i ' i i

Doop ' eenii;iie vergheels IS, dewijls ons niet en wordt gne-
jaren langh hevhght anders dan door het woordt der be-

ioóvi»b°ge"we- loften met het geloof onlfanghen en aenghe-

ven zijn. nomen : antwoorden wy aldus: Dat wy wel in

Rom. 3. 3. Qj^gg blintheyt en ongeloovigheydt langhen tijdt

de belofte die ons in den Doop gegeven was,

niet gekent noch ghehouden en hebben : maer

dat niet te min de belofte selve , dewijlse van

Godt quam , altijdt vast , bondigh en waer-

achtigh ghebleven is. Ofschoon alle menschen

leughenachtigh en trouwloos waren , so en

houdt nochtans Godt niet op v/acrachtigh te

zijn ; ofschoon alle menschen verloren liepen
,

Christus blijft evenwel de saligheydt. Wy be-

kennen derhalven dat de Doop voor die tijdt

ons niet een hayr en heeft gebaet , doe de

beloft ons daer in voor-ghedragen , sonder de-

welcke de Doop niet en is , veracht en ver-

schoven lagh. Doch nu , nae dat wy door de

ghenade Godts ons hebben begonnen te bekee-

ren, so beschuldigen wy onse blintheyt en

hardigheydt des herten , dat wy soo een groole

goedtheydt soo langh met ondanckbaerheydt

Want Godts bejegent hebben. Voorts ghelooven wy dat de
belofte blijft

j^elofte sclve niet en is verdwenen: en denc-

ken by ons selven aldus : Godt belooft ver-

gevinghe der sonden door den Doop , en hy
sal sonder twijflel de beloofde vergevingh allen

den gheloovigen betalen. Die beloft was ons

in den Doop voor-ghedragen : laet ons derhal-

ven deselve door hel gheloof omhelsen. Sy is

ons wel langen tijdt van wegen ons' ongeloo-

vigheyt begraven gheweest, maer laet ons die

En als Godt nu ter tijdt door 't gheloof acnnemen. Daerom
de Joden tot jig Je Hecrc het Joodtsche volck tot boet-

dight, soo en vecrdigheydt noodight , soo en ghebiedt hy den
beveelt hv niet genen , die door een godtloose (gelijck geseydt

saUeVbestZ '^) ^" heylighscheunende 1) handt besneden

worden. Zijnde , iii deselvc godlloosheydt verwert eeni-

ghen tijdt langh gheleeft hadden , niet met allen

van een tweede Besnijdingh : maer hy dringht

alleen daer op dats' haer van herten sullen

bekeeren. Want al hoewels' het Verbondt ver-

broken hadden , so bleef nochtans het teecken

des Verbonts , uyt kracht van des Heeren in-

stellingh , altijdt vast en onveranderlick. Soo
wierdense dan alleen onder en met een condity

van boetveerdigheydt en bekeeringh hersteldt

in 't Verbondt, 't welck Godt ecnmaei in de

Besnijdenis met hen gemaeckt hadde : welcke

1) kerck-roovische.

Dit is oock

seer swack dat-

se haer selven

wapenen met

Besnijdenis sy nochtans door de handt eens

trouwloosen Priesters ontfanghen hebbende

,

wederom , so veel in hun was , verontreynight

en des se'.fs kracht en vrucht vernietight hadden.

1 8. Maer sy laten sich voorstaen dats'

eenen vyerigen pijl teghen ons uytschieten

,

wanneerse voort brengen dat Paulus die Dis-

cipelen van Ephesen weder ghedoopt heeft die ''^* eiempei
'

, I n IJl 'an Paiilus, als
met Joannes Uoop eenmael gedoopt waren, „f ^y eenige

Want indien nae onse bekentenis de Doop van Discipelen we-

Joannes en onsen Doop een is : so volght hier
'''" s^edoopt

uyt : Gelijck die Ephesische Discipelen te voren Actor.19. 3,5.

qualick onderwesen zijnde: naderhandt does'

in het rechte geloof onderwesen waren , daer

in weder ghedoopt zijn : dat oock alsoo die

Doop die sonder ware Leer' gheweest is, voor

nul en van onweerden ghehouden moet wor-

den : en dat wy van nieuws moeten worden

gedoopt in die ware Religy die wy nu eerst

aengenomen hebben. Sommige meynen , datter

ergens een verkeert nabootser van Joannes zy

geweest die dese Discipelen eer in een ydele

superstity dan in de ware Leer' soude gedoopt

hebben. Het welck sy hier uyt schijnen te

gissen , om dat dese Discipelen belijden datse

van den Heyligen Geest gantschelick niet en

weten : welck' onwetenheydt Joannes in sijne

Discipelen niet en soud' hebben ghedooght.

Doch 't en is niet waerschijnlick , dat de Joden
,

ofschoon se niet en waren ghedoopt gewor-

den , ontbloot zijn geweest van alle kennisse

des Geestes , die door soo veel ghetuyghnis-

sen der Schriftuyr bekent en vermaert ghe-

maeckt wort. t Geen derhalven dese Disci-

pelen antwoorden , datse , namelick , niet en

weten of' er een Heylighe Geest zy, dat moet

verstaen worden als ofse seyden , datse noch

niet en hadden ghehoort, of de gaven des

Geestes , van dewelcke Paulus haer onder-

vraeghde, den Discipelen van Christus gege- Den Doop van

ven wierden. Wat my belanght: lek stae toe ^Tl"?' "l'''
1 1 T-v 1- 1 ^^• • 1 r

nat het zv glic-

dat de Doop die dese Discipelen ontfangen doopt worden

hadden
,
gheweest is de waerachtige Doop van '" ''*'' '^^'"^

Joannes , en een en de selfste met den Doop
van Christus: maer ick ontkenn' datse weder

gedoopt zijn. Wat willen dan dese woorden :

Sy zijn ghedoopt in den Naem van Jesus? Som-
mighe leggen dese woorden alsoo uyt : dat

Paulus hen-lieden alleenlick in d'oprechte Leer'

heeft onderwesen. Maer ick wil die woorden

liever eenvoudelicker verstaen van den Doop
des Heyligen Geestes, dat is, van die sien-

licke gaven des Geestes die door d'opleggin-

ghe der handen gegeven wierden. Want het

en is niet nieuw en vreemt dat die gaven door

het woordeken Doop worden beteeckent. Gbe-

lijck van d'Apostelen wort verhaelt , datse op

den Pinckster-dagh ghedachten aen de woor- Actor. l. 5.

Ö3
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Actor. 2. 16.

3. Van de

vertlciffenisseii

daei' dooi' dit

iSacraineut is

verontrejÈiight

geweest.

(p. 54,7.)

De beswee-

riugh des wa-

De w&sseu-

keersse.

De salve.

De blasingh.

den des Heeren van den Doop des Vyers en

des Geestes. Petrus vertelt oock dat deselve

woorden hem weder in sijn gedachtenis qua-

men , doe hv ghesien hadde die gaven die op

Cornelius en op sijn huysgesin en maeghschap

uytghestort waren. Hier tegen en strijdt niet

't gheen daer nae geseydt wordt , te weten

:

Doe hy hen de handen opgeleydt hadde , soo

quam de Heylighe Geest op hen. Want Lucas

en vertelt niet twee verscheyden dingen : maer

hy volght alhier die wijse van vertellen die

seer gemeyn en gebruyckelick was by den

Hebreen , dewelcke voor eerst den korten in-

houdt van de saeck voorstellen , en deselve

daer na breeder uytlegghen. 't Welck yeder

een uyt de t'samen-voegingh der woorden selfs

kan beniercken. Want hy seydt: Als sy dit

ghehoort hadden , wierdense ghedoopt in den

Naem van[ Jesus. En als Paulus hen de handen

opgeleyt hadde, quam de Heylighe Gheesl op

haer. Door dese laetste woorden wordt ons

beschreven hoedanigh die Doop zy geweest.

Indien d'eersle Doop door onwetenheyt wort

geschonden en verbroken , so datse met eenen

tweeden Doop soude moeten verbetert wor-

den : soo hadden d'Apostelen alder eerst moe-

ten herdoopt zijn gheworden , dewelcke nae

haren Doop binnen den tijdt van drie gant-

sche jaren naeuwlicks een kleyn deelken der

oprechter Leere gesmaeckt hadden. En nu wat

water-stroomen souden onder ons.ghenoeg-

saem zijn om so veel Doopen op nieuw te

verrichten , pisser onwetentheden zijn , die

door de barmhertigheyt des Heeren dagelicks

in ons verbetert worden.

19. De kracht, weerdigheyt , nuttigheyt,

en het wit, eynd' en ooghmerck van dit Sacra-

ment behooren nu , mijns bedunckens , klaer

en blijckelick ghenoegh te zijn. Wat het uyter-

licke teecken belanght , och of de rechte in-

stel-
I

linghe van Christus , soo veel de biilick-

heyt vereyscht , hadde moghen gelden om de

vermetenheydt der menschen te bedwingen.

Want ghelijck of het doopen met water, 't

welck Christus gebiedt , een verachtelicke saeck

waer, soo heeft men een zegeningh , of veel

eer een besweeringh gevonden , waer door de

ware consecraty en heyligingh des waters ver-

ontreynight wordt. Naderhandt is de wasse-

keers' en de salve daer by ghevoeght : en men
heeft ghemeynt dat de blasingh om den duyvel

uyt te drijven , den wegh bereyde tot den

Doop. En al hoewel ick weet hoe oudt daer

zy d'oorsprongh van desen vreemden by een

geschrapten hoop : so komt het nochtans my
en alle Godtvruchtighe toe te verwerpen al

dat 't welck de menschen tot d'instelling van

Christus hebben durven toe doen. En als de

duyvel sagh dat sijne bedriegerijen door de

sotte licht-geloovigheyt der werelt by na in

het begin des Euangeliums sonder swarigheydt

waren aengenomen , soo is hy tot grover be-

spottingen uytghebroken. Hier uyt is ontstaen

datmen door een ongebondene stoutigheyt,

spouwsel en diergelijcke beuselingen opentlick

tot versmaetheyt des Doops heeft ingevoert.

Door soodanighe proeven en bevindinghen moe-

ten wy leeren datter niet heyligers , niet beters

,

niet veyligers en is dan met d'eenige authori-

teyt van Christus verghenoeght te zijn. Hoe
veel oorbaerlicker waer het dan datmen al-

sulcke guychelachtige vertooninghen 1), die

d'oogen der eenvoudighen verblinden en hare

verstanden verstompen , liet varen , en datmen,

soo wanneer yemant te doopen is , den selven

in de vergaderingh der geloovighen voorstelde
,

en daer het de gantsche Gemeynte siet en

voor hem bidt, Gode toeheylighde: datmen

oock aldaer de belijdenisse des gheloofs , daer

med' hy moet onderwesen worden , oplaese

:

de beloften die in den Doop vervat zijn , ver-

haelde : hem daer na in den Naem des Vaders ,

en des Soons , en des Heyligen Geestes doopte :

en eyndtlick alsoo met gebeden en danckseg-

gingh wederom te huys sondt. Soo doend' en

souder niet met allen achter ghelaten worden

van 't gheen tot de saeck dient, en door die

eenige ceremony, die Godt tot een Autheur

heeft , soude de Doop seer helder en klaer

schijnen , sonder met eenighe vreemde vuylig-

heden verduystert te zijn. Voorts en is daer

aen niet veel gelegen of die geen' die gedoopt

wort
,

geheel in 't water, ende dat driemael

of eens ingeduyckelt , of alleenlick met water

besprengt worde : maer dit moet nae de ver-

scheydenheydt der Landen , staen en blijven

in de vrye keur der Kercken. Hoewel het

woordt Doopen beteeckent indompelen, en het

is seker dat d'Oude Kerck dese wijse van

indompelen onderhouden heeft.

20. Dit is oock dienstigh geweten te wor-

den 2) , dat sy 3) , die geen Kercken-Dienaers

en zijn , haer selven de bedieningh des Doops

ter quader trouwen aennemen : dewijl d'uyt-

deelingh des Doops soo wel een deel van den

Kercken-dienst is , als d'uytdeelingh des Nacht-

maels. Want Christus en heeft niet bevolen

dat de vrouwen of allerley mans-persoonen

doopen souden : maer hy heeft dat bevel ghe-

gheven den ghenen die hy tot Apostelen ver-

koren hadde. En als hy sijnen Discipelen be-

val dats' in de bedieningh des Nachtmaels

souden doen dat geen 't welck sy hem sien

doen hadden, gemerckt hy selfs het ampt van

een wettigh Uytdeelder bedient hadde , soo

1) giiychelsche pomperijen. 2) [ ]. 3) die.

Het spouwsel

en dierghelijc-

ke beuselingen

waer door de

Doop vcelsius

enwouderbaer-

licken sommi-

ge voorgaeiide

eeuwen is ghe-

schonden.

De ghestalt'

en wijse' eens

Cliristelicken

en oprechten

Doops.

D'indorape-

liugh moet vry

wesen.

4. Wien de

bedieninge des

Doops toe-

komt: te we-

ten, niet eenen

yegelicken,

noch oock den

vrouwen : maer

den Dienaren

der Kercke.
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Waer nvt de

Doop vau den

geiueyuen mau
envaude vron-

weu haer oor-

sprongh hetft.

heeft hy sonder tvvijllel gevvilt dalse sijn exem-

pel souden navolghen. Wat dit belanght dat-

men van over veel eeuwen , en by nae van

het begin der Kercken voor een ghevvoont aen-

ghenomen heeft, dat oock de Leecken , als de

Dienaer niet tijdelick by de handt en was , in

het perijckel des doodls doopen souden , ick

en sie niet met wat bondighe reden sulcks

soude kunnen worden verdedight. D'oude Lee-

raers die dese gewoont of onderhielden , of ge-

dooghden, en hebben self niet geweien of sulcks

wel en met recht geciaen vvierdt. Want Augu-
stinus gheeft dees' onsekerheydl te kennen

,

als hy seght : Ick en weet niet of men Godt-

vruchtelick mach seggen dat die wederom ge-

doopt moet worden, die van eenen ghemeynen

man uyt drmgende nootsakelickheydt ghedoopt

is. Want indien het sonder dringende noot-

wendigheyt gheschiedt, soo is sulcks een on-

behoorlicke tastmgh in een vreemt ampt : maer

indien het gheschiedt uyt noot , soo en is het

geen sond', of is het sonde, soo isse vergeve-

lick. Voorts is van de vrouwen sonder eenigh'

uytsonderinghe 1) in 't Concily van Carthago

besloten , datse gantschelick niet en sullen be-

staen te doopen. JMaer [seffhf men'\ 2) het staet

te vreesen dat de krancke persoon , indien hy
sonder Doop sterft . van de ghenade der weder-

geboorte sal berooft worden. In 't minste niet.

Wanneer Godt belooft dat hy onsen Godt sal

zijn
, en onses zaets nae ons , soo verklaert

hy dat hy onse jonghe kinderen eerse geboren

worden, tot sijne kinderen aenneemt. In dit

woort IS hare saligheyt begrepen. Daer en sal

oock niemandt bestaen van Godt soo lasterlick

te spreken , dat hy soud' ontkennen dat sijn

beloft in haer selven ghenoeghsame kracht

heeft om haer vrucht en nuttigheyt voort te

brenghen. Hoe groeten schade dit leer-stuck
,

niet wel verslaen en uytgheleydt zijnde , dat

,

namelick , de Doop ter saligheydt nootsakelick

is, ingevoert heeft, dat wort van weynige be-

merckt : en daerom oock des te min gemijdt.

Want als dese meyningh geit dat die alle ver-

loren zijn die met water niet en hebben kun-

nen ghedoopt worden : soo is onse condity

ergher dan de condity der Israëliten, als of

de genade Godts nu meer bekrompen waer,

dan onder de Wet. Want in sulcken gheval 3)

sal men moeten oordeelen dat Christus is ge-

komen niet om de belofte te vervullen , maer

om die te vernietigen : naerdien 4) de beloft

die doe by haer selven ghenoeghsaem was om
de saligheydt voor den achtsten dagh toe te

brengen , nu ter tijt sonder behulp des teec-

kens krachteloos zijn soude.

21. Hoedanigen ehewoontde Kerck desen

1) iijtneuiingli. 2) [ ]. 3) kaa. 4) gemerckt.

aengaende ghehadt heeft voor de lijden van

Augustinus , dat kan voor eerst uyt Tertul-

lianus verslaen worden, deweicke seydt, dat

de vrouwen het spreken in de Gemeynte niet

en wort toegelaten , noch oock het Predicken
,

noch het Doopen , noch het Offeren : op dats'

haer selven geen deel van eenigh mannelick

,

veel min van eenigh Priesterlick-ampt en sou-

den aentrecken. Hier van is oock Epiphanius

een overvloedighe getuyghe, wanneer hy den

ketter Marcion verwijt dat hy den vrouwen
consent gaf om te doopen. D antwoorde der

ghener die anders gevoelen, is my wel be-

kent , datter , namelick
,
groot onderscheydt is

tusschen een ghewoonlick gebruyck , en een

extra-ordinaer hulp-middel in d'uyterste noot

:

maer dewijl hy sonder eenighe uytsonderingh 1)

verklaert dat de Doop bespot wort , als men
den vrouwen verlof geeft om te doopen , soo

blijckt ghenoeghsaem , dat dit misbruyck van

hem verdoemt wort, in sulcker voegen dat

het geensins en is te verontschuldigen. Hy en

steldt oock in het derde Boeck gantsch
|

geen

uytsonderinghe 2) , alwaer hy leerdt , dat oock

selfs de Heylige Moeder van Christus daer toe

gheen consent en hadde.

22. Het exempel van Zippora wort alhier

t'onpass' by ghebracht. Want daer uyt dat de

Engel Godts bevredight was nae dats' eenen

steen ghenomen hebbende haren Soon besne-

den hadde, wordt t'onrecht besloten dal Godt

hare daedt voor goedt ghekeurt heeft. Ander-

sins soudemen moeten segghen dat oock die

dienst die de Heydenen , dewelke van Assyrien

tot Samaria waren over ghebracht , opgerecht

hadden, Gode behagelick gheweest zy. Maer

men kan met andere bondige redenen bewij-

sen , dat de daedt van dit sotle Wijfonver-

standelick wordt na ghevolght. Indien ick

seyde, dat dit yetwes bysonders is geweest,

't welck tot een exempel niet en mach ghe-

bruyckt worden , en datter groot verschil is

tusschen de Besnijdenis en den Doop : voor-

nemelick dewijl nergens en wordt ghelesen dat

den Pnesteren eerlijdts een speciael bevel is

gegeven dat sy de Besnijdingh bedienen sou-

den : dat waer ghenoeghsaem tot weder-leg-

gingh van dien. Want de woorden van Christus

zijn klaer: Gaet henen, leert alle volckeren,

en doopt. Dewijl hy d'Apostelen stelt tot Ver-

kondigers des Euangeliums en lot Dienaren

des Doops, en dat nieinant in de Kerck (ge-

lijck d'Apostel gheluyght) dees' eer' sich sel-

ven aenlreckt , behalven die die van Godt ge-

roepen is
,

gelijck Aaron ; so grijpt die in een

vreemt ampt, die sonder wettighe beroepingh

bestaet Ie doopen. Paulus roept opendick voor

1) uytuemiiiijli. 2) ii,\tm-mingli.

Sy is oock

verworpen vau

Tertullianuseu

Kpiphanius.

Lib. roütr

Heres. 1.

(p. 548.)

Teghea-wer-

piug, bevestigt

met het exem-

pel van Zippo-

ra. Esod.4.25.

Matlh.38. 19.

Kom. 14. 23.
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.3. Antwoort.

Be jonge kin-

ilereti die ko-

men te sterven

eerse met water

hebben kunnen

gheJoopt wor-

den, en worden

uyt het Rij et

der Hemelen

niet gbeweert,

als maer daer

by niet en komt
verachtingh en

versuymnis.

sond' uyt al dat 't welck wy, selfs in d'alder-

geringhste dingen , als in spijs en dranck , met

een twijiïelachlige conscienty by de handt ne-

men. Soo wortter dan in den Doop der vrou-

wen , in den welcken de regel door Christus

ghegheven , kennelick geschonden wordt , een

veel swaerder sonde begaen , want wy weten

dat die dingen die Godt te samen voeght, niet

en moghen ghescheyden worden. Doch ick laet

dit alles varen: en wil alleen dat de Lesers

sullen bemercken , dat Zippora geen dingh min

voor en hadde , dan Gode daer mede dienst

te bewijsen. Siende dat haer Soon in 't perijc-

kel des doodts was , so grimt, en murmureert

se , en werpt oock de voorhuyt niet sonder

verbolgentheydt ter aerde : sy scheldt haren

Man also, dats' oock toornigh wordt tegen

Godt. In somma 't is klaer en seker dat dit

geheele werck uyt ongheduldt en onsteltenis

des gemoedts is voort ghekomen : want sy mort

en knort tegen Godt en haren Man , om datse

gedwongen wordt haers kindts bloedt te stor-

ten. Daer benefïens ofschoon se in all' andere

dinghen haer selven wel ghedraghen hadde,

soo is nochtans dit een onverschoonlicke licht-

veerdigheydt , dats' haren Soon besneden heeft

in de tegenwoordigheyt van haren Man Moses

,

die niet een ghemeyn man , maer de voor-

naemste Propheet Godts was, so datter in

Israël geen grooter Propheet en is opgestaen :

't welck haer niet meer en was gheoorlooft

,

dan het den vrouwen hedensdaeghs geoorlooft

IS, onder d'oogen des Bisschops te doopen.

Maer dit verschil sal terstont sonder swarig-

heydt af gedaen worden door dese grondt-

reden , te weten , dat de jonghe kinderen die

uyt dit leven komen te verhuysen eerse ge-

doopt zijn , uyt het Koninckrijck der Hemelen

niet ghesloten en worden. Wy hebben aireede

gesien , dat Godts verbondt grootelicks ver-

ongelijckt wort, indien wy daer op, als of

het in sich selven swack waer, niet en berus-

ten : dewijl des selfs kracht en vrucht aen den

Doop niet en is gebonden , noch aen eenige

dinghen die daer toe ghedaen worden. Het

Sacrament wordt daer na den verbonde by
gevoeght als een zegel , niet om de belofte

Godts, als of die by sich selven krachteloos

waer, kracht te geven , maer alleenlick om ons

deselve te bevestigen. Waer uyt dan volght,

dat de kinderen der gheloovighen niet en wor-
den ghedoopt , op dats' als dan eerst kinderen

Godts souden worden
,

ghelijck ofse te voren

vreemt waren van deKerck, maer datse veel

meer daerom door dit openbaer teecken in de

Kerck worden opgenomen , om dats' aireede

te voren uyt kracht van Godts beloftenis tot

het lichaem van Christus behoorden. Indien

De nootsake-

lickheydt des

handels van

den Kinder-

doop.

derhalven het teecken door sorghloosheydt

,

of door onachtsaembeyt niet en wort achter

gelaten , so zijn wy vry van alle ghevaerlick-

heydt. Het is oversuicks veel beter, dat wy
Godes ordonnanty dees' eerbiedigheydt toe-

draghen , dat wy de Sacramenten van niemandt

anders en versoecken dan van de ghene die

met de bedieningh der solver door des Heeren

ghebodt belast zijn. Wanneer men dien van Van wien

de Kerck niet en kan ontfaneen , Godes ae- "«" "if" "^^P
,, • , , V

, ,
^ , sal halen.

naed en is daer aen alsoo niet gebonden , ot

wy kunnen deselve ghenade wel bekomen door

het gheloof uyt den woorde des Heeren.

Het Xri Capiitel

Dat de Kinder-doop met d'instellingh van Chris-

tus en met de natuyr van het teecken seer

wel over een komt.

Voorts dewijl sommighe rasende geesten

te deser tijdt , van wegen den Kinder-

doop sware beroerten in de Kerck verweckt

hebben , en als noch van haer woeden niet

af en laten : soo word' ick genootsaeckt tot

intoomingh van hare dolligheden alhier dit

naevolghend' aenhanghsel neder te stellen. En
indien dit byvoegsel yemand schijnt langer te

zijn als naer behooren , dien bidd' ick dat hy

by sich selven bedencke dat de suyverheyt

van de Leer' in so een swaerwichtighe saeck

te samen met de vrede van de Kerck by ons

soo veel moet ghelden , dat wy sonder wal-

ging en verdriet behooren t'ontfangen dat geen

't welck tot bevorderingh van dese twee dien-

sligh is. Hier by komt noch dat ick desen

handel alsoo sal soecken aen te leggen , dat

die tot verklaringh van de verborgentheydt des

Doops geen kleyn gewicht en sal toebrenghen.

Sy bevechten den Kinder-doop met een argu-

ment 't welck voorwaer eenen aenghenamen

schijn heeft , voor-gevende dat de Kinder-doop

door gheen instellingh Godts gefondeert , maer

alleen door der menschen vermetenheydt , en

verkeerde neuswijsigheyt ingevoert, en daer

toe door een sotte hcht-geloovigheydt licht-

veerdelick in gewoont aenghenomen is. Want
een Sacrament hanght aen eenen dunnen draet

indien 't niet en steunt op 't vaste fondament

van Godes Woordt. Maer wat sal 't wesen
,

wanneer de saeck ter degen in gesien zijnde

,

blijcken sal dat des Heeren heylighe ordon-

nanty met sulck een blaem valschelick en t'

onrecht wordt gebrandt-merckt? Laet ons der-

halven den eersten oorsprongh van den Kinder-

doop naspeuren en opsoecken. En indien be-

vonden wordt dat die alleenlick door der men-

De nnttigheyt.

D'oorsprongh

des Kinder-

doops is vaa

i

Godt.
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schen lichtveerdigheydt versonnen 1) is, soo

laet ons den selven laten drijven , en d'oprechte

onderhoudinghe des Doops door Godcs will'

alleen af meten. Maer indien sekerlick wordt

bewesen dat de
|
Kinder-doop gheensins van

't ghetuyghnisse Godts ontbloot en is, soo moe-

ten wy toesien dat wy de seer lieylige instel-

lingen Godts wech ruymende , met eenen oock

den Autheur selfs geen sraaetheyt aen en doen.

Dit -.vort be- 2. Vooroerst is het een ghenoeghsaem be-

bemmkhf der
^^^^^ leer-stuck ,

en onder alle Godtvruchtighe

beloften. buyten twijlTel , dat de rechte bemerckingh der

Geues. 17, 10. leeckenen niet alleen en is ghelegen in d'uyter-

licke ceremoniën : maer voornemelick aen de

beloftenis hangt en aen de geestelicke verbor-

gentheden , om dewelck' af te beelden de cere-

moniën selfs van den Heere verordineert wor-

den. Soo wie derhalven ten vollen sal willen

leeren , wat kracht de Doop heeft, waer toe

sy dient , en eyndelick watse gantsch en gaer

zy: die en moet sijn verstant niet hechten aen

het teecken en aen het lichamelick schouspel

:

maer dat selve veel meer opheffen 1) tot de

befoften Godts die ons daer in aengeboden

,

en tot d'inwendige verborgentheden , die daer

in voor ooghen gesteldt worden. Die dese

dinghen weet , die heeft de volkomene waer-

heyt des Doops, en op dat ick so spreeck',

haer gantsche substanty verkreghen : en hy sal

daer uyt oock gheleerl worden hoe en waer toe

d'uyterlicke besprenging gebruyckt wort. We-
derom die dese dingen met verachtingh voor by

gaende , sijn verstandt aen de sienlicke ceremo-

niën t'eenemael verknocht en ghebonden heeft

,

die en sal de kracht en eyghenschap des Doops

niet verstaen : en oock selfs met wat het water

beduydt, of wat ghebruyck het heeft. Dit is

met soo veel en soo klare gheluyghnissen der

Schriftuyr bevestight, dat het niet noodigh en

Deweickede is nu langhcr daer van te spreken. Dien-vol-

ghens hebben wy teghenwoordigh uyt de be-

loften die in den Doop ghegeven worden , t'on-

dersoecken, welcke daer zy de kracht en naluy-

re des Doops. De Schriftuyr betoont , dat in

den Doop voor eerst bewesen wordt de suy-

veringh der sonden , die wy van 't Bloedt van

Christus verkrijghen. Ten anderen oock de

doodinghe des vleesches , die geleghen is in

de deelachtigheydt van sijn doodt, waer door

de geloovighe tot nieuwigheyt des levens, en

oversulcks tot de gemeynschap met Christus
,

weder-gheboren worden. Tot desen korten in-

houdt kan al dat het welck in de Schriftuyr

van den Doop gheleert wordt betrocken wor-

den : behatven datse daer benelTens oock dient

tot een teecken om onse Religy by den men-
schen te betuygen.

1) versiert. 2) oprechten.

kracht

tiiyr dus Doops

betooueu.

3. En nadien Godes volck eer de Doop
inghesteldt was in des selfs plaets de Besnij-

denis hadde: soo laet ons insien en overleggen

wat onderscheyt daer zy tusschen dese twee

teeckenen , en waer in sy met malkanderen

over een komen : op dat wy daer uyt moghen

verstaen wat men van het eene nemen en op

het andere voeghen en toepassen mach. Als

de Heere aen Abraham ghebiedt de Besnijde-

nis t'onderhouden , soo seght hy eerst dat hy
sijn en sijns zaedts Godt sal wesen: voeghende

daer by dat hy hem was d'overvloedt en ghe-

noeghsaemheydt van alle dinghen , op dat

Abraham mochte versekert zijn dat Godts

handt hem wesen soude de springh-ader alles

goets. In welcke woorden de belofte des eeu-

wigen levens begrepen is: volghens d'uytleg-

ginge van Christus , de welcke daer uyt een

argument treckt om der gheloovighen onsterf-

lickheydt en weder-opstandingh te bewijsen.

Want, seght hy : Godt en is geen Godt der

doeden, maer der levendighen. Daerom als

Paulus den Ephesiers wilde aentoonen 1) uyt

wat een verderf de Heere haer verlost hadde
,

soo maeckt hy dit besluyt , dats' in voortijden

,

dewijlse tot het verbondt der Besnijdenis niet

en waren toegelaten, sonder Christus , sonder

Godt, sonder Hoop', en vreemt van de Testa-

menten der Beloften gheweest zijn , alle welcke

dingen in het Verbont self begrepen waren,

't Is nu sulcks dat de vergevinge der sonden

d'eerste toegangh is tot Godt en den eersten

ingangh tot het onslerffelicke leven. Waer uyt

dan volgt dat dese belofte van vergevingh die

de Besnijdenis hadde , met de belofte des Doops

aengaend' onse reynighmakingh over een komt.

Daer na bespreeckt en vereyscht de Heere van

Abraham, dat hy in oprechtigheydt en on-

schult sljns herten sal wandelen : 't welck tot

de doodingh of weder-gheboorte behoort. En
op dat niemant en soude twijlïelen dat de Be-

snijdenis een teecken zy van de doodingh des

vleesches , soo verklaert Moses sulcks duyde-

licker, als hy d'Israëliten vermaent de voor-

huydt hares herten den Heere te besnijden

,

om dats' uyt alle natiën der werelt verkoren

waren tot Godes volck. Ghelijck Godt wilde

dat de naekomelinghen Abrahams , doe hy die

tot sijn volck aennam, souden besneden wor-

den : alsoo verklaert Moses dats' aen hare

herten moeten worden besneden , leerend' also

daer mede welcke daer zy de waerheydt en

kracht van die vleeschelicke besnijdingh. Daer

beneffens, op dat niemandt nae de gheeste-

licke besnijdingh des herten soude streven

door sijn eyghen selfs krachten , soo betuyght

hy dats' een werck is van Godts ghenade.

1) vertoonen.

Maer hoeda-

nighe de belof-

ten zijn die aen

het teecken des

waters zij n ver-

knocht, dat en

kan niet heter

gesieu worden

dan in d'instel-

lingh der Be-

snijdenis.

Matth. 22. 32.

Lucas 20. 38.

Ephes. 2. 12.

Deuter. 10.10.

Deut. 30. fi.
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De beloft' en

de beteeckende

saeck ia in de

Besnijdinghen

in Jen Doop so

seer een en het

selfste, datter

geen ongelijck-

hej't, behalven

alleen in d'uy-

tsi'licke cere-

raony.en wordt

(p. 550.)

Hom. 12. 3, 6

Dit alles wordt van de Propheten^soo dickwils

gheleert en inghestampt , dat het onnoodigh

is alhier veel ghetuyghnissen by een te bren-

ghen , deweicke van selfs al-omm' gevonden

worden. Wy sien derhalven dat de Vaders de

selfste geestelicke beloft gehadt hebben in de

Besnijdenis, die ons hedensdaegs in den Doop

ghegheven wordt : dewijl de Besnijdenis hen-

lieden de vergevinge der sonden , en de doo-

dingh des vleeschs heeft beteekent en afgebeelt.

Boven dien
,

ghelijck wy geleert hebben dat

Christus is het fondament des Doops, als in

den welcken de voorseyde twee gaven ghe-

grondt zijn : alsoo is hy oock ghewisselick het

fondament der besnijdingh. Want hy wort

aen Abraham toegheseydt , en in hem de zege-

ningh van alle volckeren. Om welcke genade

te verzegelen het teecken der besnijdenis wort

ingestelt.

4. Nu kan men lichtelick sien , wat over

een komingh daer zy in dese twee teeckenen

,

en wat verscheydenheyt. De belofte , waer in

,

gelijck wy verklaert hebben , de kracht der

teeckenen bestaet , is in beyden eenerley : te

weten, de beloft van Godes Vaderlicke gunst,

van de vergevinghe der sonden en van het

eeuwlghe leven. Ten anderen is oock d'afghe-

beelde saeck in beyden een en de selfde

,

namelick , de weder-gheboort. Het fondament

waer op de vervullingh van dese dmgen steunt

,

is in beyden een , te weten , Christus. Dien-

volgens en isser geen onderscheydt ia d'in-

wendige verborgentheydt, waer uyt de gant-

sche kracht en eygenschap der Sacramenten

moet geweerdeert en geoordeelt worden. D'on-

gelijckheydt die daer is, is gheleghen in d'uy-

terlicke ceremony , dewelck' het minste deel

maeckt in de Sacramenten : dewijl het voor-

naemste deel derselver vast is aen de beloft

en aen de beteeckende saeck. Men mach der-

halven wel besluyten, dat al dat 't welck op

de Besnijdenis past, met eenen oock behoort

tot den Doop , uytgenomen het onderscheyt

der sienlicke ceremony. Tot dese toepas-

singh en
|
verghelijckmgh en worden wy als

met der handt gheleydt door den regel des

. Apostels, waer ons belast wordt dat wy de

gantsch' uytleggingh der Schriftuyr sullen

schicken en richten nae de ghelijckmatigheydt

des geloofs. En voorwaer de waerheydt laet

haer in desen deele by nae met der handt

lasten. Want gelijck als de Besnijdenis den

Joden was d' eerste stap en intrede in de Kerck,

om dats' hun was een seker teecken waer

door sy verseeckert wierden datse tot Godes
volck en huysghesin wierden opgenomen , en

sy selfs oock wederom beleden dats' haer sel-

ven Gode ten dienst over eaven : alsoo wor-

den wy oock nu ter tijdt Gode door den

Doop toegeheylight , op dat wy onder sijn

volck aengheschreven worden , en ons selven

oock van onse zijd' aen sijnen Naem verbin-

den souden. Waer door buyten twijfïel blijckt

,

dat de Doop is ghekomen in de plaetse der

Besnijdingh , op datse by ons soude doen even

dat het welck de Besnijdenis verricht heeft

by de Joden.

5. Indien wy nu willen ondersoecken of

de Doop den jonghen kinderen met recht wort

mede ghedeelt : sullen wy niet moeten segghen

dat die veel t'ongeschickt, jae veel t'uytsin-

nigh' is , die sich alleen aen het teecken des

waters en aen d'uyterlicke onderhoudingh en

handel wil blijven vergapen , en met sijn ver-

standt niet en wil letten op de geestelicke

verborghentheydt? Indien die maer eenighsins

wordt aengesien , soo sal sonder twijfTel blijc-

ken dat de Doop den jongen kinderen met

recht wort toegedient, als een saeck die hen

lieden toe komt. Want de Heere en heeft hen

eertijdts de Besnijdenis niet gegeven , of hy

heeft hen met eenen deelachtigh ghemaeckt

alle die dingen die doe door de besnijdenis

beteeckent wierden. Want andersins soud' hy

sijn volck met loutere guychelrijen bespot heb-

ben , indien hy , namelick, hen-lieden met be-

drieghlicke teeckenen bedroghen hadde. Het

welck selfs grouwelick is om te hooren. Want
hy verklaert duydelick, dat de Besnijdenis des

kindekens , sal wesen in de stede van een ze-

ghel om de belofte des verbondts te verze-

gelen. Indien nu 't verbondt vast en hecht

blijft: soo behoort het verbondt en de beloft

van dien hedensdaegs soo wel tot de kinderen

der Christenen , alss' onder het Oude Testa-

ment behoorden tot de jonghe kinderen der

Joden. En indien de kinderen part en deel

hebben aen de beteeckende saeck , waerom

sullense dan van het teecken af ghehouden

worden? Indiense de waerheyt des teeckens

verkrijgen , waerom sullense worden gheweert

van de figuyr en het teecken selve? Hoewel,

het uyterlicke teecken in het Sacrament is

alsoo met het woordt te samen ghevoeght,

dat het daer van niet en kan afgescheyden

worden. Indien het nochtans daer van wordt

onderscheyden , welck van beyden sullen wy

,

bidd' ick u, meer achten? Voorwaer dewijl

wy sien dat het teecken den woorde te dienst

staet, soo sullen wy segghen dat het den

woorde onderworpen is, en dat het woort hoo-

gher is te weerdeeren. Nadien dan het woordt

des Doops den kinderen toegheschickt wordt

:

waerom sal het teecken , dat is het aenhanghsel

des woordts hen-lieden gheweygert worden?

Dees' eenighe reden , al en warender gheen an-

Waer uyt dan

volght dat de

Doop niet min-

der den jongen

kinderen der

Christenen, als

de besnijdingh

den jonghen

kinderen der

Joden, toe en

komt : endedat

oock van het

teecken niet en

moeten worden

af ghelionJen

die gheue dien

de beteeckende

saeck toebe-

hoort.
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üc teghen-

werpingh, van

den ghcsctten

dagli der be-

snijdiiigh wort

wederleydt.

De tweede

bewijs-reden,

ghenonien uyt

bet Vei'bondt

't welck Godt

met Abraham
ghcmaeckt

heett.

I. Cür. 7. 14.

Gcnes. 17. 12.

Wederlegging

van een tegcu-

werpiugh.

dere meer , soude ghenoeghsaeni zijn om alle

die te weder-legghen die daer tegen roepen

willen, 't Geen sy teghen-werpen , dat de Be-

snijdenis een gheselte dagh verordineert was
,

dat is enckelick een uytvlucht-soeckingh. Wy
staen toe dat wy nu niet en zijn verbonden

aen sekere dagen
,

gelijck de Joden waren

:

maer dewijl de Heere , ofschoon hy geenen

dagh voor en schrijft , niet te min verklaert

dat het hem behaeght dat de jonge kinderen

door een openbare ceremonj in sijn verbondt

sullen worden aenghenomen : wat soecken wy
dan meer?

6. Hoewel , de Schriftuyr opent ons noch

een sekerder kennisse der waerheydt. Want het

is seer klaer en blijckelick, dat het 'verbondt

'twelck de Heere eenmael met Abraham ge-

maeckt heeft , niet min hedensdaeghs den Chris-

tenen toekomt: dan het eertijdts den Jootschen

volcke toe quam: en dat oversulcks dat vvoort

niet min sijn opsicht heeft op de Christenen,

dan hel te dier tijdt sach op i) den Joden 2).

'tEn zy dat wy moghelick meynen, dat Christus

door sijn toekomst de ghenade sijns Vaders

vermindert of verkort heeft , 't welck sonder

grouwelicke lasteringh niet en kan geseydt

worden. Daerom glielijck de kinderen der Jo-

den een heyligh zaedt ghenaemt wierden, om
datse deses verbondls erfghenamen geworden

zijnde , van de kinderen der godlloose onder-

scheyden wierden : alsoo worden om de selfste

reden de kinderen der Christenen heyligh ge-

acht , al zijnse schoon van sulcke Ouders ge-

boren van dewelcke d'een alleen gheloovigh

is : en door het ghetuyghnis des Apostels

onderscheyden van het onreyne zaet der af-

goden-dienaren. Nu , dewijl de Heere, terstondt

na dat het verbondt met Abraham gemaeckt

was, bevolen heeft dat het door een uytwen-

digh Sacrament in de jonge kinderen soude

verzeghelt worden , wat reden hebben de Chris-

tenen , waerom sy dat selfste verbondt hedens-

daeghs niet en souden betuyghen en verze-

ghelen in hare kinderen? Hier en moet my
niemandt teghen-werpen , dat de Heere sijn

verbont met geen ander teecken en heeft be-

volen te bevestigen dan met het teecken der

Besnijdenis 't welck over langh is afgeschaft.

Want men kan lichtelick antwoorden , dat hy

de Besnijdenis voor het volck des Ouden Tes-

taments tot bevestigingh van sijn verbont in-

gestelt heeft : maer dat nae d'afschaffingh der

selver evenwel allijt blijft de reden en oor-

saeck van bevestigingh die wy met de Joden

ghemeyn hebben. Derhalven moelmen allijdt

heerstelick bemercken wat tusschen ons en

haer ghemeyn is , en waer in sy van ons ver-

1) [] 2)

schillen. Het verbondt is gemeyn , d'oorsaeck

om 't verbondt te bevestighen is oock ge-

meyn. De wijse van bevestighen is alleen

verscheyden : want sy hadden de Besnijdenis
,

in wier plaets wy den Doop verkreghen heb-

ben. Andersins indien 't getuyghnis waer door

de Joden van de saligheydl hares zaedts ver-

sekerl wierden , ons ontnomen wort , soo

soude door Christus toekomste te weeg ghe-

bracht zijn dat de ghenade Godts ons nu min

en duysterder betuyght is , dan die te voren

den Joden was betuyght. Indien dit sonder

Christus ten hooghsten te lasteren , niet en

kan geseyt worden , door wien d'on-eyndige

goelheyt des Vaders klaerder en mildtdadiger

dan ooyt, op der aerden uytghestort en den

menschen verklaert en geopenbaert is ghe-

weest , soo moeten wy bekennen dat die goet-

heyt ten minsten niet meerder verduystert,

noch door geen minder getuyghnis verklaert

en moet worden, dan onder de duystere scha-

duwen der Wet geschiedt is.

7. Daerom als de Heere Jesus een bewijs

vertoonen wilde, waer uyt de werelt mocht

verstaen dat hy veel eer verschenen was om
de barmhertigheyt sijns Vaders wijder uyt te

breyden
, [

dan om die binnen enger palen te

betreckon , soo omhelst hy met een groote

vriendelickheydt de kinderkens die tot hem
gebracht wierden , en hy bestraft de Discipelen

die deselve van den toegangh tot hem soch-

ten af te houden : dewijl sy alsoo daer mede
den ghenen , den weicken het Koninckrijck der

Hemelen toe quam , afwendeden van hem , door

wien alleen d'ingangh tot den Hemel geopent

wort. Maer yemant soude mogen seggen, wat

gelijckenis heeft de Doop met dit omhelsen van

Christus? Want daer en wordt niet vertelt dat

hy de kinderkens gedoopt heeft : maer dat hy

die heeft ontfanghen , omhelst en gezeghent.

Indien wy derhalven sijn exempel willen na-

volgen , so moeten wy de jonge kinderkens

met de gebeden helpen : maer niet doopen.

Wat ons belangt , laet ons de wercken van

Christus wat aendachtelicker bemercken en

overlegghen dan sulcke menschen doen. Wy
en moeten dit niet lichlveerdelick voor by gaen,

dat Christus beveelt de jonge kinderkens tot

hem te brengen , voegende daer by dese reden :

Overmits het Koninckrijck der Hemelen den

soodanighen toekomt. Dese sijne goet-gunstig-

heyt bewijst hy daer na oock met de daedt

,

wanneer hy deselve kinderkens omhelst , en

door sijn gebedt en zegeningh den Vader be-

veelt en aenprijst. Indien "t recht en behoorlick

is dat de jonghe kinderkens tot Christus ge-

bracht worden, waerom en soudense dan niet

worden onlfangen lot den Doop , het teecken

Derde bewijs-

reden, door de

komst van

Christus en is

niet geschiet

dat de genade

Godts ons duy-

sterder en min-

der betnyght

soude zijn, dan

sy te voren den

Joden was.

Vierde be-

wijs-redeu, ge-

nomen uyt het

seggen van

Christus die

de jonghe kin-

derkens vrieii-

delick omhelst.

(p. 551.)

Matlh. 19. 14.

Uylvlucht.

Antwoordt,

Christus daedt

neerslelick

overleggheude,

en seer be(iua-

meliek op den

Kinder-doop

toepassende.
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van onse gemeynschap en mackerschap met

Cbristus? Indien 't Rijck der Hemelen hun-

lieden toekomt , waerom sal hun het teecken

geweygert worden, waer door de toegangh

tot de Kerck gelijck als geopent wordt , op

datse daer in ontfangen zijnde , met d'erfge-

namen des Hemelschen Koninckrijcks mochten

getelt en aengeschreven worden ? Hoe onrede-

lick sullen wy zijn, so 1) wy die wech drij-

ven van Christus , die Christus tot hem. noo-

dighl? Indien wy die berooven , die hy met

sijn gaven verciert? Indien wy die uylsluyten
,

die hy self ghewilligh toelaet? Is 't dat wy
willen overlegghen hoe wijt dat geen 't welck

Christus aldaer ghedaen heeft , verschilt van

den Doop , hoe sullen wy dan den Doop, daer

mede wy betuygen dat de kinderkens in Godts

verbondt begrepen zijn, van meerder weerde

kunnen houden, dan d'opnemingh, d'omhel-

singh , d'oplegginge der handen, en het ghe-

bedt waer mede Christus self tegenwoordigh

zijnde 2) betuygt dat de kinderkens hem toe-

in-reden. behoorcn en van hem gehejliglit worden ? Met

d'ander' uytvluchten daer mede sy de kracht

van dese plaets poogen t'ontsluypen , en doense

niet anders dan datse haer' onwetenheyt ont-

decken , want daer uyt dat Christus seydt

:

Laet de kinderkens tot my komen , besluy-

tense, soose meynen , scherpsinnighlick dat

die kinderkens al wat groot en oudt waren

,

Aatwoort. als dewelck' aireede gaen konden. Maer sy

worden van de Euangehsten in d'origmele

Griecksche tael genoemt brephé en paidia , door

dewelcke woorden de Griecken sodanige kin-

derkens beduyden die aen haers moeders bor-

sten hangen. So is dan het woordt komen
aldaer enckelick gestelt voor tot hem 3) nae-

deren. Siet doch eens hoedanige bedrieghlicke

listen en lagen sy 4) gedwonghen worden te

legghen , die teghen de waerheydt verhardt

2. in-redcn. zijn gheworden. 't Geen sy wijders segghen

dat het Koninckrljck der Hemelen den kinder-

kens aldaer niet en wort toe-ge-eygent , maer

den genen die als kinderkens zijn , dewijl Chris-

tus seght dat het den soodanigen , maer niet

dat het hen-lieden toe komt , dat en is niet

Antwoort. een hayr bondiger. Want indien men dit wil

aennemen , hoedanigh sal dan doch zijn de

reden van Christus , daer med' hy bewijsen

wil dat die, die ten aensien van haren ouder-

dom jonghe kinderkens zijn , niet en zijn vreemt

van hem ? Als hy ghebiedt datmen de kinder-

kens tot hem sal laten naederen , soo spreeckt

hy klaerlick van de waerachtige kindtsheydt.

En op dat dit niet ongerijmt enschijne, soo

voeght hy daer by dat het Rijck der Hemelen

den soodanigen toe komt. Indien de jonghe

1) is't dat. 2} []. 3) []. 4) die.

kinderkens daer onder noodtsakelick moeten

begrepen worden, soo is 't seker dat door het

woordt soodanighen oock de jonghe kinderkens

en haers gelijck beteeckent en aengewesen

worden.

8. Nu siet een yegelick wel dat de Kiu-

der-doop van menschen gheensins en is ghe-

smeedt , dewijl deselve soo seer op de Schrif-

tuyr is ghegrondt. De beuselingh der gener

die ons tegen-werpen datmen niet en vindt dat-

ter erghens selfs een eenigh kint door de han-

den der Apostelen zy gedoopt geworden , en

heeft oock geenen goeden schijn. Want al hoe-

v.'el dit by namen van d'Euangelislen niet en

wort vertelt , dewijl nochtans de kinderen oock

wederom niet en worden uytgesloten , so dick-

wils alsser van eemg gedoopt huysgesin ge-

meldt wort: wie soude dan , uytgenomen alleen

een uytsinnigh hooft, daer uyt besluyten datse

niet en zijn ghedoopt gheweest? Indien soo-

danighe bewijs-redenen yetwes moesten gelden,

soo soudemen oock den vrouwen het Nacht-

mael des Heeren moeten verbieden , dewijl wy
oock niet en lesen datse ten tijden der Apos-

telen tot het Nachtmael zijn toegelaten. Maer
wy zijn alhier te vreden met den regel des

geloofs. Want als wy overlegghen wat d'in-

settinghe des Nachtmaels mede brenght, soo

kunnen wy oock lichtelick oordeelen wien het

ghebruyck des Nachtmaels moet mede gedeelt

worden , het welck wy oock waernemen in

den Doop. Want als wy bemercken waer toe

de Doop is inghesteldt , soo bevinden wy duy-

delick datse den jonghen kinderen met min toe

en komt als den bejaerden. Sy en kunnen dien-

volgens daer van niet berooft worden sonder

den wille Godes , den insteiler ervan 1 ) , opent-

lick te verongelijcken. Datse voorts onder het

slechte gemeyne volck uytstroijen, datter veel

jaren nae d'opstandinghe van Christus ver-

loopen en gepasseert zijn in dewelcke de

Kinder-doop onbekent was : daer in lie-

ghense seer schandelick. Want daer en is

geen Schrijver soo oudt die des selvigen

oorsprongh en afkomst niet sekerlick en op-

haelt 2) en op en brengt tot den tijt der

Apostelen.

9. Nu moeten wy noch kortelick aenwij-

sen wat voor een vrucht uyt dees' onderhou-

ding voort komt , soo tot de geloovighe die

hare jonghe kinderen voor de Gemeynte stellen

om gedoopt te worden : als oock tot de jonghe

kinderen selven die met het Heylige Water

worden gewasschen : op dat niemandt sulcken

onderhoudingh als ydel en onnut en verwerpe.

Hoewel, soo yemandt in sijn sin krijght den

Kinder-doop onder desen deck-mantel te be-

1) des Auteurs. 2) betreckt.

ïeghen-wer-

pingh, dat

d'Apostelen

gheen jonge

kiuderen ghe-

doopt eu heb-

ben.

1. Antwoort.

Actor. 16. 15.

en 33.

ïeghen-wer-

pingh. De Kin-

der-doop is een

nieuwe saeck.

Antwoordt,

door ontken-

uingh.

Tweederley

ghebruyck en

nnttigheyt des

Kiuder-doops.



IV. ifi. 10. VAN DE UYTWENDIGE MIDDELEN DER SALIGHEYT. 777

spotten
, die drijft oock den spot met Lel ghe-

bodt der Besnijdingh, 't welck de Heere ghe-

gheven heeft. Want wat sullen sy doch voort

brenghen om den Kinder-doop te bestrijden,

dat oock teghen de Besnijdenis niet en soude

kunnen ghewendet worden? Alsoo straft de

Heere de hooveerdy van die, die terstondt

verwerpen en verdoemen 't gheen sy door haer

vleeschelick vernuft niet en begrijpen. Maer

de Heere voorsiet ons met andere wapenen,

[p. 552.) waer door hare dwaesheydt kan worden
|
af-

geset en weder-leydt. Want dese sljn' heylig'

instellingh, door dewelcke wy gevoelen dat ons

geloof met een' uytnemende vertroostingh ghe-

holpen wordt , en verdient niet ydel en onnut

. ïeo aen- ghenaemt te worden. Want door het teecken
1 ratt u-

QQf][g jgjj Kinde mede-gedeelt , wort de be-

loftenis die den Godtvruchtigen Ouderen is ge-

daen
,
ghelijck als door een inghedruckt zeghel

bevestight en vast en bondigh verklaert , te

weten, dat de Heere niet alleen hen-lieden,

maer oock haren zaden tot een Godt sal wesen :

en dat hy niet alleen hen-lieden met sijn goedt-

heydt en ghenade wil najaghen , maer oock

hare kinderen en nakomelinghen tot in het

duysenste gheslacht. En dewijl hier in de seer

groote goedertierenheyt Godts sich vertoont

,

soo geeft se voor eerst een seer ruyme stof

om sijn eer' en heerlickheydt te verkondighen,

en overstort de Godtvruchtighe herten met een

sonderlinghe blijdtschap , waer door sy met

eenen krachtiger opgeweckt worden om so

eenen vriendelicken Vader wederom lief te

hebben : den welcken sy oock besorght sien

ederiegging voor hare nakomelinghen. En of yemandt hier

\T°'
"^''

°P ^^'''^6 segghen, dat de belofte Godts alleen

behoorde ghenoegh te zijn om de saligheydt

van onse kinderen te bevestigen , soo en acht

ick op sulck segghen niet : overmits het Godt

anders heeft goedt gevonden , dewelcke
,
ge-

lijck hem onse swackheyt seer wel bekent is
,

ons in dese saeck soo veel heeft willen toe-

geven en te ghemoet komen. Die derhalven

de belofte Godts , aengaend' het uytbreyden

van sijne barmhertigheyt op hare kinderen om-
helsen , die moeten ghedencken , dats' uyt

kracht van haer" ampt gehouden zijn hare kin-

deren voor de Gemeynte te stellen , om die

met het teecken der barmhertigheyt te laten

teeckenen : en daer uyt hen selven tot een

vaster vertrouwen te verstercken, als sy teghen-

woordigh voor haer ooghen sien dat het Ver-

bont des Heeren in de lichamen van hare kin-

.
Teu acn- deren wordt ingedruckt. De kinderkens ont-

"ptc''ki*ade"-
'anghen oock eenigh'voordeel uyl haren Doop,

i. dewijls' in 't lichaem van de Kerck inghelijft

zijnde , den anderen ledematen t'aenghcnamer

zijn
,
en dies te meer bevolen. Daer beneffens

,

wanneerse groot worden , soo wordense door

haren Doop niet slechtehck vermaent en op-

gheweckt tot een ernstighe begeert om Godt

te dienen , van den welcken sy door het opent-

licke teecken der aennemingh , tot sijne kin-

deren aenglienomen zijn geweest , eerse van

weghen hare teere jongheydt hem voor haren

Vader bekennen konden. Eyndelick moet ons

dese bedreygingh seer verschricken , dat Godt

dien sal straffen , dewelcke veracht sijn Kindt

met het teecken des Verbondts te teeckenen :

om dat door sulcken verachtingh , d'aenghe-

bodene genade verworpen , en ghehjck als af-

gesworen wordt.

10. Laet ons nu d'argumenten ondersoec-

ken door dewelcke sommighe dolle beesten niet

op en houden dees' heyligh' instellingh Godts

te bestormen. Voor eerst , dewijlse ghevoelen

datse boven maten geperst en beklemt worden

door de gelijckheydt des Doops en der Besnij-

dingh, so doans' haer uyterste best om dese

twee teeckenen door een wijdt verschil van

malkanderen te scheuren , op dat het eene

niet en schijn' yetwes ghemeyns te hebben

met het andere. Want sy segghen dat de be-

teeckende saken verschillen , en dat het Ver-

bondt gantsch verscheyden is , en dat de be-

naminge der kinderen niet en is een en de

selfde. En als sy het eerste van dese drie

voornemen te bewijsen , soo wendense voor

dat de Besnijdenis een figuyr was van de doo-

dinge des vleesches , ende niet van den Doop:

't welck wy voorwaer hen-lieden seer gheern

toestaen , want het dient grootelicks tot ons

voordeel. Wy en ghebruycken oock gheen

ander bewijs om ons ghevoelen te bevestighen

dan dit , te weten , dat beyde de Doop en de

Besnijdenis teeckenen zijn van de voorseyde

doodingh. Hier uyt besluyten wy dat de Doop
ghe^steldt en gekomen is in de plaetse der Be-

snijdingh , op dats' ons soud' afbeelden even

dat selfste 't welck de Besnijdenis eertijdts den

Joden beteeckende. Wanneers' het tweede soec-

ken te beweeren , dat , namelick , de verbon-

den verscheyden zijn , och met wat een bar-

baarsche vermetenheydt verscheuren en ver-

valschen sy de Schriftuyr ! en dat niet in eene

plaets , maer in suicker voeghen datse niet

gesonts noch gheheels en laten overblijven.

Want sy schilderen ons de Joden soo seer

vleeschelick af, dat die meer den beesten dan

den menschen ghelijck zijn. Voor-gevende dat

het Verbondt 't welck Godt met de Joden ge-

maeckt heeft , sich niet verder uyt en streckt

als tot het tijdtlicke leven , en dat de beloften

die hen-lieden ghegheven waren , alleenlick

dees' aerdtsche en lichaemhcke goederen be-

treffen. Indien dit leerstuck waerachtigh is.

Guncs. 17. 14.

Het twoedi!

deel des Capit-

tels, voorstel-

lende de be-

wiis-rcdeueü

dcrWeder-di)0-

pereu.

1. Bewijs-

reden, glieno-

meu van d'on-

gelijukhcyt der

Besuijdiugh en

des Üoops, die

sy segghen te

zijn diiederley,

1. Datter ver-

scheyden din-

gen beteeckent

worden.

2. Dat het

Verbondt ver-

scheyden is.

3. Dat de be-

namingh der

kinderen

figuyrlick en

on-eygeu is.

1. Antwoort,

datter geen

verscheyden

dingen en wor-

den beteec-

kent, dal oock

het Verbondt

niet verschey-

den en is.
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Ben tweede

wijdtloopigher

antwoort, -daer

inbetooutwort

dat het verbont

ia de Besnij-

dingh en iuden

Doop niet ver-

scheyden en is,

't zy datnien de

leeckeuen aen-

óet of de be-

teeckendeaaek.

Coloss. 2. 11.

(p. 553.)

wat blijft ons anders over 1 ) te segghen dan

dat de Joden een lijdt langh met Godes tijdl-

licke gaven versadight zijn geworden (ghelijck

men een kudde verekens in den vercken-stal

pleeght vet te maken) op datse ten langhen

laetsten door een eeuwigh verderf vergaen sou-

den? Want soo haest als wy de Besnijdenis

en de beloften die daer aen vast zijn te voor-

schijn brengen , so gevense tot antwoort dat

de Besnijdenis een letterlick teecken was , en

dat de beloften der selver vleeschelick ge-

weest zijn.

1 1 . Gewisselick indien de Besnijdenis een

letterlick teecken was , soo moetmen oock even

dat selfst' oordeelen van den Doop. Dewijl de

Apostel Coloss. 2. het eene niet meer geeste-

lick en maeckt dan het andere. Want hy seght

dat wy in Christus besneden zijn met de Be-

snijdingh die sonder handen geschiet, door

d'aflegging van het lichaem der sonde dat in

onsen vleesche woonde : dewelck' hy noemt

de Besnijdenisse van Christus. Daer nae seght

hy tot verklaringh van dese spreuck , dat wy
door den Doop met Christus begraven zijn.

Wat wil hy met die woorden anders beduy-

den dan dat de vervullingh en waerheydt des

Doops, te ghelijck is de waerheydt en ver-

vullingh der Besnijdenis , overmits sy beyde

eenerley saeck beteeckenen en afbeelden?

Want hy soeckt te bewijsen dat de Doop den

Christenen even dat is 't welck de Besnijdenis

eertijts den Joden was. En dewijl wy aireede

duydelick hebben aenghetoont 2) , dat de be-

loften van dese twee teeckenen en de ver-

borghentheden die daer door voor oogen ge-

steldt worden , met malkanderen over een

komen , soo en sullen wy tegenwoordelick hier

op niet langher blijven staen. lek sal alleen

de gheloovighe vermanen , datse selven , ter-

wijl ick swijgh' by haer selven overleggen of

men dat teecken voor een aerdtsch en letter-

lick teecken behoort te houden , onder het

welck [foc/i immers] 3) niet anders en is be-

grepen dan 't gheen Geestelick en Hemels is.

Maer op dats' hare roock-dampen den een-

voudighen voor goede ware niet en verkoopen

,

soo sullen wy in 't voor by gaen die eene

tegenwerpingh weder-leggen , daer mede sy

dese seer onbeschaemde leughen bemantelen

en beschermen, 't Is sekerder dan seker , dat

de voornaemste beloften, in dewelcke dat Ver-

bont vervat was, 't welck Godt in den
|
Ouden

Testamente met d'Israëliten gemaeckt heeft

,

geestelick zijn geweest , en het eeuwighe leven

betroffen 4) hebben. Daer beneffens is 't weder-

om seker dat die beloften van de Vaders gee-

stelicker wijse
,

ghelijck behoorlick was ge-

1) resteerter anders. 2) vertoont. 3) []. 4) betreft.

nomen en verstaen wierden , op datse daer

uyt een vertrouwen en versekerlheydt van het

toekomende leven vatten
, en met de gantsche

ghenegentheydt hares herten daer na streven

souden. Ondertusschen en ontkennen wy gheen-

sins dat hy sijne goetgunstigheyl hen-lieden

door aerdtsche en vleeschelicke weldaden be-

tuyght heeft : maer wy segghen oock daer by

dat hen-lieden door die weldaden de hope der

gheestelicker beloften is beveslight geworden.

Gelijck doe hy sijnen dienstknecht Abraham
d'eeuwighe gelucksaligheydt beloofde, soo heeft

hy, om hem een klaer en openbaer teecken

van sijn gunst voor oogen te stellen , een

andere beloft van de besiltinghe des landts

Canaan daer by ghevoeght. In deser voegen

moeten alle de aerdtsche beloften die den Joodt-

schen volcke ghegheven zijn , verstaen wor-

den , dat de geestelicke beloft , als de hooft-

saeck 1) , altijdt de voornaemste belofte blijve,

waer henen alle die andere beloften gericht

ende beleydt worden. En om dat ick dit in

het onderscheyt des Nieuwen en Ouden Testa-

ments broeder verhandelt hebbe , soo roer' ick

dat nu ter lijdt alleen kortelick aen.

12. In de benamingh der kinderen vinden

sy dese verscheydenheyt, dat in den Ouden

Testamenle kinderen Abrahams genoemt wier-

den die gheen' die uyt sijnen zade gesproten

waren : maer dat nu ter lijdt met desen naem

die gheen' worden ghenoemt, die Abrahams

gheloove nae volgen. En dat daerom die vlee-

schelicke kintsheydt , die door de Besnijdenis

in de ghemeynschap des Verbonts ingeplant

wiert , afgebeelt en beteeckent heeft de geeste-

licke kinderen des Nieuwen Testamenls , die

door het Woordt Gods weder-geboren zijn tot

het onslreffelicke leven. In welcke woorden

wy wel een kleyn sprancksken der waerheydt

bemercken : maer dese lichtveerdige geesten

vergrijpen sich daer in swaerlick , datse aen-

grijpen 't geen haer eerst ter handt komt , op

een woort halstarrigh blijven staen , daerse

verder behoorden voort te gaen , en veel din-

ghen met malkanderen te vergelijcken. Waer

uyl dan nootsakelick veroorsaeckt wordt datse

nu en dan van 't rechte verstandt afdwalen:

nadiense gheen saeck grondigh en ondersoec-

ken 2). Voorwaer wy bekennen dat het vlee-

schelicke zaet Abrahams voor een tijt langh

beseten heeft de plaets van het geestelicke zaet

,

't welck door het geloof onder sijn zaedt ge-

reeckent wordt. Want wy worden sijne kin-

deren genaemt , al hoewel wy mei hem ganlsch

gheen natuyrlicke maeghschap en hebben. Maer

indiense verstaen en meynen , 't geen sy niet

duyslerlick te kennen geven , dat Godes geesle-

1) het hooft, 2) ondertasten.

Geues. 15. 1,

18.

3. Antwoort.

Dat de naem
Kinderen niet

on-eygen, maer

eenvoudigh eu

de selvigh'isin

beyde de Sa-

cramenten.

Galat. 4. 18.

Eom. 4. 12.
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xod. 19. 5.

't Welck door

st teecken der

esnijdiug be-

ijht is.

Gelijck d'A-

ostel getuygt.

licke zegheningh den vleeschelicken zade Abra-

hams nooyt en is belooft , soo wordense hier

in seer bedrogen. Daerom moeten vvy ons

ooghmerck nemen op een beter wit : daer toe

wy door het seer seker beleydt der Schriftuyr

gestuyrt worden. De Heere belooft derhalven

aen Abraham dat hy een zaedt sal hebben in

het welck' alle volckeren der aerden sullen

ghezegent worden : en geeft hem met eenen

sijn trouw dat hy sijnen en sijns zaedts Godt

zijn sal. Alle de gene die Christus als den

Autheur van dese zegheningh door het geloof

aennemen: die zijn erfgenamen van dese be-

loftenis : en worden daerom kinderen Abra-

hams genaemt.

'1 3. En al hoewel de palen van Godes Rijck,

na de weder-opstandinge van Christus, wijten

breet tot allerley natiën, sonder onderscheyt,

hebben begonnen uytghebreydt te worden, op

datter, volgens 't seggen van Christus , van

allen eynden der werelt geloovighe souden

worden vergadert die in de Hemelsche heer-

lickheyt met Abraham, Isaac en Jacob aen-

sitten mochten : soo hadde nochtans de Heere

met die voorseyde so groote barmhertigheydt

den Joden veel eeuwen te voren omhelst. En
dewijl hy all' andere volckeren voorby gaende

dit volck alleen verkoren hadde , in het welck

hy sijne genade voor een tijt langh soude be-

sloten houden : soo noemt hy dat volck sijn

eygendom en sijn verkregen volck. Om sulck

eene weldadigheyt te bewijsen, is de Besnij-

denis gegeven gheweest , ten eynde door het

teecken van dien de Joden souden worden

onderwesen , dat Godt was de burcht en be-

schermer harer sallgheyt. Door middel van

dese kennis wierden hare herten tot de hope

des eeuwigen levens opgherecht. Want wat

sal doch aen desulcken 1) ontbreken den welc-

ken Godt eenmael in sijn trouw en bewaring

heeft aengenomen? Daerom als Paulus wil be-

wijsen dat de Heydenen te samen met de

Joden , Abrahams kinderen sijn , soo spreeckt

hy aldus : Abraham , seght hy, is door het

geloof gerechtveerdight doe hy noch in de

Voorhuydt was. Daer nae heeft hy het teecken

der Besnijdenis ontfanghen , tot een zeghel van

de rechtveerdigheydt des geloofs , op dat hy

een Vader soude zijn van alle geloovige beyde

der Voorhuydt en der Besnijdingh , niet der

gener die op de Besnijdingh alleen roemen

,

maer die daer nae volgen het geloove 't welck

onse Vader Abraham in de Voorhuyt gehadt

heeft. Sien wy niet dat hy de gheloovige beyde

uyl den Joden en Heydenen van even-ghelijcke

weerdigheydt maeckt"? Want Abraham is ge-

duyrende die tijt die door Godes besluyt ver-

i ) dien.

ordineert en bestemt was, gheweest de Vader

der Besnijdingh. Doe die middel-muyr (ghe-

lijck d'Apostel elders schrijft) waer door de

Heydenen van de Joden wierden afgesondert,

was verbroken , soo is den Heydenen de toe-

gangli tot het Rijcke Godts oock gheopent,

en Abraham hare Vader gheworden , ende dat

sonder het teecken der Besnijdingh : om datsc

in des selfs plaets den Doop hebben. Maer
dat hy by namen ontkent dat Abraham is de

Vader der gener die alleen uyt de Besnijdingh

zijn , dat is gestelt om sommiger Joden prael

en hooghmoet ter neder te vellen , dewelcke

de sorgh en betrachtingh der Godtsaligheydt

verlieten , en sich alleen op de bloote ceremo-

niën beroemden. Ghelijck als hedensdaeghs

oock wederleyt soude mogen worden d'ydel-

heydt der ghener die in den Doop niet anders

en soecken dan water.

1 4. Maer hier tegen wort een ander plaets

des Apostels uyt den Brief tot den Romeynen

Cap. 9. voort gebracht , alwaer hy leert dat

die geen' die uyt het vleesch haer afkomst

hebben , Abrahams kinderen niet en zijn : maer

dat alleen de kinderen der beloftenis in het

zaet Abrahams ghereeckent worden. Want hy

schijnt aen te wijsen dat de vleeschelicke

maeghschap Abrahams niet om 'thjfen heeft,

die van ons nochtans m eenige weerde ge-

houden wort. Maer men moet neerstelick be-

mercken wat voor een saeck d'Apostel aldaer

verhandelt. Want als hy den Joden wilde aen-

toonen 1), hoe gantsch weynigh Godes goet-

heyt aen Abrahams zaedt verknocht was
,
jae

hoe gantsch geen voordeel de vleeschelicke

afkomst gheeft in haer selven
, |

soo brenght

hy tot bewijs van sulcks te voorschijn 2)

Ismaël en Esau: dewelck' al hoewelse nae den

vleesche lijflick van Abraham waren afgheko-

men , nochtans niet anders dan als vreemde-

linghen verworpen wierden , blijvend' onder-

tusschen de zegeninghe sitten op Isaac en

Jacob. Waer uyt dan volght dat geen 't welck

hy daer nae seydt , dat , namelick , de salig-

heyt hanght aen Godts barmhertigheyt , die

hy bewijst den ghenen dien hy wil : en dat

de Joden geen reden en hebben om sich selven

van wegen 't Verbondt te behagen of te be-

roemen , 't en zy datse de condity en het be-

dingh 3) des Verbondts bewaren , dat is , den

woorde ghehoorsamen. Voorts als by hen het

ydel vertrouwen op haer gheslacht en afkomst

hadde benomen , en nochtans sagh dat het Ver-

bont , 't welck Godt eenmael met de nakome-

lingen Abrahams ghemaeckt hadde
,
gheensins

en konde vernietight worden , soo verklaert

en leert hy in 't elfde Capittel, dat Abrahams

1) vertooueu. 2) (den). 3) bespreek.

Ephes. 2. 14.

Uytvliicht te-

ghen de voor-

gacude aut-

woovt.

Antwoort, de

plaets des

Apostels ver-

klarende.

(p. 554.)
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1. Cor. 7. H.

vleeschelicke maeghschap van haer weerdig-

heydt niet en mach berooft worden , door mid-

del van welcke maeghschap , de Joden zijn

d'eerste, mitsgaders oock de natuyrlicke erf

genanien des Euangeliums, uytghenomen alleen

voor soo veel sy door haer ondanckbaerheyt,

als onweerdige , daer van verstooten zijn ghe-

worden : soo nochtans dat de Hemelsche zege-

ningh niet geheel en al van haer geslacht en

is afghetrocken 1). Daeroin noemt hy hen,

ofschoon se hartneckigh waren en verbont-

brekers , niet te min heyligh : (soo seer wort

die heylige generaty, dewelcke Godt geweer-

dight hadde met sijn heyligh Verbondt , van

hem vereert) en hy acht ons , indien wy met

haer worden vergeleecken , als nageborene,

of oock ontijdige kinderen Abrahams : en dat

door aenneming, en niet door natuyr : gelijck

of een spruyt van haer eyghen boom afghe-

broken, in eenen vreemden stamm' wiertin-

geënt 2). Op datse dan van haer voor-recht

niet en souden worden berooft , soo heeft het

Euangelium hen-lieden alder-eersl moeten ver-

kondight worden. Want sy zijn in Godes Huys-

gesin als d'eerst-gheborene. Daerom moest hun

dees' eer' gheschieden , tot datse d'aenghebo-

den' eer' verwierpen , en door haer ondanck-

baerheydt maeckten , dat deselve wierdt over-

ghebracht tot deHeydenen. En met hoe grooten

halstarrigheyt sy oock souden mogen blijven

in d'oorlogh tegen 't Euangelium , soo en mo-

gen wy nochtans hen-lieden daerom niet ver-

achten : wanneer wy overleggen dat Godes

zegeningh , om der beloften wille , als noch

onder haer blijft : ghelijck die voorwaer, vol-

ghens 't ghetuygenis des Apostels, nimmer-

meer t'eenemael van hen en sal wijeken : want

de gaven Godts en sijne roepingh en kunnen

hem niet berouwen.

1 5. Siet hier wat kracht de beloftenis heeft,

die den nakomelinghen Abrahams gegeven is
,

en hoe men daer van behoort t'oordeelen. Der-

halven hoewel wy niet en twijft'elen dat de

verkiesingh Godts alleen door een vry-recht

,

het opperste ghesach heeft om 3) de erfghe-

namen des Rijcks van den bastaerden en vreem-

delinghen t'onderscheyden : soo sien wy noch-

tans met eenen dat het hem behaeght heeft

,

't zaedt Abrahams bysonderlick met sijn barm-

hertigheydt te omhelsen : en op dat deselve te

meer betuyght soude worden , door de Be-

snijdenis te verzegelen. Met de Christelicke

Kerck is het t'eenemael even alsoo gelegen.

Want gelijck Paulus aldaer disputeert en be-

weert dat de Joden van haer'Ouderen worden

gheheylight : alsoo leert hy elders ; Dat de

kinderen der Christenen de selfde heylighma-

1) Tertrocken. 2) ingegriflijt. 3) in.

Bevestigingh

m 't besluyt

uyt de woor-

kingh van haer' Ouderen bekomen. Waer uyt

volght, datse met recht worden afgesondert

van de gene die in 't tegen-deel verklaert wor-

den onheyligh en onreyn te zijn. Wie isser

nu die niet klaerlick en siet , dat t'eenemael

valsch is dat geen 't welck sy daer na seg-

gen , te weten , dat de jonge kinderen die eer-

tijts besneden wierden , alleen een figuyr en

afbeeldingh zijn geweest van die geeslelicke

kintsheyt die uyt de weder-geboort desWoordts

Godts ontstaet? Want d'Apostel en disputeert

soo diep-grondigh niet , wanneer hy schrijft dat

Christus is een Dienaer der Besnijdmgh , om den des Apos

de beloften den Vaderen ghedaen, te volbren-
j^|^'^ ^^ g

gen , als of hy aldus sprack : Dewijl het Ver-

bondt met Abraham gemaeckt , zijn zaet be-

treft en aengaet , so is Christus , op dat hy

de trouw en beloftenis die eenmael van den

Vader was gegeven , voldoen en betalen soude

,

den Joodtschen volcke tot saligheydt toe-ge-

komen. Siet ghy niet dat hy oock nae de

weder-opstandinghe van Christus verstaet dat

de belofte des Verbondts , niet alleen allego-

rischer wijse , maer ghelijck de woorden luy-

dcn , den vleeschelicken zade Abrahams moeste

volbracht worden? Hier toe dient 't glieen Pe-

trus Hand. 1) % 39. den Joden verkondight

dat haer en haren zade , door het recht des

Verbonts, de weldaet des Euangeliums toe

quam : en in het naest-volghende Capittel noemt

hy haer Kinderen , dat is , Erfghenamen des Actor. 3. 25

Verbondts. Waer van oock een andere boven-

verhaelde plaets van Paulus niet veel en ver- Ephes. 2. li

schilt , alwaer hy de Besnijdenis die den kin-

deren is ingedruckt , houdt en stelt voor een

ghetuyghnis van die ghemeynschap diese met

Christus hebben. En om de waerheyt te seg-

gen, indien wy hare beuselingen volgen 2),

waer sullen wy dan blijven met die beloft daer

mede de Heere in 't tweede ghebodt van sijne

Wet sijnen dienstknechten toeseght , dat hy

haren zade genade bewijsen sal tot in het duy-

senste geslacht? Sullen wy alhier onsen toe-

vlucht nemen tot allegorien ? Dat soude voor-

waer een veel te spotlehcke uytvlucht wesen.

Sullen wy seggen dat dese beloft is afgeschaft ?

Maer alsoo soude de Wet ontbonden worden ,

om dewelcke veel eer vast te maken , Chris-

tus ghekomen is, voor soo veel ons die ten

besten en tot het leven gedijet. Laet dit dan

buyten dispuyt en verschil zijn, dat Godt den

sijnen soo seer goet en mildtdadigh is, dat

hy oock om harent will' hare kinderen die sy

teelen, onder sijn volck wil ghereeckent hebben.

16. De verdere verscheydentheden die sy

tusschen den Doop en de Besnijdenis poogheu

in te brengen , en zijn niet alleen belacchelick

1) Actor. 2) (in).

van de eerste

bewijs-reden

der Weder-
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(p. 555.)
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Antwonrt.

en vreemt van allen redelicken schijn, maer

oock slrijdigh tegen malkanderen. Want nae

datse geseyt hebben dat de Doop behoort tot

den eersten dagh van den gheestelicken strijdt,

en de Besnijdenis tot den achtsten dagh , als

de doodingh des vleesches aireede volbraclit

is : soo veranderense terstont haer l'.edeken

,

vergetende 't geen sy voor henen geseyt had-

den : en noemen de Besnijdenis een figuyr van

de doodinghe des vleeschs : maer den Doop

een begravingh , tot dewelcke geen andere dan

die aireede doot zijn , en moeten overgele-

vert worden. Wat siifTerijen van uytsmnighe

menschen sult ghy vinden die soo gereet en

veerdigh zijn om in flarden 1) te verstuy-

ven ? Want volghens haer' eerste reden moet

de Doop gaen voor de Besnijdingh : en vol-

ghens haer tweede segghen , wordtse tot de
|

laetste plaets verwesen. Het en is evenwel

niet nieuw , dat de verstanden der menschen

aldus op en 2) neder gewentelt worden , wan-

neerse voor een seer seker Woort Godts aen-

nemen en aenbidden alles watse gedroomt heb-

ben. Wv seggen derhalven dat d'eerste ver-

scheydenheydt een loutere droom is. Indiens'

op den achtsten dagh een allegory hadden

willen passen , so en hadden sy dat in suicker

voeghen niet behooren te doen. Het waer veel

beter, datmen
,
ghelijck d'Oude Leeraers , den

achtsten dagh duydede op de weder-opstan-

dingh die ten achtsten dage geschiet is , waer

aen de nieuwigheyt des levens lianght en vast

is: of op den gantschen loop 3) deses tegen-

woordigen levens , waer in de doodingh altijdt

haren voortgangh moet hebben, tot dat die

loop voleyndight zijnde , de doodmgh oock vol-

trocken worde. Hoewel . het mach schijnen dat

Godt lïesorght is geweest voor de teederheydt

van de jonghe kinderkens , en daerom de Be-

snijdenis tot op den achtsten dagh uyt-ghe-

stelt heeft: dewijl de wonde den pasgeboren 4)

kinderkens, die so pas 5) van haer moeder

gekomen waren , gevaerlick soude geweest zijn.

Niet krachtigher en is oock dit, dat wy ai-

reede te voren ghestorven zijnde, door den

Doop begraven worden : want de Schriftuyr

roept duydelick daer tegen , dat wy met en

op die condity in den doodt begraven worden

op dat wy sterven , en dese doodingh van dat

ooghenblick 6) af betrachten souden. Even
soo weynigh slots heeft oock haer verder seg-

ghen , dat , namelick , de vrouwen niet en moe-

ten ghedoopt worden , indien men wil dat de

Doop met de Besnijdenis over een kom'. Want
indien 't gansch seker is dat de heylighmakingh

van het zaedt Fsraëls door het teecken der Be-

1) flnrssen. 2) dat op dat. 3) cours.

versch-geboren. 5) eerst-gangs. 6) van als dan.

snijdingh betuyght is : soo blijckt oock daer

uyt dat het selvighe teecken gegeven is ge-

weest om mannen en vrouwen gesamentlick

te beyligen. Maer de lichamen der mannen
wierden daer med' alleenllck geteeckent . als

dewelck alleen van naturen daer toe bequaem
waren: alsoo nochtans, dat de vrouwendoor
hen eenighsins waren gesellinnen en mede-
ghenooten der Besnijdenis. Laet ons derhalven

hare voor-ghemeld' ongherijmtheden verre van
ons wech doen , en vast blijven hangen aen

de gelijckheyt des Doops met de Besnijdenis,

dewijl wy sien datse seer ruym en breet in

d'inwendige verborgenlheyt, in de beloften,

in de nuttigheyt en het ghebruyck , en in de

kracht en werckingh met malkanderen over

een komen.

17. Sy meynen oock een seer bondigh

bewijs by te brenghen waeroni de kinderen

van den Doop geweert moeten worden , wan-
neerse voor-gheven, dat de kinderen van we-
gen hare jonckheyt noch niet bequaem en zijn

om de verborgenlheyt die in den Doop be-

teeckent wort, te vatten, namelick, de weder-
gheboort , die in d'eerste kindtsheydt geen

plaets en kan grijpen. Sy besluyten oversulcks

datmen deselve niet anders en moet houden
dan voor kinderen Adams , tot datse sulcken

ouderdom hebben als tot de tweede geboort

vereyscht wordt. Maer tegen alle dit strijdt

al-omm' de waerheydt Godts. Want indiens'

onder de kinderen Adams moeten worden
gelaten, soo wordense gelaten in de doodt:

dewijl wy in Adam niet anders en kunnen
dan sterven. Christus gebiedt daer en tegen

datmen de kinderkens tot hem sal brenghen.

VVaerom dat? Om dat hy het Leven is. Soo
maeckt hy dan den kinderen sijns selfs deel-

achtigh, op dat hy die mochte levendigh

maken: daer dese (ijne lieden ondertusschen

deselve verre van Christus verdrijven . en tot

de doodt veroordeelen. Want is't datse willen

segghen , dat de jonghe kinderkens daerom
niet en vergaen , al wordense ghereeckent voor

kinderen Adams , soo wordt haer onverstandt

door 't ghetuyghnis van de Schriftuyr meer
dan genoegh wederleydt. Want dewijl de Schrif-

tuyr verkondigt dat alle menschen in Adam
sterven , so volght datter gheen hoop' van

leven meer overigh en is anders dan in Chris-

tus. Op dat wy dan erfgenamen des levens

worden mochten , soo moeten wy met hem
gemeynschap hebben. Naerdien 1) wederom
elders geschreven staet, dat wy al t'samen

van natuyren den toorn Godts onderworpen
,

en in sonden ontfanghen zijn , waer aen de

verdoemenis ^hedurigh vast is: soo moeten

Tweede be-

wijs-reden van

dese seventien-

de secty tot de

twee-en-twin-

tighstetoe Dat

de kinderen

niet beqnaem
en zijn om den

Doop t'ontfao-

ghen : en datse

derhalven niet

en moeten ghe-

doopt worden.

Een nytvinrht

wederleviU.

Ephes. 2.

Psalm 51

1) Gemerckt.
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1. Col'. 15.50.

loaii. 11. 25.

eu 14. 6.

Een tweede

\iytvlucht we-

derleydt.

Apoc. 31. 27.

Ephes. 2. 3.

Psalm 51. 7-

loan. 3. 3.

Derde iijt-

vliicht.

Vierde iiyt-

vlnclit.

wy uyt onse natuyr verhuysen , eer ons de

toegangh tot Godes Rijck open staet. En wat

kander klaerder geseydt worden , dan dat

vleesch en bloedt 't Rijcke Godts niet en kan

besitten? Laet derhalven al 't geen ons eyghen

is , vernietight worden ('t welck sonder weder-

geboort niet en kan geschieden) en alsdan sul-

len wy dese besittinge des Rijcks sien. Eynde-

lick indien Christus de waerheydt spreeckt als

hy sich selfs het Leven noemt , soo moeten wy
in hem worden ingheplant , op dat wy uyt de

slaverny des doodts ghereddet worden. Maer

hoe worden de jonghe kmderkens , segghense ,

weder-geboren , die geen kennis hebben van

goedt noch van quaet? Wy antwoorden , dat

het werck Godts , ofschoon wy 't niet kunnen

begrijpen , evenwel sijn voorlgangh heeft.

Voorts dat de jonge kinderen die saligh te

maken zijn (ghelijck alsser voorwaer uyt dien

ouderdom sommighe behouden worden) voor

henen van den Heere worden weder-geboren
,

dat is klaer en seker. Want indiens' haer aen-

gheboren verdorventheyt uyt des moeders lijf

met sich brengen : so moetense daer van ge-

reynight worden , eers' m Godes Rijck wor-

den toeghelaten : in het welck niemandt van

die , die bevleckt of onreyn zijn , in en gaet.

Indiense sondaers geboren worden
,

ghelijck

David en Paulus ghetuygen : soo blijvense in

Godes haet en ongenaed', of sy moeten ghe-

rechtveerdight worden. En wat soeken wy
verder , dewijl de Rechter selfs opentlick ver-

klaert, dat gheen andere tot het Hemelsche

Leven en kunnen in gaen , dan die weder-

gheboren zijn? En op dat hy soodanige tegen-

sprekers bedwingen soude , soo heeft hy in

Joannes den Dooper , den welcken hy in

's moeders buyck gheheylight heeft , een proef-

stuck vertoont , wat hy vermocht in d'andere.

Sy en doen oock met d'uylvlucht daer mede

sy alhier spelen, ganlsch geen voordeel , seg-

ghende, dat dit maer eenmael is gheschiedt

:

waer uyt dan terstondt niet en volght dat de

Heere alsoo doorgaens met de jonghe kinde-

ren pleeght te handelen. Want wy en reden-

cavelen oock alsoo niet. Maer hebben alleen

voor aen te toonen i), dat Godts kracht

door hen t'onrecht en ter quader trouwen be-

perckt 2) wordt binnen die enghten, daer in

die sich niet en laet insluyten. Even soo veel

ghewichts heeft oock d'ander uytvlucht. Sy
segghen dat dese woorden van 's moeders

buyck aen , volghens de ghebruyckelicke wijse

der Schriftuyr , soo veel gelden als of' er ge-

seydt wierdt, van der jeught aen. Doch men
men kan klaerhck sien , dat d'Engel doe

hy Zacharias dit boodtschapte , wat anders

1) te betoonen. 2) bepyelt.

heeft willen beduyden : te weten , dat het kin-

deken voor sijn gheboorte met den Heyligen

Geest
I

soude vervuU worden. Laet ons der-

halven niet bestaen een Wet en reghel Gode
voor te schrijven, dat hy niet en soude kun-

nen of moghen heyligen die ghenen , die hy
wil

,
ghelijck hy desen gheheylight heeft

,

want sijn kracht en is niet vermindert.

18. En voorwaer Christus is daerom van

sijn eerste kindlsheyt aen geheylight gheweest

,

op dat hy uyt elcken ouderdom sonder on-

derscheyt sijn Uytverkorene soude heyligen.

Want ghelijck hy tot uytwisschingh van de

schuit der ongehoorsaemheyt , die in onsen

vleesche begaen was , dat selfde vleesch sich

selven aenghedaen heeft , om daer in voor ons

en in onse plaets een volmaeckte gehoorsaem-

heyt te volbrengen: alsoo is hy oock uyt den

Heylighen Geest ontfangen , op dat hy door

des selfs heyligheyt in sijn aengenomen vleesch

ten vollen doorgolen zijnde , die heyligheyt

oock in ons overstorten soude. Indien wy in

Christus hebben het aldervolmaeckste exem-

plaer en patroon van allerley gratiën daer mede
Godt sijne kinderen begiftight 1), soo sal hy

ons oock in desen deele zijn een bewijs, dat

de kinderlicke leeftijdt 2) soo seer vreemt met

en is van de heylighmakingh. Hoe het zy

,

soo stellen wy nochtans dit buyten twijftel

,

dat gheen uytverkoren kindt Godts uyt dit

leven en wort gheroepen, die niet eerst ghe-

heylight en weder-gheboren wort door Godes

Geest. Wat belangt dats' hier tegen voort

brenghen, dat de Geest in de Schriftuyr gheen

ander' weder-geboort en bekent dan die uyt het

onverderffelicke zaedt , dat is uyt het Woordt

Godts geschiet : daer mede leggen sy dat seg-

ghen van 3) Petrus verkeerdelick uyt , in de-

welck' hy alleenlick begrijpt de geloovige die

door de Predicaty des Euangeliums onderwe-

sen waren. Wy bekennen wel dat het Woordt

des Heeren den soodanigen is het eenighe zaedt

der geestelicker weder-gheboort : maer wy ont-

kennen datmen daer uyt mach besluyten, dat

de jonge kinderen door Godts kracht niet en

kunnen weder-gheboren worden : dewelck' hy

soo licht ghereet en veerdigh heeft , alsse voor

ons onbegrijpelick is en wonderbaer. Daer

benetïens en soud' het niet wel geraden zijn

den Heere dit te ontnemen 4) , dat hy sich

selfs den kinderen op d'een of d'andere wijse

niet en soude kunnen te kennen gheven.

19. Maer het gheloof , seggense, komt uyt

het gehoor, en de kmderkens en hebben het

gebruyck des ghehoors noch niet bekomen,

sy en zijn oock niet bequaem om God te ken-

1) bescheuekt. 2) bejaertliejt. 3) die spreuck.

4) beuemeii.
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loet !nen den

slveii uift ghe-

eu het teeckeu

es geloofs,

leut. 1. 39.

1. Antwoovt.

2. Antwoort.

'au de kennis-

3 Goiits daer

lede de kiu-

eren begacft

rolden.

Wat men van

et gelooveder

inderen in dit

iven moet ge-

oelen.

Serende uyt-

lucht : De

)oop is een

iacrameut der

ekeeringh en

es gheloofs,

an dewelcke

aederaael de

inderen out-

lootzijn, so en

loetense gcen-

siiis tot het

teecken toe-

helaten wor-

nen, als dewelcke, ghelijek Moses leert , van

de wetenschap beyde des goedts en des quaets

ontbloot zijn. Doch sy en bemercken niet, dat

d'Apostel , wanneer hy 't ghehoor maeckt tot

een beginsel des geloofs, alleenlick beschrijft

het ghewoonh'cke beleydt en sluyr 't welck

Godt in't roepen van de sijne pleeght te hou-

den : maer hem geen eeuwighen regel en stelt

dat hy gheen ander middel en soude mogen

gebruycken. Gelijck hy voorwaer een ander

middel ghebruyckt heeft in de roepingh van

velen : dewelck' hy inwendiglick door de ver-

lichting sijns Geestes , sonder tusschen-komen

van d'uyterlicke Predicaty, met de ware ken-

nisse sijns selfs begaeft heeft. En nadien sy

nieynen dat het seer ongherijmt sal zijn indien

den kinderen eenighe kennisse Godts toe-ge-

eygent wort , van dewelcke Moses seght datse

geen verstant en hebben van goedt of quaet:

soo wild' ick wel datse my seyden , wat per-

ijckel daer in gheleghen zy dat de kinderkens

geseyt worden aireed' ontfangen te hebben

eenigh deel van die ghenade , welckers vollen

overvloei sy een weynigh daer na genieten

sullen? Want indien de volheyt des levens

inde volmaeckte kennisse Godts bestaet : en

dat sommige kinderkens , die terstont m haer'

eerste kindtsheyt door de doot van hier wech

geruckt worden , tot het eeuwighe leven door-

gaen , soo wordense sonder twijlFel ontfanghen

tot het seer nae by aenschouwen van Godes

aenschijn. Waerom soude dan de Heere den

ghenen die hy door den vollen glantz van sijn

licht sal verlichten , oock niet te deser tijdt

,

indien'l hem soo gelieft , met een kleyn voncs-

ken bestralen : bysonder is't dat hy deselve

niet eer en verlost van haer' onwetenheyt

,

dan als hy haer treckt uyt den kercker des

vleeschs? Dit en segg' ick niet als of ick

lichtvcerdelick wilde beweeren datse begaeft

zijn met het selfste gheloof, 't welck wy in

ons gevoelen , of immers met sulck' een ken-

nis die den geloove ghelijek zy (want ick laet'

dit liever tusschen beyden in Iwijifelingh) maer

op dat ick een weynigh soude breydelen de

sotte laet-dunckentheydt van dese fijne kiyden,

dewelcke , na dat het hun in de mondt schiet

,

gerustelick en sonder vrees' alles loochenen of

belijden en staende houden.

20. Maer op datse van desen kant noch

styver aendringen mochten, soo segghen se ver-

der dat de Doop is een Sacrament des ghe-

loofs en der bekeering. En datmen oversulcks,

dewijl geen van beyden plaets grijpt in de teere

kindtsheydt , moet toesien datmen de beteecke-

nisse des Doops niet ydel en onnut en rnake,

indien de kinderkens lot de gemeynschap van

dien toegelaten worden. Doch dese pijlen wor-

den meer uytgeschoten teghen Godt als teghen

ons. Want het is door veel getuygnissen vande

Schriftuyr gantsch seker dat oock de Besnij-

denis een teecken der bekeeringh was. Daer

benefl'ens wordtse door Paulus genoemt een

Zegel vande rechtveerdigheyt des Geloofs. Laet

hun dan van Gode self reden afvorderen waer-

om hy bevolen heeft dat de lichamen der kin-

derkens daer mede gheteeckent souden wor-

den. Want nadien het met de Doop en Be-

snijdenis eenerle}^ bescheydt en gelegentheyt

heeft, soo en kunnense gheen dingh op de

Besnijdenis passen , of sy moeten 't selvighe

oock den Doop toestaen. Indiens' hare ghe-

woonh'cke uytvlucht soecken, dat, namelick,

door de kindtsche jonckheyt te dier tijdt de

gheestelicke kinderen afghebeeldt wierden , soo

IS hun die wegh aireede toeghestopt. Wy seg-

ghen derhalven, aenghesien I) Godt de Be-

snijdenis , een Sacrament der Bekeeringh en

des Gheloofs , aen de 2) kinderen mede ghe-

deelt heeft , dat het gheen schijn van onghe-

rijmtheyt en heeft, datse nu part en deel krij-

gen aen den Doop: 't en zy datmen opentlick

tegen Godts instellingh wil woeden en rasen.

Maer in dit werck Godts
,
ghelijek oock in al

sijne andere wercken, schijnt genoegh wijsheyts

en rechtveerdigheyls , om de lasteringen der

godtloosen te weder-legghen. Want al hoewel

de kinderkens, te dier tijdt doese besneden wier-

den, niet en verstonden wat dat teecken beduy-

de : soo wiei'dense nochtans waerlicks besne-

den tot doodingh van hare verdorven' en ver-

ontreynighde natuyr , dewelcke sy naderhandt

groot gheworden zijnde
,
pleghen en betrachten

souden. Kortelick , dese teghen-werpingh kan

sonder moeyt' aldus wederleydt worden , dat

,

namelick, de kinderkens worden gedoopt tot de

bekeeringh en het gheloof die sy namaels heb-

ben sullen , het zaedt van welcke twee gaven
|

door de verborgene werckingh des Geestes

aireede in haer is , al hoewel die gaven selven

haer fatsoen en ghedaent in hen noch niet en

hebben. Door dees' antwoorde wordt eens voor

al omgeworpen alles wat sy teghen ons voort

brengen uyt de beteeckenisse des Doops. Ghe-

lijek daer is de lof-tytel daer mede de Doop
door Paulus vereert wordt, als hy die noemt
het Badt der Weder-gehoort en der Vernieu-

wingh. Waer uyt sy besluyten dat de Doop
alleen ghegheven moet worden aen den ghenen
die tot suicke gaven bequaem zijn. Maer wy
mogen hier tegen wederom" segghen , datmen
dan oock de Besnijdenis , waer door de weder-
geboort beteeckent wiert , gheen anderen en

hadde behooren toe te brengen dan alleen den

weder-gheborenen. En also sal d'in.steliingh

l. Antwoort.

De kindereu

zijn besneden,

soo nioeteuse

dan oock ghe-

doopt worden.

2. Antwoort.

Sy worden ge-

doopt tot de be-

kecring en het

geloof 't welck

sy nainaels sul-

len hebbeu, en

welckers zaedt

in hun verbor-

gen is.

(p. 567.)

Wederlegging

van een' In -re-

den, genomen

vau den lof-ty-

tel des Doops.

Tilus 3. h.

1) ghemerckt. 2) den.
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men va

ongerijmtheyt

Antwoordt.

Godts van ons verdoemt en veroordeelt wor-

den. Daerom (ghelijck iele aireed' ettelicke ma-

len geseyt hebb') en hebben alle d'argumenten

die sich schicken om de Besnijdenis te ver-

swacken
,
gantsch glieen kracht tot bestrijdingh

van den Doop. Sy en sullen oock niet ont-

komen al is "t datse segghen : Wy houden alle

dat voor vast en seker 't welck op d'authori-

teyt en het Woordt Godts sekerlick ghegrondt

is , al hoewel wy de reden daer van niet en

sien : maer dees' eerbiedigheyt en komt den

Kinder-doop niet toe , noch oock anderen dier-

ghelijcken saken die ons door het uylghedruckte

Een ander' Woort Godts niet en zijn bevolen. Sy en sul-

In-reden. ]gjj
^ gggg' j^k , met suick segghen niet ontgaen

,

want sy worden altijt door dese sluyt-reden

Antwooit vast gehouden. Het gebodt Godts van de km-

derkens te besnijden was of wettigh en on-

straffelick, of weerdigh ghestraft te worden.

Indien nu in dat gebodt geen ongeschicklheyt

noch ongerijmtheyt en was , soo en sal oock

in d'onderhoudlngh van den Kinder-doop gheen

ongerijmtheyt getoont kunnen worden.

D'achtste uyt- 21. D' ongerijmtheyt dies' ons willen aen-

viucht, gheao- -wriiven , wort van ons aldus wederleyt : Die
„,en v,nn e.n'

^^ ^^^^^ gewccrdigt hccft te verkiesen , is 't

dats' het teecken der weder-gheboort ontfan-

gen hebbende, uyt dit tegenwoordige leven

verhuysen eerse groot gheworden zijn, die

vernieuwt hy door d'onbegrijpelicke kracht sijns

Gheestes, ghelijck hy alleen voorsiet nut en

oorbaerlick te zijn. Indien 't gebeurt datse tot

dien ouderdom komen die bequaem is om van

de waerheydt des Doops onderwesen te wor-

den , soo wordense tot betrachtingh der ver-

nieuwingh hier door meer aengeport, wan-

neerse leeren dat hen terstont van haer' eerste

kindtsheyt aen het teecken der vernieuwingh

gegeven is , op datse die door den gantschen

loop haers levens betrachten souden. Hier toe

dient dat gheen 't welck Paulus in twee plaet-

sen leert , dat wy met Christus door den Doop

begraven worden. Want hy en verstaet daer

door niet , dat die gheen die ghedoopt sal wor-

den , aireede voor henen moet begraven zijn

met Christus: maer hy wijst alleen den ghenen

die aireede ghedoopt is aen , welcke daer zy

de Leere die onder den Doop is begrepen.

Soo dat niemandt , alwaer hy oock uytsinnigh
,

uyt dese plaets sal beweeren dat die Leere

moet gaen voor den Doop. In deser voeghen

hebben oock Moses en de Propheten denVolcke

vermaent en aenghewesen wat de Besnijdenis

beteeckende , daer mede sy nochtans in hare

kindtsheydt gheteeckent waren. Even dit doet

Galat. •?. 27. oock Paulus als hy den Galaten laet weten

,

datse Christus , doese ghedoopt wierden , heb-

ben aengedaen. Waer toe dat? op datse, na-

Rom. 6. 4

C!olos3. 3.

melick . voortaen voor Christus souden leven:

dewijlse voor henen hem niet gheleeft en had-

den. En al hoewel de bedaeghde 't Sacrament

moeten verstaen eers' het teecken ontfangen :

soo sullen wy nochtans terstont aentoonen dat

het een' andere ghelegentheyt heeft met de

kinderen. Men moet oock niet anders ghevoe-

len van de plaetse van Petrus (waer in sy

groot onderstant meynen te hebben) daer hy

seydt : Dat de Doop niet en is een afwasschingh

om de vuyiigheden des lichaems af te vaghen
,

maer dats is een getuyghnis van de goede

conscientv voor Godt door d'opstandinghe van

Christus. Sy beweeren wel daer uyt dat de

Kinder-doop niet anders en zy dan eenen

ydelen roock: om datse , namelick, wijdt ver-

vreemt is van dese waerheydt. Maer sy ver-

grijpen sich 1) door dit misverstant slag op

slag 2) , daer mede sy willen dat de beteec-

kende saeck altijdt in ordre des tijdts sal voor

gaen voor het teecken. Want de waerheyt der

Besnijdingh was oock gelegen in het selfste

ghetuyghnis van de goede conscienty. Indien

dese waerheyt of dit ghetuyghnis nootsakelick

hadde moeten voor gaen , soo en souden de

kinderkens door het bevel Godts nooyt besne-

den zijn gheworden. Maer dewijl hy self toont 3)

dat het ghetuyghnis van de goede conscienty

onder de waerheydt der Besnijdingh begrepen

is , en evenwel met eenen beveelt de kinder-

kens te besnijden , soo geeft hy ghenoeghsaem

te kennen dat de Besnijdenis ten aensien van

die waerheyt tot den toekomenden tijdt ghe-

gheven wort. Dien-volgens en moetmen in den

Kinder-doop voor het tegenwoordighe geen

andere werckingh vereyschen dat datse het

Verbondt, 't welck de Heere met hen ghe-

maeckt heeft , bevestige en verstercke. De ver-

dere beteeckenis van dat Sacrament sal nader-

handt volgen op dien tijdt die Godt self voor-

sien heeft.

22. lek meyn' datter nu niemandt en is

die niet klaerlick en siet dat alle dusdanighe

redenen loutere verdraeyingen zijn van de

Schriftuyr. D'overighe [redenen die al van den

selven slach zijn , sullen wy kortelick door-

loopen 4). Sy werpen voor dat de Doop tot

vergevinghe der sonden gegeven wert. Wan-

neer wy dit (ghelijck wy doen) tocstaen , soo

sal het ons gevoelen overvloedigh verstercken.

Want dewijl wy sondaers geboren worden , so

hebben wy aireede van 's moeders buyck aen

genaed' en vergevingh van noode 5). Voorts,

dewijl Godt den jongen kinderen de hope der

barmhertigheydt niet en ontneemt 6) , maer

veel meer daer van versekert : waerom souden

In-reden.

1. Petr. 3. 21.

Derde bi

wijs-reden. 1)

Doop wort g(

geven tot vei

ghevinghe dt

sonden. De kir

deren en hel

ben noch nii

gcsondigt. So

en uioetense

dan niet gh(

doopt wordei

1) (heen en we'cr). 2) [ ], ."*) betoont. 4) overloopen.

B) doen. 6) beneemt.
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Antwoordt

Pc bewijs-re-

den otnkeeren-

de.

Ephes. 5. 20

Bevestight

door'tgetuygh-

nis des Apos-

tels, het welck'

sv misbruvc-

(p. 558.)

l.C'or. 12. 13

Vici'Je be-

viJ9-reJeii van

lepractijckteii

tijileu der

Ipostelen.

Vctor. 2. 38.

Antwoort, op

eydc de plaet-

ea van de te-

heii-pai'Uen

erdniejt tot

enen vreem-

an sin.

wy dan hen-lieden hel leecken 'l welck veel

minder is, benemen? 't Glieen sy derhatven

leglien ons trachten uyt te schieten , dat kee-

ren wy wederom tegen hen aldus: De jonge

kinderkens worden met de vergevinge der son-

den bogiftighl I): Ergo, so en mogense van

het teecken der selver verghevingh niet berooft

worden. Sy brenghen oock te voorschijn de

woorden van Paulus tot den Ephesen : Dat,

namelick , de Kerck van den Heere ghereynight

is door het water-badt in het woort des levens.

Daer en konde niet bequamers als dit voort

gebracht worden tot weder-leggmgh van hare

dvvalingh. Want wy hebben hier uyt een ghe-

reet bewijs teghen haer. Indien Christus door

den Doop die afwasschingli betuyght wil heb-

ben daer med' hy sijn Kerck reynight , soo

en schijnt het niet recht of billick dat die

afvvasschingh niet en soude worden betuyght

in de kinderkens , dewelke met recht voor

Leden van de Kerck ghehouden worden , de-

wijls' erfgenamen des Hemelschen Koninck-

rijcks ghenoemt zijn. Want Paulus | omvat 2)

de gantsche Kerck, als hy seght: Dat die

door het water-badt is ghereynight. üesghe-

hjcks besluyten wy uyt het geen hy elders

segt : Dat wy , namelick , door den Doop in

het lichaem van Christus zijn ingheplant , dat

de kinderkens , die Christus onder sijne Lede-

maten telt
,
ghedoopt moeten worden , op dats'

andersins van Christus licliaem niet afghe-

scheurt en worden. Siet doch eens hoe ghe-

weldigh datse met soo veel krijghs-ghereet-

schaps de borcht onses geloofs bestormen.

23. Nu komense tot de practijck en ghe-

woonte van d'eeuwe der .\postelen
,
geduy-

rende deweicke men, volgens haer segghen,

niet en bevindt datter yemant tot den Doop
is toeghelaten , die sijn gheloof en bekeeringh

voor heen niet en hadde beleden. Want als

Petrus van de ghcne die sich bekeeren wilden
,

wierdt ghevraeght wat sy doen moesten : soo

raedt hy hen dats' eerst boete doen , en haer

selven daer nae tot vergevinghe der sonden

laten doopen sullen. Alsoo heeft oock Phiiip-

pus, doe de Kamerlingh begeerde gedoopt te

worden
,

gheantwoort , dat sulcks geoorlooft

was , indien hy van gantscher herten geloofde.

Hier uyt meynense dit te kunnen bekomen

,

dat de Doop aen geen anderen en mach wor-
den ghegeven dan den genen die ghelooven

en sich bekeeren. Voorwaer indien wy dese

reden plaets geven : soo sal d'eerste plaets

,

in deweicke van 't gheloof gheen vermaen ghe-

hoort en wordt , bewijsen dat de bekeeringh

alleen genoegh is : de tweede plaets , in de-

weicke gheen bekeeringh en wort afgevordert

,

1) beschonrke 2) vervat.

sal betoonen dat het geloof alleen ghcnoegh is.

Sy sullen , denck' ick , segghen dat d'een plaets

door d'andere wort geholpen , en datse daer-

om te samen gevoeght moeten worden. Ick

segge wederom dalmen oock andere plaetsen

die tot ontbinding van desen knoop yetwes

kunnen doen, daer mede moet verghelijcken.

Want daer zijn in de Schriftuyr veel plaetsen

welckers verstant en sin hanght aen d'om-

standigheydt van de plaets. Waer van ons

alhier een exempel voor komt. Want die per-

soenen den welcken dit door Petrus en Phi-

lippus gheseydt wort , zijn van bequamen
ouderdom om de bekeeringh te betrachten en
't gheloof t'ontfangen. Wat de soodanighe be-

langht , wy bekennen oock datse niet en be-

hooren ghedoopt te worden , 't en zy datmen

eerst haer bekeeringh en geloove sie , ten

minsten voor soo veel als door menschen oor-

deel onderscheyden 1) kan worden. Maer het 2. Antwocrt,

is meer dan s;henoegh bekent dat de ionghe 'i^'tin'iiepiaet-

11 "
, 1 • 1

•' "-; sen van de kin-
Kinderen van de soodanighe moeten worden dereu niet en

onderscheyden : Want wanneer in voorlijden «or' gehan-

yemant sich selfs begaf en voeghde tot Israël ,

'''^"'

om met den Israelitischen Godtsdienst ghe-

meynschap te hebben , soo moest hy voor

henen van 't Verbondt onderwesen , en door

de Wet onderricht worden , eer hy door de

Besnijdenis geteeckent wiert: om dat hy van

een andere naty , dat is , vreemt was van het

Israëlitische volck , met welcken volcke 't Ver-

bont, dat door de Besnijdenis wiert beves-

tighl, gemaeckt was.

24. Gelijck oock de Heere, als hy Abraham
tot sijn gemeynschap aenneemt , sijn begin niet

en neemt van de besnijdenis, ondertusschen des Verbondta

verswijgende wat hy door dat teecken wilde '^"
"^f

'^««"'j-

beduyden : maer hy onderwijst hem eerst wat i,a,';renis''aTj».

het voor een verbondt zy 't welck hy voor heeft cieues. is. i.

met hem op te rechten, en daer nae doe Abra- Renes. 17. u.

ham de belofte door het geloof aen nam, gaf

hy hem dit Sacrament. Waerom volghl bij Abra-
ham het Sacrament nae 't geloof: en waerom
ontfangt sijn Soon Isaac het Sacrament eer

hy verstant heeft : Om dat Abraham die eerst

in sijnen bejaerden ouderdom tot de ghemeyn-
schap van het verbondt aengenomen wort, waer
van hy dus langh vervreemt was geweest , de

conditien des Verbondts voor henen moet lee-

ren : maer hel kindt dat uyt hem gegenereert

IS , niet alsoo : als het welck door een erflick

recht, volghens het formulier en den inhoudt

der beloftenis , aireede van 's moeders lijf aen

in 't verbont begrepen wordt. Of, (om de saeck 4. .^ntwoort,

klaerder en korter aen te wijsen) indien de
f,|.°|,['"^'„'e'!,'het

kinderen der gheloovigen , sonder het hulp- verbondt, dat

middel des verstants, aen het verbondt part

3. Antwoort,

heuonien van

beinerckiny

aen de be-

1) ondervonden.

i4
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tecckeiide

saeck, die eu

moeten van het

teecken niet af

ghehonden

worden.

Ezech. 16. 20.

en 23. 37.

Waerom de

kinderen bny-

ten het verbont

ouder de Wet
nieten wierden

besneden, en

onder het En-

augelium niet

ghedoopt en

worden.

Ephes. 2. 12.

Daer en tegen

worden de kin-

deren der

Christenen van

Godt door den

Doop aengeuo-

5. Bewijs-

reden, uyt de

spreuck van

Christus tot

Nicodemus.

loan. 3. 5.

en deel hebben , soo en heeft men gheen reden

om deselve van het teecken af te houden van

wegen datse sich by gebreck van verstandt

tot het verbondt noch niet verplichten en kun-

nen. Dit is voorwaer d'oorsaeck waerom Godt

somwijlen betuyght dat de kinderen der Israë-

lilen hem gegenereert en gheboren wierden.

Want hy houdt de kinderen der genen dien

hy belooft heeft dat hy haren zade tot een

Vader sal zijn , sonder twijlFel voor sijne km-

deren. Maer die ongeloovigh is , en van on-

geloovige Ouders afkomstigh , die wordt van

de gemeynschap des Verbondts vreemt ghe-

acht , tot dat hy door 't geloof met Gode ver-

eenigt wort. En daerom en is het geen wonder

datmen den suicken het teecken niet en geeft,

wiens beteeckenis in hem ydel en bednegelick

wesen soude. In desen sin schrijft oock Paulus,

dat de Heydenen
,
geduyrende den tijl dats'

in haer afgodery versoncken waren , buyten

't verbondt zijn gheweest. De gantsche saeck

kan , mijns bedunckens, aldus kortlick en klaer-

lick geopent en afgedaen worden. Die eerst in

haren bedaeghden ouderdom 't geloove van

Christus omhelsen , dewijlse tot dien tijt toe

vreemt van 't verbondt geweest zijn , die en

moghen met den Doop niet gheteeckent wor-

den , 't en zy dat haer gheloof en bekeeringh

daer tusschen kom', door dewelck' alleen hen-

lieden den toegangh tot de ghemeynschap des

verbondts wort gheopent : maer de jonghe kin-

deren die van Christelicke ouders oorspronc-

kelick afkomen
,

gelijckse terstont so haest

alsse gheboren zijn , van Godt tot de ghemeyn-

schap des Verbondts ontfanghen worden , moe-

ten oock alsoo tot den Doop worden aenge-

nomen. Hier toe dient dat 't welck de Euangelist

verhaelt , dat namelick , die geen die hare son-

den beleden, door Joannes gedoopt wierden:

welck exempel , onses oordeels , oock hedens-

daegs moet onderhouden worden. Want indien

een Turck den Doop ontfangen wilde , soo en

souden wy hem niet lichtveerdigh doopen

,

maer eerst sijn belijdenis afvorderen daer med'

hy de Kerck soude moeten genoegh doen.

25. Daer benelïens brenghen sy voort de

woorden van Christus die in 't derde Capiltel

van Joannes medeghedeelt 1) worden, door

dewelcke sy meynen dat de weder-geboort

dadelick by den Doop vereyscht wordt : 't En
zy dat yemandt worde weder-geboren uyt

Water en Geest, soo en kan hy ten Koninck-

rijcke Godts niet in gaen. Siet hoe de Doop,
seggense , door des Heeren mont de weder-

geboort wort ghenoemt. Onder wat deck-man-

tel geven wy dan den jongen kinderen , de-

welcke (ghelijck meer dan ghenoegh bekent

1) verhaelt.

is) geensins bequaeni en zijn tot de weder-

geboorte , den Doop , die sonder de weder-

geboort niet en kan bestaen? Voor eerst be-

gaens' hier in een mis-slagh datse meynen dat

te deser plaets gemeldt wort van den Doop,
om datse van water hooren melden. Want als

Christus aen Nico-
|
demus de verdorventheyt

der natuyr voorgestelt , en daer beneffens van

de noodtsakelicke weder-gheboort des menschen

onderwesen hadde : en dat Nicodemus droomde

van een lichaemlicke weder-geboort : so geeft

Christus alhier oock te kennen de wijse die

Godt ghebruyckt om ons te weder-baren , dat

hy, namelick, suicks doet door het Water en

den Geest ; als of hy seyde , door den Geest

,

die gelijck water de zielen der geloovigen be-

sprenght en reynight. Soo verstae ick dan door

het Water en den Gheest enckelick en alleen

den Geest, die als een water is. En dit en

IS gheen nieuwe manier van spreken : want sy

komt t'eenemael over een met die wijse die

in 't derde Capittel van Mattheus staet : Die

nae my komt , die is 't die met den Heylighen

Geest en met Vyer doopt. Ghelijck dan met

den Heylighen Geest en met Vyer doopen , so

veel beteeckent als den Heylighen Geest ghe-

ven , dewelck' in de \yeder-gheboort de natuyr

en het werck des vyers verricht : alsoo is oock

door het Water en den Geest weder-gheboren

worden niet anders dan die kracht des Geestes

ontfangen, dewelck' in de ziel dat doet, dat

het water doet in het lichaem. Ick weet wel

dat het anders uytgeleyt wordt van andere:

maer dat dit den oprechten sin is daer aen en

twijffel' ick niet : want Christus en wil aldaer

niet anders leeren , dan dat alle die , die na het

Hemelsch Koninckrijck streven , haer eyghen

vernuft uyttrecken moeten. Hoewel , indien ick

lust hadd' om my, ghelijck als sy gewennet

zijn , met onnutte uytvluchten te behelpen , soo

soud' ick (ofschoon wy haer seggen inwilligh-

den) wederom lichtelick tegen hun kunnen bren-

gen dat de Doop eer is als het gheloof en de

bekeeringh : dewijl het water in de woorden

van Christus voor den Geest gesteldt is. Het

is seker dat dit van de gheestelicke gaven ver-

staen wordt : en is 't dat die nae den Doop
volghen , soo hebb ick mijn pleyt ghewon-

nen 1). Maer d'uytvluchten daer latende , laet

ons de eenvoudigh' uytieggingh die ick by

ghebracht hebb', vast houden , te weten , dat

niemandt ten Koninckrijcke Godts en kan in

gaen , voor dat hy vernieuwt is door het leven-

dige Water, dat is door den Heyligen Geest.

20. Daer is noch een andere reden waer-

om haer uytieggingh niet en inach worden

aenghenomen , te weten , om dat door deselve

1. Antwoort,

te dier plaets

en wordt vau

deu Doop niet

gemeldt.

(p. 559.)

2- Antwoi

dat de Doop in

die plaets gaet

voor het geloof

eu de bekee-

ringh.

Maer men
moet op d'eer-

ste antwoordt

blijven staeu.

Een andere

reden waerom
haer nytleg-

gingb niet eu

I) begeert verkregen.
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mach wurdcn buyteii 't Kijck der Hemclcn uylgliCslotcn wor-
aen-euonau.

jgj^ g||g j^ ghene die niet gliedoopt en zijn.

Laet het derlialven alsoo zijn, dat de Doop
volgens haer begeert alleen aen de volwassene

bedient wordt : hoe sal het nae haer oordeel

gaen niet een kindt, 't weick in de beginselen

derGodtvruchtigheydt wel enbehoorlickonder-

wesen en gheoell'ent is , en buyten 't verwach-

ten van allen door een haestige doodt komt

wech geruckt te worden, als den dagh sijns

Doops ah'eede voor de deur' staet? De be-

lofte des Heeren is klaer , dat , namelick , die

geen' die in den Soon gelooft heeft , de doodt

niet sien , noch in het oordcel komen en sal

,

maer van de doodt door-gliegaen is tot het

leven: men leest nergens dat hy yemand heeft

verdoemt om dat hy noch niet en was ge-

doopt, 't Welck ick alsoo niet en wil gheno-

men en verstaen hebben , even als of ick te

kennen gave dat de Doop vrijelick mach ver-

acht worden. Ick segghe dat door het ver-

achten des Doops , 't Verbondt Godts verbro-

ken wordt : soo verr' is het daer af dat ick

sulcken verachtmgh soude willen of kunnen
verschoonen en ontschuldighen: 't is my ghe-

noegh dat ick alleen bewijse dat de Doop soo

nootsakelick niet en is , datmen terstondt soude

moeten dencken en oordeelen dat die verloren

is, die den Doop niet en heeft kunnen ver-

krijgen. Maer indien wy hun I) ghedichtsel

toe staen , soo sullen wy sonder uytsonde-

ringh 2) alle die verdoemen die door eenigh

gheval van den Doop gheweert en afghehou-

den worden, met hoe grooten geloof, door

het welcke Christus self beseten wort, sy oock

souden moghen begaeft zijn. Daer en boven

verwijsen sy alle jonghe kinderen tot d'eeu-

wige doodt , den welcken sy den Doop wey-
geren , die nae haer eygen belijdingh ter salig-

Matth. 19.14. heyt noodlwendigh is. Nu mogense toesien hoe

lijn dats' over een komen 3) met de woorden

van Christus , door deweicke den jonghen kin-

deren het Koninckrijck der Hemelen wordt

toeghewesen. En ofschoon wy hen alles soo

veel de uytlegghige 4) van dese plaets be-

. langht, toe stonden, soo en sullen sy noch-

tans daer uyt gheen voordeel trecken , 't en

zy dats' eerst vooraf 5) hebben om-ghestooten

dat leer-sluck van de weder-gheboorte der

kinderen , 't welck aireede vast-ghesteldt en

bevestight is;

G. Bewijs-re- 27. Maer sy roemen dats' een seer vast
de.. ge.o,u™ schut en scherm hebben in d'instellingh van
uyt het bevelen j p. ,. , R
exei.ipei vaa "Gn Uoop sclvcn

, dic sy ncmcn uyt het laetste

Christus, u..- Capittel van Mattheus, alwaer Christus sijn'

dtttmeu^'èerst
Apostelen tot alle volckeren uytsendt en twee

1) haer. 2) .lytucningh. S) dr
B) e„ .il vo,-e„.

t) 't ve.'staiit.

dinghen beveelt , te weten , dalse die volckeren

leeren , en benelfens dien doopen sullen. Hier

by voegense noch de woorden van Christus

in het laetste Capittel van Marcus : So wie

gelooft en gedoopt wordt , die sal saligh wesen.

Wat willen wy meer, seggense , dewijl de

woorden des Heeren opentlick seggen , datmen
eerst sal leeren en daer nae doopen , en den

Doop in de tweede plaets stellen na 't ghe-

loove "? Van welck' ordre de Heere Jesus oock

een bewijs en proef-'stuck vertoont heeft in sich

selven , als deweick' eerst heeft willen ghedoopt

worden doe hy dertigh jaren oudt was. Maer,

O goede Godt , hoe menighsins verstricken sy

alhier haer selven
, hoe menighsins openbarens'

alhier haer onverstant ! Want sy feylen aireede

meer dan kinderlick hier in , datse d'eerst'

instellingh des Doops uyt die plaetsen I ) halen
,

daer nochtans Christus van het begin sijns

Predick-ampts de bedieningh des Doops den

Apostelen belast en opgeleyt heeft. Sy en heb-

ben dan geen reden om te beweeren dat de

wet en reghel des Doops uyt die plaetsen ghe-

haelt moet worden , als of d'eerst' instelling

van dien daer in begrepen waer. Maer, op dat

wy hen dit feyl vergheven , wat kracht heeft

nochtans dees' haer reden-kavelingh ? Voor-

waer indien ick lust hadde tot uytvluchten,

hier opent sich niet alleen een schuyl-hoeck,

maer oock een open veldt om t'ontgaen. Want
nadiense soo stijf en bitsich op d 'ordre der

woorden staen , datse besluyten datmen leeren

moet , eer men doopt , en datmen ghelooven

moet eer men den Doop begeert, om datter

geseydt is: Gaet, Predickt , en Doopt. Item,

Soo wie gelooft en ghedoopt wordt : waerom
en souden wy dan oock niet moghen segghen

,

datmen moet doopen eer men de menschen
leert onderhouden die dingen die Christus be-

volen heeft? Want daer wordt geseydt: Doopt,
en leert haer onderhouden al wat ick u ge-

boden hebbe. Dit selfst' hebben wy oock aen-

ghewesen in de boven-verhaelde uytspraeck 2)

van Christus van de weder-geboorte des Wa-
ters en des Geestes. Want indien men dit

segghen 3) verstaet ghehjck sy begeeren , soo

sal voorwaer de Doop eerder zijn dan de

geestelicke weder-gheboort , dewijl het Water
aldaer eer ghenoemt

|
wordt dan de Gheest.

Want Christus en leert niet dat wy weder-

geboren moeten worden uyt Geest en Water,
maer uyt Water en Geest.

28. Nu schijnt dees' on-onverwinnelicke

reden daer op sy so seer vertrouwen
, een

weynigh verswackt 4) te zijn : maer aenghe-

sien 5) de waerheydt sterckte genoegh heeft

ieercii dau dnu-

peu moet

Matlh. 28. 19.

Matth. 3. 13.

Li.eas 3. 21.

1. Antwoort,

uyt dese plaet-

sen en moet de

wet en reghel

des Doops niet

ghehaelt wor-

den.

2. Antwoort,

de teghen-par-

tijea verwer-

rende.

(p. 560.)

3. Antwooit.

Hier wort

Vüur.iciDclii'k

,e.. gebodtgi.e-

geven van het

1) (voort).

5) «nnei-,-!,

2) aprcuok. 3) die spreuck. 4) geswai-l.t.
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Euangeliuni Ie

jirt'dickeiijWfier

by alH ecu aen-

Iiaughsel ghe-

voeght wort de

bcilieningh des

Uoops.

4. Antwoort,

In dese plaet-

seii en wordt

van de kinde-

ren gantsch

niet gemcldt.

5. Anlivoort,

wacr (rtor de

derde beveiligt

wordt.

in eenvoufliglieyt , soo en wil ick door sulclic

lichte scherpsinniglieden niet onlgaen. Dit geven

wy hen dan tol een grondighe en bondige ant-

woort : Dal Christus voornemelick alhier een

gebodt geeft van de verkondinge des Euan-

geliums , tot dewelck' hy verder den dienst

des Doops als een aenhanghsel by voeght. Ten

anderen dat hy van den Doop niet anders en

spreeckt , dan voor soo veel de bedicningh

van dien den leer-ample onderworpen is. Want
Christus sendt d' Apostelen om allen volckeren

der werelt het Euangelium te predicken, op

datse door de Leere der saligheydt van allen

kanten lot sijn Koninckrijck vergaderen souden

menschen die Ie voren verloren waren : niaer

wie of hoedanigh zijn die menschen die sy

door de voorseyde Predicaly versameien moes-

ten? Het is seker dal hy alleen spreeckt van

die, die bequaem zijn om de l.eere der salig-

heyt aen te nemen. Daer na seghl hy, dal de

soodanighe, wanneers' ondervvesen zijn, moe-

ten gedoopt worden , voegende daer l)y dese

beloflenis: Dat de ghene die gelooven en ghe-

doopt worden , saligh sullen wesen. Wordt'er

in dit gantsche propoost wel een half woorl

gerept van de kinderkens? Wat is dan dit

voor een argument daer mede sy ons bestor-

men ? De bedaeghde persoenen moeten worden

onderwegen , op datse ghelooven , eerse mo-

glien gedoopt worden. Dien- volgens is 't on-

behoorlick datmen den kinderkens de Doop
genieyn maeckt. Ofschoon se haer best doen

tot berstens toe, soo en sullense doch uyl dese

plaets niet anders betoonen, dan datmen het

Euangelium te voren moet predicken den

genen die oorcn hebben om te hooren , eerse

ghedoopt worden : overmidts van die alleen

alhier ghesproken wordt. Laet hen hier uyl

soose machtigh zijn , een schut maken om de

kinderkens van den Doop af te houden.

29. Maer op dat hare bedriegherijen oock

van de blinde getast mogen worden , soo sal

ick deselve door een seer klare ghelijckenis

aenwijsen. Indien yemandt wilde seggen dat-

men den kinderkens haer voedlsel behoort t'

onthouden , om dal d'Apostel wil dat die ghene

die niet en wercken oock niet en sullen eten
,

soud' hy niet weerdigh zijn van yeder een

bespouwt te worden? Waerom dat? om dal

hy dat geen 'iwelck van een seker slach der

menschen , en van eenen sekeren ouderdom
ghesproken is , sonder onderscheyt verdraeyt

tot alle menschen. Geen meerder behendigheyl
en gebruycken oock dese luyden in dese

teghenwoordighe saeck 1). Want 't geen
,
ge-

lijck een yeder siiït , lot den volwassen ouder-
dom behoort, dat treckense tot de kinderkens :

1) bande).

willende dat de kinderkens sullen staen onder

den regel die alleen den volwassenen ghcstell

was. Wat belangt 't exempel van Christus , dat

en doel hun gheen voordeel. Hy en is voor

sijn derlighsle jaer niet gedoopt: dat is wel

so , maer d'oorsaeek hier van is openbaer : te

welen, om dat hy doe voornam door sijn

predickingh een vast fondament des Doops te

legghen , of veel eer te bevestigen 't fonda-

ment 't weick een weynigh te voren door

Joannes gheleydl was. Dewijl hy dan den Doop
door sijn Leer' instellen wilde , soo heeft hy,

om sijn instellingh te meer authorileyts en aen-

sienlickheydts te gheven . den Doop door sijn

eygen lichaem geheylighl , en dat in d'alder-

belamelickste ghelegentheydt des tijdis , Ic we-
ten , doe hy sijn predick-ampt aenvingh. In

somma sy en sullen daer uyt niet anders kun-

nen besluyten , dan dat de Doop haer oor-

sprongh en begin genomen heeft van de Pre-

dicaly des Euangeliums. Indiense den Doop

tot het derlighsle jaer toe willen uytghesleldt

hebben, waerom en onderhouden sy dat jaer

niet : waerom ontfanghense tot den Doop eenen

yegelicken , nae dat hy volgens haer oordeel

genoegh heeft toegenomen? Jae dat meer is

,

Servelus een van hare meesters , die op het

derlighsle jaer hertneckelick dringt en aenhout

,

heeft sich aireede voor een Propheet beginnen

uyt te geven, doe hy een-en-twmlig jaren oudt

was. Even eens of die te verdragen waer, die

sich selven de plaets van een Leeraer inde Kerck

aenneemt , eer hy een lidtmaet is van de Kerck.

30. Eyndelick werpen sy voor, datter geen

meerder oorsaeck is om den kinderen de Doop

mede te deelen dan het Nachlmael , 't weIck

hen nochtans niet en wordt ghegheven. Even

als of de Schrifluyr in desen niet allesins een

seer wijdt verschil aen en wees. Dit is wel

eertijls in d'oude Kerck een gebruyck geweest,

dal het Nachlmael den kinderen wierdl mede

ghedeelt
,

gelijck uyt Cyprianus en Augustinus

bekent is : maer die ghewoonl is met recht

afgeschaft. Want indien wy lellen op den aert

en d'eygenschap des Doops , soo isse voorwaer

eenen sekeren ingangh in de Kerck, en ghe-

lijck een' inhuldigingh daer door wy lol het

volck Godes worden toeghedaen : mitsgaders

oock een teecken van onse gheestehcke weder-

gheboort, door dewelcke wy tot kinderen Godls

weder-geboren worden. Daer ter contrarien

het Nachlmael verordent en bestemt is voor

den meei'dei -jarighen , dewelcke de teedere

kindtsheydt te boven ghekomen zijnde , aireede

tol de vaste spljse be(|uaem zijn. Welck on-

scheydt seer duydelick in de Schrifluyr wordt

aengewesen. Want de Heere en maeckt in

sijn Woordl, aengacndc den Doop
,
gheen on-

C. Antwoort.

VandatCbris-

tns dertigh ja-

ren oudt zijnde

I,ucas 3. 23.

7. bewijs-

reden. Uat de

kinderen tot

den Uoop niet

en moeten toe-

gelaten wor-

den, nadieuse

gheen gbe-

nieynschap en

hebben aen liet

Naclitmael des

Ileereu.

Antwoort, de

welcke betoont

dat de gemeyn-

sehap van die

twee Sacra-

menten onder-

scheydeu is ten

aensien vanden

tijdt en van de

persoonen.
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lii'Vi'btigiilg,

iluur <lu woor-

den dua Apos-

tels, daer lucd'

!]y de kinderen

vande tufel des

Ileereii dnyde-

lick afweert.

(].. 501.)

Tweede be-

vestigiiig door

vergilijckingh

van de Besnij-

denis en het

l'asclia niet on-

se Saerjuneu-

len.

Hut laclBle

deel des C'apit-

tel», weder-lcg-

glieiidc d'argu-

inenten van

Servctus.

dcrscheydt in den ouderdom. Doch liet Naclit-

macl stelt hy voor , niet om alsoo van eenen

yegelicken gcnootcn Ie worden , maer alleen

van don glietien die be(|uaem zijn om het

lichacm en bloedt des Heeren t'ondcrscheyden,

om haer eyghen conscicnty te beproeven, om
den doodt des Ileercn te verkondigen , en om
de kracht van dien te overvvcghen. Willen wy
yctwcs klacrders hebben dan 't gheen d'Apos-

tel leert , wanneer hy vermacnt , dat yeder

een hem-sciven ondersoeck' en beproeve , en

als dan elc van dat Broot, en uyt dien Drinck-

bekcr drinckc. Soo moet hier 1) dan d'on-

dersocckingli voor afgaen, dcvveicko te ver-

geefs van de jonghe kinderen verwacht wordt.

Item: Soo wie onweerdelick eet, die eet en

drinckt hem-selvcn dat oordcel, dcwyl hy 't

licha(;m des Heeren niet en onderscheydel. In-

dien gheen andere 't Nachtmael behoorlick en

kunnen ghenieten , dan die ghene die de heylig-

heydl des lichacms van Christus wel kunnen on-

derscheyden, waerom souden wy dun onse teerc

kinderen f'enijn glieven voor Icvendighmakcnde

spijs'.' Wat sullen sy seggen van 't Gebodt des

Heeren : Ghy sult het doen tot mijner gedachte-

nis? Wat sullen wy seggen van het andere 't

welck d'Apostel daer uyl bcleyt en voort haclt

:

So dickwils als ghy dit broot eten sult , so sult

ghy den doot des Heeren verkondigen totdat hy

komt? Wal gedachtenis, bidd' ick u, sullen wy
den kinderen afvorderen van die saeck diese

|

nooyt vernomen of gevoelt en hebben? Wat vcr-

kondigingc van het Kruys van Christus, wiens

kracht en ghenade sy met haer verstandt nocli

niet en begrijpen? Van dit alles en wort in

den Doop niet met allen voor-ghesehreven

,

daerom oock tusschen dese twee teeckenen

groot onderscheyt is , 't welck wy oock in het

Oude Testament in ghelijcke teeckenen glic-

waer worden. De Besnijdenis
, dewclcke

,
ge-

lijck men weet, met onsen Doop over een

komt , was wel voor den jongen kinderen ver-

ordent. Doch het Pascha , in wiens plaets het

Nachtmael nu ghekomen is, en liet allerley

gasten sonder onderscheyt niet toe ; maer

wierdt alleen nae behooren ghegetcn van de

gene die soo bedaeghl waren datsc van de be-

teeckenis des sclvighen ondersoeck doen kon-

den. Indien dese luydcn noch een weynigh

verstants liadden , soudense so blindt zijn in

een saeck die soo klaer en blijckelick is?

31. Al hoewel het my verdriet den Lesers

met een t'samen-hoopingh dcser beu.selinghen

te beladen , soo sal het nochtans noodigh we-
sen kortclick te weder-leggen d'op-gepronckte

redetjcn die Servctus, gheensins de minst' onder
de Weder-dooperen

,
jae een groot eieraet van

•1) []•

dese lieden 1), te voorschijn brengt , wanneer

hy sich gereel maeckl om ons te bestrijden.

Hy seght dat de Sacramenten van Christus, i. Argument,

ghelijckse volmaeckt zijn, oock volmaeckte pcr-

sooncn vereysschen , of die lot de volmaeckt-

heyt betjuaem zijn. Maer d'antwoordt hier op Antwuort.

is licht en ghereet by de handt : dat , name-

lick, des Doops volmaccklhcydt , die tot de

doodt toe wordt uylgestrcckt , verkecrdelick

betrocken en bepaelt wort tol een ooghenblick

en punci des tijdts. Boven dien segg' ick oock,

datmen dwaesselick inden niensch op den eer-

sten dagh de volmaecktheydl soeckl , totde-

welcke de Doop ons all' ons' leven langh door

opeenvolgende trappen beweeghl en opvoert.

Hy werpt oock leghen dat do Sacramenten ü. Argciinent.

door Christus mgestelt zijn lot gedachtenis

,

op dat yeder een overlegghen en ghedcncken

soude dat hy met Christus begraven is geweest.

Ick antwoorde dat dat geen , 'l welck hy uyt Antwoort.

sijn hooft versonnen 2) heeft , niet en behoeft

wederleyt te worden : jae dat de woorden van

Paulus belooncn dat dal geen 'l welck Servctus

lol den Doop treckt, eyghentlick behoort tol

het Nachtmael , te welen , dal een yegelick

sich selven beproeve. Van den Doop en wordl

nergens yets dicrgelijcks geleert. Waer uyt

wy besluyten, dat die wel en behoorlick ge-

doopt worden, die van wegen hare teerejong-

hcyt noch niet bequaem en zijn om haer selven

t'ondersoecken 3). Op 't geen' hy ten derden ^.Argument,

by brengt, dat die alle die in den Sonc Godts 'fun. 3. 3C.

niet en ghelooven , in den doodt en onder den

toorn Godts blijven: en dat oversuicks de kin-

deren , die niet en kunnen gelooven , in hare

verdoemenis leggen : antwoord' ick , dat Chris-

tus aldaer niet en spreeckl van d'algheineync

schuldt daer nied' alle de naekomelinghen

Adams vcrstrickt zijn : maer dat hy alleen

drevght den verachters des Iiluangeliunis , die

d'aengebodene ghenaed' hoovecrdelick en hal-

starrigh verwerpen. Maer dit en gaet den kin-

derkens niet aen. Ick steil' mei eenen oock

leghen hem een conlrary reden , te weten

,

dat die alle die Christus zegent , van den vloeck

Adams en van den toorn Godts verlost wor-

den. Dewijl dan de kindcrkens
,
ghelijck men

weet , van hem zijn ghezeghenl , soo volght

dalse bevrijdt zijn van den doodt. Daer na

brenght hy valschelick by 't geen nergens en

wordt gclesen , dal, namelick
,
yeder een die

uyl den Geest geboren is, de stemme des

Geestes hoort. En ofschoon wy toestonden dal

dese woorden ergens in de Schriftuyr ghelesen

worden , so en sal hy doch daer uyt niet anders

kunnen trecken dan dat de gheloovige tot ghe-

hoorsaemheydt ghefalsoeneert worden nac dat

1) bende. 2) versiert. 3) t'oiidertuslen.

1. Antwoort.
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l.Cor. 15. 4.

Antwoort.

5. Argument.

2. Sam. 5. 8.

1. Antwoort.

Lucas 14. 21

2. Antwoort.

3. Antwoort.

6. Argument.

Matth. 4. 19.

Antwoort.

Matth. 13.47,

2. Antwoort.

7. Argument.

1. Cor. 3 13

Antwoort.

de Gheest in hen werckl. En 't gheen van

sommicjhe \) menschen ghesproken is, dat

wordt ter quader trouwen sonder onderscheydt

getrocken tot alle menschen. Ten vierden seght

hy, dewijl dat geen 't welck natuyrhck is voor

gaet, soo moet men verwachten den tijdt, die

tot den Doop , dewelcke gheestelick is , be-

quaem zy. Hoewel ick bekenn' dat alle de

nakomelinghen Adams uyt vleesch geboren zijn,

en van 's moeders lijf aen hare verdoemenis

mede brengen , soo segg' ick nochtans dat Godt

daerom niet en wordt verhindert terstondt nae

de geboort daer teghen een dadelicke remedy

te verschaffen. Want Servetus en sal niet be-

wijsen dat Godt eenige sekere jaren voor-ge-

schreven heeft , na dewelcke de nieuwigheyt

des geestelicken levens eerst soude beginnen.

Al hoewel die geen" die uyt gheloovigh' Ouders

gheboren worden , verdorven en verloren zijn

van naturen , soo zijnse nochtans
,
ghelijck Pau-

lus ghetuyght , heyligh door de boven-natuyr-

licke genade. Daer na brenght hy een allegory

te voorschijn , dat David tot de borcht Sion

opklimmende, gheen blinde, noch kreupele,

maer alleen kloeckmoedighe soldaten met sich

aldaer opghebracht heeft. Maer wat sal 't wesen

indien ick hier tegen steil' een parabel , waer

in Godt de blind' en kreupele noodight tot de

Hemelsche Maeltijdt, hoe sal Servetus hem-

selven redden uyt desen strick? Ick vraegh'

oock of de blind' en kreupele te voren met

David den krijgh niet ghevoert en hadden?

Maer het is onnoodigh dat ick my langer met

dese sijne bewijs-reden bemoeye , dewelcke

(gelljck de Lesers uyt de Heylige Schriftuyr

bevinden sullen) uyt enckele valscheydt t'sa-

men ghesmeedt is. Daer volght noch een

ander' allegory : Dat d'Apostelen visschers der

menschen waren , en niet van jonge kinderen.

Maer ick vraegh' wat Cliristus wil beduyden wan-

neer hy seght , dat in het net des Euangeliums

allerley visschen versamelt worden ? Doch de-

wijl ick geen lust hebb' om met allegorien te

spelen, soo antwoord' ick, dat den Apostelen

doe hen het leer-ampt opgeleydt wierdt , met

en wierdt verboden de jonge kinderkens te

doopen. Hoewel , ick wilde boven dien wel

weten , naerdien 2) de Euangelist spreeckt van

't visschen der menschen (onder welck woort

sonder twijffel 't menschelicke geslacht begre-

pen wort) waerom desen Servetus loochent

dat de jonge kinderkens menschen zijn. Ten
sevenslen segt hy , dewijl de geestelicke din-

gen, geestelicke persoenen vereyschen , dat

oversutcks de jonge kinderkens die niet gees-

telick en zijn , oock onbequaem zijn tot den

Doop. Maer voor eerst kan alhier klaerlick

1) sekere. 2) gheuierckt.

ghesien worden hoe verkeerdelick de plaets

van Paulus door hem verdraeyt wordt. D'Apos-

tel handelt aldaer van de Leere , want nadien

die van Corinthen haer selven in een' ydele

scherpsinnigheyt meer als nae behooren be-

haeghden en vleyden 1 ) , soo bewijst hy
hen haer onverstandt en traegheydt , datse

noch moesten leeren weicke daer zijn d'eerste

beginselen van de Hemelsche Leere. Wie sal

daeruyt besluyten , dat de Doop den jongen

kinderen geweygert moet worden , dewelcke

Godt, al hoewels' uyt vleesch gheboren zijn

,

nochtans uyt ghenaden tot sijne kinderen aen-

neemt? Op d'uytvlucht daer med' hy seyt,

datmen de kinderkens , indiense nieuwe
|
men-

schen zijn , met de geestelicke spijse voeden

moet, is lichtelick t'antwoorden , datse , name-

lick , door den Doop outfanghen worden tot

Christus scliaep-stal , en dat het teecken van

sulcken aennemingh ghenoeghsaem is , tot datse

opghewassen zijnde , de vaste spijse kunnen

verdragen. En datmen derhalven moet ver-

wachten den tijdt der beproevingh die Godt

in't Heylighe Nachtmael duydelick vereyscht.

Daer nae werpt hy teghen dat Christus alle

de sijne tot het Heylighe Nachtmael roept.

Maer het is ghenoegh bekendt dat hy gheen

andere toe en laet dan die aireede voor-be-

reydt zijn om de gedachtenisse sijns doodts

te verkondighen. Waer uyt volght , dat de

kinderkens , die hy geweerdigt heeft t'omhel-

sen, in eenen onderscheydenen en eygenen

graedt staen tot dats' opwassen , en evenwel

gheen vreemdelingen zijn. Op 't gheen hy

seght, dat het een ongeschickt wonder is,

dat een mensch , nae dat hy geboren is , niet

en soud' eten : Antwoord' ick , dat de zielen

anders gevoedt worden , dan door het uyt-

wendigh' eten des Nachtmaels : en dat der-

halven Christus den jonghen kinderkens even-

wel een spijs' is , ofschoonse sich van het

teecken onthouden : en dat het met den Doop

een andere gelegenheydt heeft , als waer door

hen alleen de deur' tot de Kerck geopent

wort. Hy werpt wederom tegen , dat een goet

huys-regeerder sljnen huysgesinne spijse geeft

te sijnder tijdt. Al hoewel ick dit gheern' be-

kenn', door wat recht en regel sal hy ons

nochtans beschrijven den tijdt des Doops , om
te bewijsen dat wy de kinderkens doopen buy-

ten den behoorlicken tijt? Hy brenght oock by

't gebodt dat Christus d'Apostelen geeft, dat-

se , namelick , sich sullen haesten tot den

ooghst, dewijl d'ackers wit en rijp zijn. Chris-

tus wil voorwaer dit alleen , dat d'Apostelen
,

siende datse door haren arbeydt voor het

tegenwoordige vrucht kunnen doen, haer sel-

1) flatteerden.

i. Avgament.

(l). 562.)

Uytvluclit.

loau. 4. 35.

Antwoort.
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von Ie wackerder bereyden souden tot het

lecr-ampt. Wie sal daer uyl besluyten, dat

alleen de tljdt des ooghts is de rechte tijdt

11. Argument, om te doopen? Sijn ellste reden is, dat in

Actur. 11.26. d'eerste Kerck Christenen en Discipelen een

en de selvighe persoenen waren: maer wy
hebben aireede ghesien dat hy onwijsselick dat

geen, 't welck van sommighen alleen gheseydt

.VuiHoort. wordt , verslaet van allen. Discipelen worden

genoemt die glieen die gekomen zijnde tot be-

hoorlicken ouderdom , aireede waren onder-

wesen, en haer selven aen Christus hadden

over-ghegeven : geiijck de Joden onder de Wet
Discipelen van Moses zijn moesten : evenwel

en sal niemant daer uyt recht besluyten dat

de jonghe kinderkens vreemdelingen zijn , van

dewelcke Godt getuyght heeft dat hy die

12. .\igumuut. houdt voor sijne huysghenoolen. Bovendien

gheeft hij voor , dat alle de Christenen broe-

ders zijn , en dat wy de kinderkens daer voor

niet en houden , soo langli als wy deselve

Autwüort. weeren van het Nachtmael. Maer ick brengh'

wederom dese grondt-reden te voorschijn , dat

de Ledematen van Christus alleen erfghena-

men zijn van het Koninckrijcke der Hemelen:

Item, dat d'omhelsinghe van Christus zy geweest

een waerachtigh teecken van der jonger kin-

deren aennemingh , waer door hy deselve met

de volwassene t'samen ghevoeght en veree-

night heeft, en dat het ontbeeren des Nacht-

maels voor een tijdt, geen reden en is om te

bewijsen dalse tot het lichaem van de Kerck

niet en behooren. De bekeerde moordenaer

aen het kruys , hoewel hy nooyt en is ge-

komen tot het Nachtmael , is niet te min
13. Argument, ghewccst de Brocdor der geloovighen. Hy

voeghter noch by , dat niemandt onse Broeder

wordt anders dan door den Glieest der aen-

nemingh: dewelck' alleen wordt gegeven uyt

AniHocirt. hct glichoor dcs gheloofs. Ick antvvoorde , dat

hy altijdt den selven mis-slagh begaet : om
dat hy dat geen , 't welck alleen van de vol-

wassene gesproken wordt , verkeerdelick op

den kinderen past. Paulus leert aldaar dal dit

is d'ordinaire wijse van Godes beroepingh,

dat hy syn' Uytverkorene tot hel geloof

brenght, door 1) hun te 2) verwecken ge-

trouwe Leeraers , door welckers dienst en

hulp hy hen-lieden de handt toereyckt. Wie
soud' hem van dies wegen een wet en regel

durven oplegghen , dat hy door geen ander

middel de jonghe kinderen en soude moghen
inplanten in Christus? Hy segt voorts dat

u.Argumeut. Cornelius gedoopt wierl na dat hy den Hey-
Actur. 10.44. ijggn Qggg^ onlfanghcn hadde : maer hoe vér-

Aii nouit.
keerdelick hy uyt een eenigh e.Kempel eenen
alghemeynen regel en voorschrift afleydt

,

blijckt uyt het exempel van den Kamer-

1) mits. 2) [].

lingh ende de Samaritanen , in dewelcke Actor. 8. 27.

Godt een ander ordre ghehouden heeft , soo

datse gedoopt wierden eerse de gaven des

Geestes ontlingen. Sijn vijftiende reden gaet lö.Argumcut.

boven de kerf van ongeschicktheyt , hy segt

dat wy Goden worden door de weder-ghe-

boort: on dat die Goden zijn tot dewelck 't

Woordt Godts ghesproken is : 't welck op de

jonghe kinderen niet en past. Dat hy don i. Aut«ourt.

geloovighen Goddelickheydt toe-eygent , dat is

een' van sijne sulTerijen, welckers wederleg-

ging alhier niet te pas en komt : maer het

getuyghnis van den Psalm in eenen soo seer

verkeerden sin te verdraeijen , dal is een ver-

twijfeld onbeschaemtheyt. Christus seght dat

de Koninghen en Overheden Goden genoemt

worden by den Propheet, om dats'helampt

bedienen "t welck hun van Godt opgeleydt is.

Maer dese behendige Uytlegger, op dat hy de 3- Antwoort.

jonge kinderen uyt de Kerck mochte wech
ruymen, treckt en verdraeyt tot d'algemeyne

Leere des Euangeliums, dat gheen het welck

van het bysondere bevel der regeeringh tot

sekere menschen gesproken wort. Hy werpt ie. Argument.

wederom tegen , dat de jonghe kinderen niet

en kunnen ghehouden worden voor nieuwe

menschen , om datse door het woordt niet en

worden geboren. Maer ick herhael oock nu Aniwo.irt.

wederom, 't geen ick dickmael geseylhebb',

dat , namelick , de Leer' een onverderffelick

zaedt is om ons te weder-baren , als wy
slechts bequaem zijn om die Leer' te begrij-

pen : maer als wy van wegen onse jongheydt

noch niet leersaem en zijn , dat Godt evenwel

heeft sijn trappen en graden door dewelck'

hy ons tot de weder-geboort opvoert. Daer 17. Argumeut.

na keert hy weder tot sijn' allegorien , dat

onder de Wet hel schaep en de geyt niet en

wierden geolTert terslondt alsse van de moeder

quamen. Indien wy de figuren hier toe willen Autwoori.

trecken, so sal't my licht vallen wederom te

seggen , dat alle d'eerst-geborene Gode hey- Exod. 13. 12.

ligh waren , so haest alsse de moeder geopent

hadden : Item : Datnien in de Wet een een- Esod. 12. 5.

jarigh lam op-olFeren moeste. Waer uyt dan

volght datmen de mannelicke sterckt en ouder-

dom niet en moet verwachten , maer dat veel

eer de nieuw-gheboren, en als noch teedere

vruchten van Godt tot oll'erhanden verkoren

worden. Hy beweert daer beneffens
, dat gheen 18. Argument.

andere tot Christus en kunnen komen dan die

te voren door Joannes bereydl zijn. Even als Antwoort.

of Joannes ampt niet en hadde gheduyrt

alleen voor eenen sekeren tijdt. Maer op dat

ick dit late varen , die voor-bereydingh en

was voorwaer niet in de kinderen , die Chris-

tus omhelst, en gezegent heeft. Laet hem
|

(p- £"•'•)

derhalven loopen met sijne valschc gront-reden.

Ten ketsten neemt hy Trismegistus en de Sy- lu. Argument
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bille tot sijne Patroonen en Voorstanders , de-

welcke seggen dat de heylige afwasschingen

gheen anderen toe en komen dan den bedaegh-

Antwoort. den. Siet wat een eerlick gevoelen hy heeft

van den Doop van Christus , die van hem nae

d'onheylige wijse der Heydenen wordt gerege-

leert en afgemeten , op datse niet anders en

worde bedient dan na 't behagen van Trisme-

gistus. Maer wy houden meer van d'authori-

teyt Godts , den welcken het goet gedacht

heeft, den kinderkens hem-selven toe té heyh-

ligen , en in te wijden 1) door het heyhgh teec-

ken , welcks 2) kracht sy van weghen hare

teere jongheydt noch niet en verstonden. Wy
houden 't oock voor onbehoorlick datmen van

de wasschingh der Heydenen ontleent dat geen

waer door d'eeuwighe en onverbrekelicke Wet
Godts , die hy van de Besnijdenis gemaeckt

heeft , in onsen Doop soude verandert worden.

20. Argument. Eyndelick redeneert 3) hy aldus : Indien men

de kinderkens die sonder verstandt zijn mach

doopen , soo mach de Doop van de kinderen

al spelende nae gebootst en uyt jock en boer-

tery bedient worden. Maer dat hy hier over

met Godt twiste , door wiens bevel de Be-

snijdingh den jongen kinderkens gemeyn was,

eerse verstandt hadden. Was de Besnijdenisse

daerom een klucht-spel 4) , of der kinderen

beusel-marckt onderworpen , datse Godes Hey-

ligh' Instellingh hebben kunnen ofmoghente

niet doen? Doch 't en is geen wonder, dat

dese verworpene geesten , als ofse door uyt-

sinnigheydt ghedreven wierden , allerley seer

plomp' ongherijmtheden tot verdedighinghe 5)

van hare dwalingen voort brengen : dewijl Godt

haer hooghmoedt en hertneckigheyt met sulc-

ken rasery rechtveerdelick straft. Voorwaer ick

vertrouw' dat ick klaerlick hebbe doen blijcken,

met hoe ghebreckighe hulp 6) Servetus de

Weder-dooperen sijne Broederkens geholpen

heeft.

Waeiom de 32i. Ick lact my voorstaen dat yeder ver-
Sataa den Kiu- gfandige nu duydelick sal bemercken hoe licht-

soo gro"oteu'ge- vccrdigh 61] sondcr oorsaeck Christus Kerck
welt bestormt, ontroert wordt , door die ghene die van wegen

den Kinder-doop twist en gekijf maken. Maer

het is ook oorbaerlick dat wy waeniemen waer

op de Satan met dese soo groote listigheyt

toeleght : op dat hy, namelick , de sonderlinghe

vrucht des vertrouwens en der gheestelicker

blijdschap , die hier uyt te bekomen is , ons

ontrucken , en oock van de eere der Goddc-

licker goedtheydt even soo veel verminderen

soude. Want hoe soet is het voor de Godt-

vruchtighe zielen datse niet alleen door het

woordt , maer oock door het ghesicht en aen-

1) hulden. 2) wiens. 3} ari^Liinentcert.

i) batemeut-spcl. 5) voorstaudt. 6) krauckeu ouderstandt.

schouwen haerer oogen versekcrt worden

,

datse so veel genade by den Hemelschen Vader

verknjghen dat hy oock voor hare nakome-

lingen sorge draeght? Want wy kunnen alhier

sien dat hy sich als I ) een seer wijs en voor-

sichtigh Huysvader t'onswaert ghedraeght 2)

,

dewijl hy self na ons afsterven 3) de sorge

voor ons niet af en leght , maer onse kinde-

ren ten besten versorght en voorsiet. Moeten

wy niet alhier, volgens 't exempel Davids , ons

geheele hert tot danckseggingh verheften , op

dat sijnen Naem door sulck een betoogh en

bewijs der goedtheydt gheheylight worde ? Hier

op , hier op is de Satan voorwaer uyt , wan-

neer hy den Kinder-doop met soo groeten ghe-

weldt bestormt , op dat , namelick , dese be-

tuygingh en dit teecken van de genade Godts

uyt het 4) midden worde wech ghenomen

,

en dat alsoo de belofte selve die daer door

voor ons' ooghen ghestelt wordt , eyndelick

allenghskens verdwijnen niochte. Waer uyt niet

alleen een godtloos' ondanckbaerheyt tegen

Godt , maer oock een sekere traegheydt om
de kinderen tot de Godtvruchtigheydt t'onder-

wijsen , ontstaen soude. Want wy en worden

niet weynigh door desen prickel opgeweckt

om haer in d'ernstighe vreese Godts en in

d'onderhoudinghe der Wet op te voeden 5)

,

wanneer wy overlegghen , datse terstont soo

haest als'se geboren zijn , van hem voor sijne

kinderen ghehouden en aenghenomen 6) *)

worden. Daerom laet ons , indien wy de wel-

dadigheydt Godts niet boosselick en willen ver-

duysteren , onse kinderen tot hem brengen

,

den welcken hy plaets verleent onder sijne

Vrienden en Huysgenooten , dat is, onderde

Ledematen van de Kerck.

Psalm 4.8. 11.

Uj't dese dwa-

ling der Weder-

dooperen ont-

staen twee

voorname qua-

deu :

1. Ondanck-

baerheyt tegen

Godt.

3. Traeghcyt

om de kinderen

tot de Godlsa-

ligheyt t'on-

derwijsen.

Besluyt, ver-

manende dat

wy de kinde-

ren Gode sullen

op-ofTereu.

Hei XVII. Capittel

Van het Heylighe Nachtniael van Christus, en

wat nuttigheyt ons daer van voort komt.

Nademael Godt ons eenmael in sijn huys- Waerom het

gesin heeft ontfangen , en dat niet om "^^fs
Na^"?'-

.,
^

.. 9 , . maelvauChris-

ons alleenlick voor sijne dienstknechten , maer tusingesteitis.

oock voor sijne kinderen te houden : so neemt

hy oock aen , om 7) ons door den gantschen

loop onses levens te voeden , op dat hy mochte

volbrenghen het ampt van een seer goet Huys-

vader die voor sijne Kinderen en Huysghe-

nooten besorght is. En daer mede niet ver-

genoeght zijnde, soo heeft hy ons door een

gegeven pandt van dese sijne gheduyrige milt-

dadigheyt willen versekeren. Tot desen eynde

1) den 1'L-rsüon van. 2) neiinecmt. 3) aliijvigheyt.

4) den. 5) treckeu. 6) bekent. ?) [],

*J atjniLos : Ed. Renss. K,
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Jüe nooJigh

er zy de kuu-

is3 van dese

erborghent-

vt.

Wclcko de

Bekenen zijn.

Q). 564.)

Waer toe ons

;setecckenen,

I niet eenighe

idere zijn in-

istclt.

dan heeft hy sijn Kerck door de handt sijns

eenigh-gheboren Soons voorsien meteen tweede

Sacrament, te welen, met die geestelicke Mael-

tijdt, in dewelcke Christu.s, ghelijck hy ge-

tuyght , dat levendighmakende Broodl is daer

med' onse zielen tot de waerachtige en ge-

lucksahge onsterflickheydt gevoedet worden.

En dewijl de kennis van soo grooten verbor-

gentheyt seer noodigh is , en na hare groot-

wichtigheyt een seer neerstige verklaring ver-

eyschl : nadien oock de Satan , op dat hy de

Kerck van desen onweerdeerlicken schat mocht

berooven , van over langh woleken , en daer

na duysternissen tot verdonckeringh van 't licht

der selver inghevoert, mitsgaders oock twisten

en strijden, die de zielen der eenvoudigen van

de smaeck deser heyliger spijse vervreemden

mochten ,
aengerecht , en de selvige vonden

en listen 1) oock by onsen lijdt in 'twerck

ghestelt heeft : soo sal ick voor eerst den kor-

ten inhoudt van dit tweede Sacrament voor-

stellen en matigen nae der ongeleerden begrijp
,

en daer na de kncopen en stricken ontbmden .

daer mede de Duyvel ghetracht heeft de we-

relt te verstricken. Voor eerst dient geweten

dat Broodt en Wijn zijn de teeckenen van dit

Sacrament, waer door ons 't onsienlicke voedt-

sel , 't welck wy uyt Christus Vleesch en

Bloedt ontfanghen , afghebeeldt en voor oogen

gestelt wordt. Want gelijck Godt ons m den

Doop weder-baert , in de ghemeynschap van

sijn Kerck mplant, en door aennemingh sijne

kinderen niaeckt : alsoo seggen wy dat hy 't

ampt van een sorghsaem 2) Huysvader daer

in voibrenght , dat hy ons sonder ophouden

spijse toedient , op dat hy ons soude bewaren

en onderhouden in dat leven tot het welck

hy ons door sijn Woort heeft ghegenereert.

Voorts d'eenige spijs' onser zielen is Christus
,

en daerom noodight de Hemelsche Vader ons

tot hem , op dat wy door het nutten en ge-

nieten van hem verquickt zijnde , nu en dan

sterckte
|
vergaderen mochten , tot dat wy tot

de Hemelsche onsterflicktheydt sullen gheracckt

zijn. En overmits dese verborgentheydt van de

heymelicke vereenigingh met Christus met de

gheloovige van natuyren onbegrijpelick is , soo

gheeft hy ons een flguyr en beeltenis der

selver in sienlicke teeckeucn die na ons kleyn

begrijp gevoeght en gepast zijn : ja hy maeckt

ons als door gegeven panden en teeckenen

daer van soo seker als ofse met d'oogen ghe-

sien wierdt: want dese soo seer gemeynsame
gelijckenis dringht door tot in de grofste ver-

standen , te weten , dat de zielen met Christus

gevoedt worden , even ghelijck broodt en wijn

dit lichamellcke leven onderhouden. Soo sien

1) treek. 2) voorsichtigh.

wy dan nu waer toe dit Sacrament dient , te

weten , om ons te beveslighen dat het Lichaem

des Heeren alsoo cenmael voor ons is opge-

oiiert, dat wy dat nu eten en nutten , en door

het eten de kracht van die eenig' ollerhand'

in ons gevoelen : dal sijn Bloedt alsoo eenmael

voor ons gestort is , dat het ons eenen ghe-

duyrigen dranck zy. En alsoo luyden de woor-

den van de by ghevoeghde beloft : Nemel

:

Dat is mijn Lichaem , 't welck voor u gegeven

wort. So wordt ons derhatven gelast, sijn

Lichaem het welck eenmael tot ons saligheyt

ghcoftert is , t'ontfanghen en te nulten : op dat

wy part en deel daer aen verkrijghen , en

door bevindingh van sulcks voor vast en seker

houden mochten , dat de kracht sijns leven-

dighmakenden doodts in ons krachtelick werc-

ken sal. Daerom noemt hy oock den Drinck-

beker het Verbondt in sijnen Bloede. Want

soo dickwils als hy ons dit Heyligh Bloet geeft

te drincken, soo wort daer door 't Verbondt,

dat hy eenmael met sijn Bloedt bevestighl heeft,

vernieuwt, of veel eer bestendigt 1) ghemaeckt,

soo veel de versterckingh 'van ons geloof bc-

langht.

2. De Godtvruchtighe zielen kunnen uyt

dit Sacrament een groote vrucht van vertrou-

wen en vertroostingh trecken , dewijl sy daer

in een getuyghnis hebben dat wy met Christus

tot een lichaem vereenight zijn geworden , soo

dat wy al dat 't welck hy heeft, ons eyghen

goedt noemen moghen. Hier uyt volght dat

wy ons selven vrijelick durven beloven , dat

het eeuwige leven, waer van Christus erfge-

naem is, ons toebehoort : dat oock het Koninck-

rijck der Hemelen , daer in hy aireed' in ge-

gaen is , ons niet meer en kan ontgaen dan

hem : en dat wy daer benelïens door onse son-

den niet en kunnen verdoemt worden, van

welckers schuit hy ons heeft verlost , dewijl

hy gewilt heeft dat hem die souden worden

toe-ghereeckenl als of het sijn' eygene sonden

waren. Dit is die wonderbare verwisselingh die

hy na sijne seer groote goedertierenheyt met

ons heeft gepleegt en gebruyckt : dat hy een

Soon des menschen met ons geworden zijnde
,

ons met sich 2) tot kinderen Godts gemaeckt

heeft, dat hy door sijn neder-dalingh ter aer-

den , ons d'opvaert tot den Hemel heeft ghe-

openl : dat hy door 't ontfanghen van onse

sterflickheyl, ons sijn onstertlickheydt toe-ghe-

bracht heeft: dat hy door 't aennemen van

onse swackheyt , sijn kracht in ons heeft be-

vestlght : dat hy door 't opnemen van ons'

armoede , sijn rijckdom op ons over-gheset

heeft : dat hy door 't opladen van den last

onser ongerechtigheyl , daer mede wy gedruckt

1) geduyrigh, 2) hem.

Bevestigiiigli

glieuomen van

d'iuatclUngh.

Matth. 20.20.

Mare. 14. 23.

Lucas 22. l'J.

l.Cor. U.24.

Het meniger-

ley ghebruyck

en profijt van

dit Sacrament,

ten aensieu van

de Godtvruch-

tige.
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Het Nacht-

mael des Hee-

ren gheeft ons

de wonderbare

weldaden on-

serverlossingh,

en oock Chris-

tus selfs, het

weick uyt de

woorden der

instelhngh seer

klaer blijckt.

In dewelcke

getoont wordt

watmeu voor-

nemelick heeft

te beinercken.

D' over-een-

komingh der

teeckeaen en

der beteecken-

de saken.

wierden , ons met sijnc gerechtigheyt heeft

bekleedt. •

3. Van alle dese dingen hebben wy een

soo seer sekere betuygingh in dit Sacrament,

dat wy voor vast moeten houden dat ons de-

selve soo waerlick ghegeven worden, even

ghelijck of Christus self daer teghenwoordigh

voor ons' oogen gestelt, en met onse handen

getast wiert. Want dit woordt en kan ons niet

liegen noch bedriegen: Neemt, eet, drinckt

:

dit is mijn Lichaem 't welck voor u overge-

levert wort: dit is mijn Bloedt 't welck tot

vergevinghe der sonden wordt uytgestort. Als

hy 't ons gebiedt t'ontfangen , soo gheeft hy

te kennen dat het ons als eyghen toe komt

:

als hy 't ons beveelt te eten , so wijst hy aen

dat het een substanty met ons wordt : als hy

van sijn Lichaem betuyght dat het voor ons

is over-gegeven , en van sijn Bloet dat het

voor ons is vergoten, soo leert hy daer mede
dat die beyde niet soo seer hem als wel ons

toebehooren: dewijl hy die beyde niet tot sijn

voordeel , maer tot onser saligheyt heeft aen-

genomen en op-gheoffert. En men moet wel

neerstelick daer op letten , dat de voornaemst'

en by nae de gantsche kracht des Sacraments

gelegen is in dese woorden : 't Welck voor u

overgelevert wort , 't welck voor u wordt uyt-

gestort. Andersins en soud' het ons niet seer

bevorderlick zijn , dat het Lichaem en Bloedt

des Heeren nu ter tijt uytgedeelt worden , in-

dien , namelick , deselve niet eenmael en waren
ghegeven gheweest tot onse verlossingh en

saligheyt. Sy worden dan onder het broodt

en den wijn voor oogen ghestelt: op dat wy
souden leeren niet alleen dat wy eygendom
daer aen hebben , maer oock dats' ons bestemt

en toegheschickt zijn tot een voedlsel van het

geestehcke leven. Dit is dat 't welck wy voor

henen vermaent hebben , dat wy, namelick

,

van de lichamelicke dingen die ia het Sacra-

ment worden voort gebracht , door een sekere

gelijck-matigheyt en over-een-komingh tot de

geestelicke geleydt worden. Wanneer het broot

ons tot een teecken van Christus Lichaem ge-

geven wort , so moetmen terstont dese gelijcke-

nisse bedencken : Ghelijck het broodt 't leven

onses lichaems voedt, onderhoudt en versterckt

:

also is het Lichaem van Christus d'eenighe

spijs om onse ziel te voeden en levendigh te

maken. Als wy den wijn voor-gestelt sien tot

een teecken sijns Bloedts : soo moeten wy be-

dencken wat nuttigheden de wijn den lichame

toebrenght
, datse namelick , de lichamen koe-

stert
,
verquickt

, versterckt en vervrolickt , om
daer uyt af te nemen dat de selfste profijten

ons gheestelicker wijse door "t Bloedt van
Christus toeghebracht worden. Want indien wy

ghenoegh overweghen wat voordeel ons d'over-

leveriiigh van dit seer Heyligh Lichaem , en

d'uytstortingh van dit Bloet ghedaen heeft

:

soo sullen wy klaerlick bemercken , dat dees'

eygenschappen des broots en des wijns vol-

gens alsuicken ghelijck-matigheydl en over-

een-komingh, seer wel passen op het Lichaem

en Bloedt van Christus, ten aensien van onse

zielen , wanneer ons deselve worden mede ge-

deelt.

4. Soo en is dan dit niet het voornaemste

werck des Sacraments , te weten , dat het ons

Christus Lichaem simpelick en sonder hoogher

bemerckingh toebrenght ; maer veel eer dit

,

dat het ons die beloftenis (door dewelck' hy

betuyght dat sijn Vleesch waerlicks spijs' en

sijn Bloedt waerlicks dranck is, daer mede wy
tot het eeuwighe leven ghevoedt worden , door

dewelck' hy oock verklaert dat hy is hel Broodt

des Levens , en dat die die daer van eet , in

der eeuwigheyt sal leven) verzegelt en beves-

tight : en om sulcks te weegh te brengen tot

het Kruys van Christus sendt , alwaer die be-

loftenis waerlicks volbracht en volkomelick ver-

vult is gheweest. Want wy eten Christus als-

dan eerst nae be-
|
hooren en ter saligheyt,

als wy hem gekruycigt eten en de kracht sijns

doots door een levendigh gevoel aengrijpen.

Want hy en heeft die benamingh daer med'

hy sich selven het Broodt des Levens noemt

,

niet verkregen van het Sacrament
,
ghelijck

sommighe verkeerdelick uytlegghen : maer hy

noemt hem-selven alsoo om dat hy ons tot een

broodt des levens van den Vader gegeven was
,

en hem-selven soodanigh betoont heeft : doe

hy onse menschelicke sterflickheydt deelachtigh

gheworden zijnde , sijne Goddelick' onsterflick-

heydt ons heeft mede gededeelt , doe hy sich

tot een offerhand' op-offerende , den vloeck van

ons op sich 1) nam, om ons door sijne zege-

ningh te overstorten : doe hy door sijn doot

,

de doodt vernielt en verslonden heeft : doe hy

in sijn opstandingh dit ons verderflick vleesch

't welck hy aengedaen hadde , tot glory en

onverderflickheyt heeft opgeweckt.

5. Nu is noch overigh dat dit alles door

toepassingh tot ons kome : dit gheschiedt door

het Euangelium , en klaerder door het Heyligh

Nachtmael, alwaer hy hem-selven met alle sijne

goederen ons aenbiedt, en wy hem door 't

geloof ontfangen. Soo en maeckt dan het Sa-

crament niet dat Christus eerst het Broodt des

Levens begint te zijn : maer terwijl het ons

doet ghedencken , dat hy 't Broodt des Levens

geworden is , 't welck wy geduyrigh eten moe-

ten : en ons oock dat broodt geeft te proeven

en te smaken , soo maeckt het dat wy de

1) hem.

Weicke d:

zijn de vo<

naeraste deel

van dit Sac:

ment.

(p. 565.)

Het eerst'

tijckel des e

sten deels u

geleydt zijn

soo volght

tweed' arti

kei, te wet(

hoe Chrisl

het Broodt (

levens van c

moet worc

ontfangen.
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Tc weten,

>r het ghe-

hiei' hebben

twee feylcD

ïcrmijJen,

, namelick,

teeckenen

t te seer ver-

ynt of ver-

en worden.

Daer benef-

8 en moet
:3* ontfan-

gh niet al-

kracht van dat broodt ghevoelen. Want het

Sacrament belooft ons dat al dat 't welck

Christus gedaen of geleden heeft, geschiet en

gedaen is om ons levendigh te maken. Daer

benelTens, dat dese levendighmakingh eeuwigh

is , waer door wy sonder ophouden gevoedl

,

onderhouden en bevvaert worden in het leven.

Want gelijck Christus ons het Broodt des Le-

vens niet en soude geweest zijn , indien hy

om onsent wille niet en ware geboren en ghe-

storven , mitsgaders oock opghestaen : alsoo en

soud' hij nu ter tijdt het Broodt des Levens

niet zijn indien de kracht en vrucht van sijn

geboorte, doot en weder-opslandingh nieten

ware een eeuwige en onsterflicke saeck. Al

't welck Gliristus seer schoon uylgedruckt heeft

met dese woorden : Het Broot dat ick gheven

sal , is mijn Vleescli , het welck ick geven sal

voor het leven der vverelt. Waer med' hy son-

der twijlTel te kennen geeft , dat sijn Lichaem

ons daerom een broodt sal worden tot het

geestelicke leven van de ziel , om dat het voor

onse saligheyt ter doodt soude worden over-

gheleverl : en dat het ons , op dat wy 't eten

souden , toegereyckt wort , wanneer hy ons

dat selvige deelachtigh maeckt door het ge-

loove. So heeft hy dan eenmael sijn Lichaem

ghegeven, op dat het een broodt worden soude,

doe hy dat over gaf om ghekruycight te wor-

den : hy gheeft het alle daegh' tot een broodt,

wanneer hy ons dat selfste , voor soo veel 't

gekruycight is , door het Woordt des Euan-

geliums, voorstelt en geeft, om van ons te

worden ghenooten : wanneer hy die gevingh

door de heylige verborgentheyl des Nachtmaels

verzegelt : wanneer hy dat selfste 't welck hy

uytwendigh beleeckent, inwendigh volbrengt.

Voorts hebben wy alhier twee feylen te ver-

mijden : op dat wy, namelick, niet en schijnen

de teeckenen al te seer te verkleynen en van

hare beleeckende saken af te scheuren aen

dewelcke de selvig' eenighsins verknocht zijn :

noch oock boven de maet te verheffen , en

ondertusschen oock alsoo de beteeckende saken

te verdonckeren. Dat Christus is het Broodt

des Levens , waer door de geloovige tot d'

eeuwige saligheyt gevoedt worden , dat en

loochent I) niemant dan die t'eenemael godt-

loos is. Maer hier in en komense alle te samen
niet even alsoo over een , te weten , op wat
wijse men Christus deelachtigh wordt. Want
daer zijn sommighe dewelcke met een woort

verklaren , dat Christus Vleesch eten en sijn

Bloet drincken niet anders en is dan in Christus

ghelqoven. Maer mijns bedunckens, heeft Chris-

tus yetvves uytdruckelickers en hoogers willen

leeren in die trefïelicke predicaty, in dewelck'

1) versaeckt.

hy ons 't eten sijns Vleeschs beveelt en aen- iccn tot het ge-

prijst: te weten, dat wy door de waerach-
|°f;ï^='3^';

tige deelachtigheyt van Christus levendigh ge- des geioots bc-

maeckt worden , welcke deelachtigheyt hy oock trokken wor-

door de woorden eten en drincken daerom

beteeckent, op dat niemant en soude dencken

dat het leven 't welck wy van hem verkrijgen,

door een bloote kennis verkreghen wort. Want

gelijckerwijs , niet het bloot aenschouwen

,

maer het eten des broots den hchame voedtsel

toebrenght : alsoo moet oock de ziel waerlick

en innighlick aen Christus part en deel ont-

fangen , op datse door sijn kracht tot het gee-

stelicke leven gheslerckt worde. Ondertusschen

bekennen wy, dat dit eten niet anders en is

dan een eten des geloofs : ghelijck men oock

gheen andere wijse van eten en kan verdichten.

Maer tusschen hare woorden en de mijn' is

dit onderscheyt : sy lieden seggen dat eten soo

veel is als gelooven : ick segge dalmen ge-

loovende, Christus vleesch eet, om dat hy

door het geloof ons eygen gemaeckt wort , en

dat sulck eten een vrucht en uytwerkinghe 1)

is van het geloof. Of indien ghy het klaerder

uytgedruckl wilt hebben, sy segghen dat dit Wat het zy

eten het geloove selfs is : en my dunckt veel Chnstus eicn.

eer dat dit eten een ghevolgh is van 't ghe-

loof. In de woorden is het onderscheydt wel

kleyn , maer in de saeck is het groot. Want

al hoewel d'Apostel leert, dat Christus door ^hes. 3. 17.

't geloof in onse herten woont , soo en sal

nochtans niemandt seggen , dat dees' inwoo-

ningh 't gheloove self is : maer yeder een ge-

voelt , dat door die woorden een uytnemende

vrucht des gheloofs wort aengewesen , dat

,

namelick , de geloovige door 't gheloof ver-

krijgen dat Christus in hen blijft. Op dese wijse j» "»' sin

heeft de Heere Christus , als hy hem-selven
jJJ'J^"' „„^^j

het broodt des levens noemt , niet alleen willen het broodt des

leeren, dat ons de saligheydt in het gheloove 'evens

sijns doodts en weder-opstandingn ween grie-

leydt is : maer dat oock door onse ware ge-

meenschap met hem , sijn leven tot ons over

komt en ons eyghen leven wordt : even gelijck

het broot , wanneer het tot voedtsel genomen

wort, den lichame sterckte toebrenght.

6. Aueustinus, den welcken sy tot haer ""orhetgc-

y
'

1 r 1
tuygnis van

voorspraeck nemen , en heelt oock m geen Augustinus ca

anderen sin 2) geschreven , dat wy geloovende, Chrysostomns

't vleesch van Christus eten , dan om te ken- 1™^ ^^.. ^^^^^

nen te geven dat dit een eten des gheloofs voor heen van

is, ende niet een eten des mondts. 't Welck i"=t eten i3 gc-

ick oock niet en loochen' : maer ick segge

met eenen daer by, dat wy door het gheloof

Christus omhelsen , niet van verre verschij-

nende , maer hem-selven vereenighende met

1) afkomst. 2) verstaut.

Bcydt.
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Homil. iu

loan. 31.&40.
& alibi.

Actor. 2. 41.

llomil. 60.

& 61. ad. Po-

pul. Antioch.

Homil. in

Mare. 83,

Cap. 14. sect,

13.

't Eu is oock

uiet t^hcDoegh

dat soramighe

bekeuueu dat

dese ghemcyü-

scbap niet an-

ders en is dan

geestelick, voor

ons, op dat liy ons Hooft soudezijn, en wy
sijne Ledematen. Nochtans en misprijse ick die

wijse van spreken niet t'eenemael : niaer ick

segghe alleen dat die voor geen volle verkla-

ringh en kan verstrecken , indiense daer door

willen beschrijven wat het zy Christus vleesch

eten. Andersins sie ick dat Augustinus dese

wijse van spreken dickwils ghebruyckt heeft

:

ghelijck wanneer hy in sijn derde Boeck van

de Christelicke Leer' aldus seght : Dese woor-

den van Christus :
|

't En zy dat ghy eet het

vleesch van des menschen Soon , zijn figuyr-

licker wijse ghesproken , door dewelcke ghe-

boden wordt datmen aen het lyden des Heeren

moet ghemeynschap hebben , en soetelick en

prolijteJick in ghedachtenis houden dat sijn

vleesch voor ons gekruyst en ghewondt is.

Item , als hy seght , dat die drie duysendt

menschen, die door de Predicatie van Petrus

bekeert wierden, het bloedt van Christus, 't

weick sy woedende gestort hadden
,

geloo-

vende gedroncken hebben. Maer in veel andere

plaetsen prijst hy ons dese vrucht en weldaet

des geloofs treffelick aen , dat , namelick , onse

zielen door het geloof met de ghemeynschap

van Christus vleesch niet weynigher en wor-

den verquickt , dan de lichamen met het broodt

't welck wy eten. En dit is even 't selfde

't welck Chrysostomus erghens schrijft : Dat

Christus niet alleen door het gheloof, maer
inder daedt ons sijn Lichaem maeckt. Want
sijn verstandt en meyningh en is niet , dat

sulcken goet van ergens elders verkregen wort

dan van het gheloove : maer hy wil dit alleen-

lick voorkomen en verhinderen , te weten , dat

niemant , wanneer hy 't gheloof hoort noemen
,

sich late voorstaen dat het gheloof bestaet in

een bloote speculaty en inbeeldingh. Ick gae

nu die voor by, dewelcke willen dat het Nacht-

mael niet meer en zy als een merck-teecken

van d'uytwendighe religions-professy : over-

midts ick , mijns bedunckens , hare dwalingh

ghenoegh wederleydt hebbe , doe ick handelde

van de Sacramenten in 't ghemeyn. De Lesers

sullen alleen dit bemercken , als de Drinck-

beker genoemt wort het Verbondt in sijn Bloedt,

dat daer med' een beloftenis wort uytgedruckt

,

die dienstigh is om het gheloof te verstercken.

Waer uyt volght , dat wy het heylighe Nacht-

mael niet recht en ghebruycken , indien wy op

Godt niet en sien en niet en omhelsen 't gheen
hy ons aenbiedt.

7. Daer benetïens en voldoen my die niet

,

dewelcke wel bekennen dat wy eenighe ghe-

meynschap met Christus hebben , maer als sy

deselve willen aenwijsen
, ons alleen aen sljnen

Geest part en deel laten hebben , sonder van

sijn vleesch en bloedt eenigli ghewach te ma-

ken 1). Even eens als of alle dese woorden
te vergeefs ghesproken waren , dat sijn vleesch

waerlicks spijs, en sijn bloedt waerlicks dranck

is : dat niemandt het leven heeft dan die sijn

vleesch eet en sijn bloedt drinckt : en andere

diergelijcke. Derhalven dewijl klaer en blijcke-

lick is dat de volle ghemeynschap van Chris-

tus sich verder uytstreckt , als hare veel te

bekrompene beschrijvingh mede brenght , soo

sal ick korlelick verklaren , hoe verre dese ghe-

meynschap gaet en uytghebreydt wort , eer

ick spreeck' van het contrary feyl der gener

die daer van al te ruym en breedt ghevoelen.

Want ick sal meer woorden moeten ghebruyc-

ken tegen die hoogh-dravende Leeraers , de-

welcke, terwijl sy nae haer onverstandt een

ongheschickle wijse van eten en drincken sme-

den en verdichten , Christus oock van sijn

vleesch berooven en tot een ydel schim en

schijnsel veranderen. Indien althans 2) so een

groote verborgentheyt in eenige woorden ver-

vat kan worden : dewelck' ick self met mijn

verstandt niet ghenoeghsaem en sie te begrij-

pen. Dit bekenn' ick gheern , op dat niemandt

des selfs hoogheyt na de geringe maet van

mijn kindtsheydt af en mete. Jae ick vermaen'

de Lesers veel eer datse 't besef van hun 3)

verstant binnen dese veel te naeuwe palen niet

en behouden : maer liever arbeyden om hooger

op te styghen , dan sy door mijn onderwijsingh

vermoghen. Want soo dick>vils alsser van dese

saeck wort gesproken, wanneer ick mijn best

gedaen hebb' om alles te seggen , soo dunckt

my selfs , dat ick noch weynigh , ten aensien

van de weerdigheyt der selver, gesproken

hebbe. En al hoewel 't ghemoedt meer ver-

mach in 't bedencken , dan de tongh in 't uyt-

spreken : soo wordt nochtans oock het ghe-

moedt door de grootwichtigheydt van de saeck

overwonnen en overvallen. Dien-volghens en

blijft er mij 4) eyndelick niet anders over 5)

dan dat ick in de bewonderingh G) van dese

verborgentheydt wegsincke 7) , dewijl mijn

verstandt om die te bedencken, en mijn tongh

om die te verklaren gantschelick niet genoegh-

saem en zijn. Ick sal nochtans den korten in-

houdt van mijn ghevoelen soo goet 8) als ick

kan verklaren en voorstellen : het welck
,
ghe-

lijck ick het voor waerachtigh houd', alsoo

oock volghens mijn betrouwen van de Godt-

vruchtighe herten niet en sal mispresen worden.

8. Wy worden alder-eersl uyt de Schrif-

tuyr gheleert , dat Christus van 't begin aen

is gheweest dat levendigh-makende Woordt

des Vaders , de Fonteyn en oorsprongh des

levens , van wien alle dingen altijdt haer leven

1) vermaen te doen. 2) nochtans. 3) ghevoelen hares.

4) resteerter. ü) [ ]. üj tot ver-. 7) uytbreeck'. 8) [].
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van hem-sel-

ven. voor soo

veel als liy

fiodt is: Teu
andereu, uyt-

storteude'tsel

1. Daitcr ontfangen liebben. Dacrom nocnil Joaiines hem
pmtsch ghcfii

somtijdts lict Woordt des levens , sonuijdts

iii Christus, sclirijlt liy dat in hem het leven was , te ken-

nen ghevende dat hy doe oock door sijn in-

vloeyingh allen crealuyren de kracht om 't

2. Eucicdat ademen en te leven , inghestort heeft. Deselve
hy dit leven jggnnes sefilit nochtans daer nae , dat het leven
heeft op twee- ,

i i i i

deriey manie- doe cerst gheopenbaert IS geweest , doe de
ren

:
Eersteiick Sone Godts ons vleesch aenghcnomen hebben-

de , sich selven voorgestelt heeft om met d'

oogen gesien en met de handen ghetast te

worden. Want al hoewel hy oock te voren

sijn kracht in de creatuyren iiytstortede : de-

levcniühet wijl nocluans de mensch , door de sonde van
vleesch 't weick

q^^^ vervrecmt , en van de ghemeynschap des
hy aeugheuo-

r i i i i
'

i
• '

ineu heeft, op icvens bcroolt Zijnde, de doodt aüesins over
dat de genieyn- g[p \^oc)h sagh hangen, soo moest hy tot de

ieus^'dae^i^ uyt gcmcynschap van dat Woordt weder aenghe-

tüt ons voort nomcn worden , op dat hy de hope der on-

il°ir"i
^7^1' sterllelickhcyt wederom verkryghen niochte.

Want wat vertrouwen kondt ghy doch daer

uyt trecken dat ghy wel hoort dat het Woordt
Godts , van het welck ghy soo seer wijdt ver-

scheyden zijt, de volheyt des levens in sich

begrijpt , en ghy nochtans in u selven en ronts-

om u niet anders voor ooghen en siet sweven

als de doodt'? Maer van die tijdt af , dat dese

die de Fonteyn des levens is , in ons vleesch

heeft beginnen te woonen , is hy ons nae by
ghekomen , in sulcker voeghen dat hy sich

selfs voorstelt om van ons genooten te wor-

den. Jae hy heeft oock ghemaeckt , dat dat

selfste vleesch, daer in hy woont, ons een

levendigh-makende vleesch gheworden is, op
dat wy door de deelachligheydt van dien tot

d'onstcrftdickheydt, mochten worden ghevoedt.

lek ben, seght hy , dat levende broodl, dat

uyt den Hemel neder ghedaelt is. Ende het

broodt dat ick 'geven sal , is mijn vleesch,

het welck ick geven sal voor het leven der

werelt. Waer med' hy leert, dat hij niet alleen

het leven is , voor so veel hy is 't eeuwige

woort Godts , die van den Hemel tot ons is

neder ghekomen , maer oock dat hy neder

komende de kracht van dat leven verspreyt

heeft in het vleesch 't welck hy heeft aen-

ghcnomen : op dat van daer de ghemeynschap
des levens tot ons voort vloeyen soude. Hier

uyt volght nu oock, dat sijn vleesch waer-
licks spijs' en sijn bloedt waerlicks dranck is :

door welck voedtsel de
|

gheloovige tot het

eeuwige leven opghequeeckt worden. Hier in

is dan een seer uytnemcnde vertroostingh ge-

legen voor de' Godtvruchtigc , datse nu ter

tijdt het leven vinden in haer evgen vleesch.

Want aldus en komense niet alleen door een
lichten toegangh tot het leven , maer het komt
hen oock van selfs te ghemoet loopen. Laet

loan. 0. 48
en 51.

(p. r.fiT.)

hun alleen den boesem haers herten openen
om dat als teghenwoordigh t onilielsen, en sy
sullen 't verkrygen.

9. En al hoewel liet vleesch van Christus

so grooten kracht niet en heeft van hem-selven
dat het ons soude levendigh maken, dewijl

het in sijn eerste condity der sterlTelickheydt

onderworpen was
, en nu met onsterflickheydt

begaeft zijnde, door sich selven niet en leeft:

soo wordt het nochtans met recht levendigh-

makende genoemt door dien het met de vol-

heyt des levens is doordroncken
, om dat leven

tot ons over te brengen. In desen sin ver-

klaer' ick met Cyrillus dit segghen van Chris-

tus : Ghelijck de Vader het leven heeft in hem-
selven , alsoo heeft hy oock den Soon gegeven
het leven te hebben in hem-selven. Want hy
spreeckt daer eygentlick van sijne gaven , niet

van die , die hy van den beginne besat by
den Vader: maer van die, daer med' hy be-
gaeft was in dat selfste vleesch in het welck
hy verschenen is. Dien-volgliens betoont hy
dat de volheydt des levens oock in sijne mensch-
heydt woont: op dat een yegelick die part

en deel heeft aen sijn vleesch en bloedt , oock
met eenen de mede-deelingh des levens geniete.

Hoe 't hier mede staet , dat kanmen door een
ghemeynsaem exempel verklaren. Want ghe-

lijck het water uyt een fonteyn nu eens i)

gedroncken
, somtijts gheput , dan weer 2) door

goten tot besproeyingh van d'ackers geleydet

wordt: welcke fonteyn nochtans van haer sel-

ven niet ghenoeghsaem en is tot soo velerley

ghebruyck, maer ghenoeghsaem gemaeckt wort
van de springh-aderself, dewelcke door eenen
gheduyrigen vloedt aldoor 3) nieuw water mil-

delick tot de fonteyn brenght en opwerpt;
alsoo is oock het vleesch van Christus als een
rijcke en on-uytputtelicke fonteyn , deweick'

het leven dat van de Godtheyt in haer springht

en invloeyt, tot ons overstort. Wie isser nu
die niet en siet, dat de mede-deelingh van
Christus vleesch en bloedt noodlwendigh is

voor alle die, die het Hemelsche leven na-

jagen. Hier toe dienen dese uytspraecken 4)
des Apostels: Dat de Kerck is het lichaem

van Christus en sijn vervullingh , ende dat

Christus het Hooft is , waer uyt het gantsche
lichaem t'samen ghevoeght en t'samen ghebon-
den , door de toe-gevoeghde leden opwast:
Item : Dat onse lichamen zijn Ledematen van
Christus. Wy verstaen dat dit alles niet en kan
gheschieden , 't en -zy dat Christus geheel met
Geest en Lichaem met ons vereenight zy. Maer
d'Apostel heeft die seer naeuwe ghemeynschap
daer door wy aen Christus vleesch verknocht
worden , door noch een trefïelicker ghetuygh-

1) somtijdis. 2) son.tijdts otick. 3) doorgaens. 4) spreuken.

Kevestigingh

uyt Cyrillus.

En door een

ghemeensaein'

exempel of ge-

lijckeuisse.

Ephes,

CU 4.

1. Cor. fi. 1.5.

Waer uyt

blijckt, hoc

Christus

vleesch leven-

digh-makende

zij, eu hoeda-

nig ÜU9C ge-

meenschap ia

met Christus.
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Dcwelcke

door gheender-

ley wyde ver-

scheydeiiheydt

der plaetseu eii

kan vcriiiudert

worden.

Endc sy wort

itrt heylighe

Nachtmael al-

900 verzegelt,

dat wy iu 'tsel-

ve, niet een

ydel teeckeu,

niaer de sueck

selfö ontfan-

gen.

Oelijck d'A-

postel getuygt.

•l.Cor. 10. 16.

nis verklaert , als hy seyde : Dat wy Leden

zijn sijns lichaems , uyt sijn beenen, en uyt sijn

vleesch. Ten laelsten, willende betuyghen dat

dese saeck meerder is dan men kan uytspre-

ken , soo eyndight hy sijn besprekinghe 1

)

met een uytroep 21) ,
segghende : Dit is een

groote verborgentlieydt. Het soude dan een

uyterst' uytsinnigheydt wesen
,
geen ghemeyn-

schap der gheloovigen met het vleesch en bloedt

des Heeren te bekennen : die nochtans volgens

de verklaringh des Apostels soo groot is , dat hy

liever 3) met verwonderingh die gade slaet 4),

dan 5) verklaert en uyt 6) legt.

10. De somma zy, dat onse zielen door

Christus vleesch en bloedt worden gevoedt

,

even gelijck broodt en wijn 't lichamelick leven

voeden en onderhouden. Want het teecken en

soude met de beteeckende saeck niet over een

komen , indien de zielen haer voedtsel niet en

vonden in Christus. Het welck niet en kan

gheschieden , 't en zy dat Christus met ons

waerlicks worde vereenight , en ons verquicke

door het eten sijns lichaems en het drincken

sijns bloets. En al hoewel het onghelooflick

schijnt dat het vleesch van Christus door soo

een wyde verscheydenheydt der plaetsen tot

ons soude doordringhen om ons tot een spijse

te dienen , soo laet ons gedencken hoe verre

de verborghene kracht des Heyligen Geestes

boven all' ons besef 7) uytsteeckt, en wat

een dwaesheyt het zy, d'onmetelicke grootte

van dien nae de maet van ons begrijp te wil-

len afmeten. Laet derhalven het gheloof vatten

't geen ons verstandt niet en begrijpt, te we-

ten , dat de Gheest waerlicks die dingen ver-

eenight die door de plaetsen van malkanderen

zijn afghesondert. Nu dees' heylighe ghemeyn-

schap sijns vleeschs en sijns bloedts ,
daer door

hy sijn leven in ons overstort , even ghehjck

of het in onse beenen en in ons mergh door-

drongh', betuyght en verzegelt hy oock in 't

Nachtmael : ende dat niet door het vertoonen

van een bloot en ydel teecken , maer door het

bewijsen van de kracht sijns Gheestes , door

dewelck' hy vervult 't geen hy belooft. En
voorwaer de beteeckende saeck wort aldaer

van hem aengeboden en voorgestelt allen den

ghenen die aen die glieestelicke Maeltijt aen-

sitten. Hoewel die met vrucht ontfangen wordt

alleen van de geloovige , die soo groeten milt-

dadigheydt met een oprecht geloof en met ware

danckbaerheyt des herten aennemen. Daerom

seyde d' Apostel, dat het Broodt 't welck wy
breken

,
is de ghemeynschap des lichaems van

Christus : Dat de Drinckbeker dien wy door

het woordt en de gebeden daer toe heyligen
,

I) propoost. 2) uvtroepingh.

4) []. 5) (te). 6) (Ie), 7)

3) (heeft die te beniercken)

gevoelen.

is de ghemeynschap van sijn bloedt, Nieniandl

en behoeft hier voor te werpen , dat dit een

figuyrlicke wijse van spreken is , waer door

de naem van de beteeckende saeck aen het

teecken wordt opgedragen. lek bekenn' voor-

waer wel dat de brekinge des broodts een

teecken is , en niet de saeck selfs. Maer dit

vast gestelt zijnde , soo sullen wy nochtans

uyt het geven des teeckens met recht besluy-

ten , dat oock de saeck selve gegeven wordt.

Want niemandt en sal t'eeniger tijdt bestaen

te seggen dat Godt een ydel teecken voor-

stelt , 't en zy dat hy voor heeft Godt eenen

bedrieger te noemen. Indien dan de Heere door

de brekinghe des broodts , de deelachtigheydt

sijns lichaems waerlicks voor oogen stelt , soo

moetmen voor vast en seker houden dat hy

deselve waerlicks gheeft en volbrenght. En de

Godtvruchtighe moeten gantschelick desen re-

ghel weten en onthouden , datse , namelick
,

soo dickwils alsse de teeckenen sien die van

den Heere zijn ingestelt
,
gedencken en geloo-

ven dat de waerheyt van de beteeckende saeck

aldaer oock sekerlick teghenwoordigh is. Want
waer toe soude de Heere u het teecken sijns

lichaems in de handt gheven , anders dan om
u van de waerachtighe ghemeynschap sijns

selfs te versekeren? Indien dit waerachtigh is,

dat ons het sienlicke teecken wordt ghegeven
,

om de gave der onsienlicker saeck te verzege-

len, soo laet ons vastelick vertrouwen, dat

ons , als wy het teecken des lichaems ont-

fangen , even so sekerlick oock het lichaem

selfs gegeven wort.
|

1 1 . lek segge derhalven ('t geen oock al-

tijdt m de Kerck aengenomen is gheweest,

en hedensdaeghs geleert wort van alle de gene

die rechtsinnigh zijn) dat het Heylige Sacra-

ment des Nachtmaels bestaet uyt twee dm-

gen : uyt de lichaemlicke teeckenen , dewelcke

voor onse ooghen ghestelt zijnde , d'onsienlicke

saken nae het begrijp van ons swack verstandt,

ons afbeelden , en uyt de gheestelicke waer-

heydt, die door de teeckenen selve beduydt

en oock met eenen gegeven wordt. Als ick

ghemeynsaemlick wil aénwijsen hoedanigh dese

waerheyt zy, soo pleegh' ick drie dinghen te

stellen : te weten , de beteeckenis , de matery

en stoff' die daer aen vast is , en de kracht

of vrucht die uyt beyden volght. De beteec-

kenis is gelegen in de beloften , dewelck'

eenighsins in het teecken inghewonden zijn.

De matery of substanty noem' ick Christus met

sijn doodt en verrijsenis. En door de vrucht

verstae ick de verlossingh, de rechtveerdig-

heydt , de heylighmakingh en het eeuwighe

leven , mitsgaders oock de verdere weldaden

die Christus ons toebrenght. Voorts al hoewel

Teg

pingh.

Eeü seer su-

kere regel, aen-

gaeude de Sa-

cramenten.

(p. 568.)

Bealuyt van

het eerste deel

des - Capittels,

dat, namelick,

het Sacrament

des Nacht-

maels hestaet

nvt twee dee-

len, te weten,

uytdelichanie-

lickc teecke-

nen. en uyt de

gheestelicke

waerheydt.

Welcke stuc-

ken vervatten

de beteeckenis,

de matery de

stoffe, en de

vrucht.
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Door de tuoc-

keiieii wordt

ons Christus

ivaerlicks glie-

Heven

.

Het tweede

leel des Capit-

;els ghebracht

tut negheu ar-

.ijckeleii.

1. Dcbcmerc-

kiog en weder-

leggiug van de

1'aepsche

transsiibstnii-

tialv.

D*oursprongIi

?n ougherijiut-

tievt dei'selver.

alle dese dinghen sien op liet glieloof, soo en

laet ick nochtans niet toe datnien soude seg-

ghen , dat, wanneer ick segghe dat Christus

door 't gheloof ontfanghen wordt, mijn niey-

ningli soude wesen , dat hy alleen door hel

verstant en d'inbeeldingh wort ontfangen. Want
de beloften draghen hem voor, niet op dat wy
alleen aen het aenschouwen en aen de bloote

kennis souden blijven hanghen : maer op dat

wy sijne waerachtighe ghemeynschap genieten

souden. En voorwaer ick en sie niet hoe dat

yemandt kan vertrouwen dat hy de verlossingh

en rechtveerdigheydt in het Kruys van Chris-

tus , en het leven in sijn doodt heeft , 't en

zy dat hy op de ware ghemeynschap van

Christus selfs insonderheydt steune. Want die

goederen en souden tot ons niet komen , by-

aldien 1) Christus niet eerst hem-selven ons

eyghen en maeckte. Ick segge dan , dat Chris-

tus ons in het Sacrament des Nachtmaels door

de teeckenen van broodt en wijn waerlick ge-

geven wordt, en oversulcks oock sijn lichaem

en bloedt , in dewelck' hy alle gehoorsaem-

heydt om ons de rechtveerdigheydt te verkrij-

gen , vervult heeft : op dat wy, nanielick , voor

eerst tot één lichaem met hem souden ver-

eenight worden: ten anderen op dat wy sijner

substanty deelachtig geworden zijnde , oock sijn

kracht inde gemeynschap van alle sijne goe-

deren
,
gevoelen souden.

12. Nu kom' ick tot die ongematighde ver-

menginghen , die door de superstity zijn in-

ghevoert. Want de Satan heeft alhier door een

wonderlicke listigheydt de meester gespeelt om
de verstanden der menschen van den Hemel

af te trecken, en met een verkeerde dwalingh

te vervullen , als of Christus aen het element

des broots gehecht waer. Voor eerst en moeten

wy geensins droomen van sulcken tegenwoor-

digheydt van Christus in 't Sacrament als de

Meesters en Kunstenaers van het Roomsche

Hof versonnen 21) hebben: als of het lichaem

van Christus aldaer dooreen plaetselicke teghen-

woordigheydt voor-ghesteldt wierdt : om met

de handen getast , met de tanden gemorselt

,

en met den mondt ingeslickt te worden. Want
dit was de forme der woorden daer mede de

Paus Nicolaus Rerengarius dede weder-roe-

pen , tot een getuyghnis van sijne bekeeringh.

VVelcke woorden soo seer seldtsaem en on-

gheschickt zijn , dat d'Autheur en Schrijver

vande glosse of uytlegginge der selver uyt-

roept : Indien de Lesers niet voorsichtelick toe

en- sien, dat het te vreesen staet , dats' uyt

die woorden een ergher kettery sullen trecken

dan de kettery van Rerengarius was. En al

hoewel Petrus Lonibardus seer arbeydt om d'

I) waer 't dat. 2) versiert.

ongeschicklheyt der voorseyder woorden te ver-

schoonen en t'ontschuldigen, soo helt hy noch-

tans meer na een ander gevoelen. Want gelijck

wy voor vast en seker houden dat het lichaem

van Christus , volghens den eeuwighen aerdt en

condity van een menschelick lichaem, in een

sekere plaets begrepen is , en met den Hemel
omvanghen wordt , waer in het eenmael is

ontfangen, tot dat het weder komt om t'oor-

deelen : alsoo achten 'twy oock gantsch on-

behoorlick te zijn, datmen dat lichaem wederom
brengt onder dese verderflicke teeckenen , of

datmen sich inbeeldt dat het over al teghen-

woordigh is. Dit en is oock voorwaer niet

noodigh , om des selvighen ghemeynschap te

genieten : dewijl de Heere ons dese weldaedt

schenckt en mede deelt door sijnen Gheest

,

dat wy met lichaem
,
gheest en ziel , een met

hem worden. Soo is dan de Gheest van Chris-

tus de bandt van dese vereenigingh , door de-

welcke wy te samen ghevoeght en verbonden

worden: en gelijck als een seker kanaal 1),

waer door al dat 't welck Christus selfs is en

heeft , tot ons ghebracht wort. Want indien

wy sien dat de Sonne, die met hare stralen

d'aerde bereyckt en beschijnt , om de vruchten

der aerde voort te brenghen , te koesteren en

te doen groeijen , eenighsins haer substanty en

wesen tot d aerd' overvoert: waerom soude

de bestralingh van Christus Geest minder kracht

hebben , om de gemeynschap des lichaems en

des bloedts van Christus tot ons over te bren-

ghen? Daerom is 't dat de Schriftuyr, alsse

van onse deelachtigheydt met Christus spreeckt,

de gantsche kracht daervan den Gheest toe-

schrijft. Uyt velen sal nochtans een plaets ghe-

noegli zijn. Want Paulus seght in den Rrief

tot den Romeynen Cap. 8 : Dat Christus in ons

niet anders en woont dan door sijnen Gheest

:

waer med' hy evenwel die ghemeynschap des

lichaems en des bloets van Christus daer van

wy nu spreken , niet wech en neemt , maer

hy leert dat d'eenighe Geest maeckt dat wy
den gheheelen Christus besitten en in ons blij-

vende hebben.

1 3. De School-leeraers die een schrick had-

den van een soo seer barbarische godtloos-

heyt, zijn wat schaemachtiger geweest: en

evenwel en doen oock sy selven niet anders

dan datse fijner bedriegherijen ten tooneele 2)

brenghen. Sy staen toe dat Christus in het

Sacrament niet plaetselick besloten , noch op

een lichaemlicke wijse vervat en is. Maer sy

versinnen 3) daer nae een wijse , die sy selven

niet en verstaen , en oock anderen niet en

kunnen uytleggen. Welcke wijse nochtans hier

V.'aerom sy

muet wordeu

verwurjien.

Chrysost. ser-

mone quodani

de Spiritu

Sancto.

Dese weder-

leggiugli wort

bevestight

door eeii glic-

lijckeuisse.

Door den sin

der Schriftuyr.

Door 'tghc-

tuvghnisse van

Pa'ulus.

lloedanigen

traussubstauti-

aty de Sehool-

ieerarea ver-

dicht hebbeu.

1) goot. 2) snbtijlder guychcirijon op het toueel.

:<) versiereu.
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Hare dwaling

wordt weder-

leydt.

(p. 5C9.)

I.ib. 4. Dist.

12.

Welcke ea

hoe groote sii-

perstitien duse

dwalingU in-

gevoert heeft.

Waerom de

Transsiibstau-

tiaty versiert

op neeri) komt, dat Clirislus in de gedaenle

des brools (gelijck sy 't noemen) gesocht moet

worden. Want wat? Wanneerse segglien dal

de substanty des broodts in Christus wordt ver-

andert, hechtense dan Christus niet aen de

blanke kleur 2) des broodts 3) , dewelcke sy

aldaer alleen overigh laten ? Maer hy is alsoo

in 't Sacrament begrepen , segghense , dat hy

nochtans in den Hemel blijft : ende wy en

stellen gheen andere teghenwoordigheydt dan

ten aensien van d'eyghenschap of ghestaltenisse

des lichaems. Doch wat woorden sy oock sou-

den moghen voorwenden om te bedriegen , so

is dit het eynd' en ooghmerck van alle deselve
,

te weten , dat dat gheen 't welck te voren

broodt was, Christus worde door de consecraty:

op dat daer nae
|
Christus onder de blanke

kleur 4) des broodts verborgen sy. Waer van

sy sich oock niet en schamen klare belijdenis

te doen. Want dit zijn de woorden van Lom-

bardus , dat het lichaem van Christus , 't welck

in sich selven sienlick is , nae de ghedane con-

secraty, onder de gedaente des broodts schuylt

en verborghen wordt. Aldus is de figuyr en

ghedaente van dat broot niet anders dan een

masker ö) , waer door het aenschouwen des

lichaems van d' oogen wort wech genomen.

Wy en behoeven oock niet veel en langh te

gissen om t'ondervinden wat voor laghen sy

door alsulcke woorden hebben willen legghen,

dewijl de saeck selve sulcks klaerlick uylwijst.

Want het is lichtelick te sien in wat een groole

superstity nu eenigh' eeuwen langh niet alleen

't gemeyne volck , maer oock d'overst' en voor-

naemste selfs ghehouden zijn gheweest , en

noch hedensdaeghs in de Papistische Kercken

gehouden worden. Want met het ware geloof

(waer door wy alleen tot de gemeenschap van

Christus gheraken , en met hem vereenight

worden) weynigh bekommert zijnde , wanneer-

se maer sijne vleeschelicke tegenwoordigheydt

hebben, die sy buyten Godts Woordt hebben

verdicht , soo meynense dat hy genoeghsaem

by hen teghenwoordigh is. Wy sien derhalven
,

in somma, datmen met dese vernuftighe scherp-

sinnigheydt soo veel heeft te weegh gebracht,

dat het broodt gehouden wort, Godt selfs te zijn.

1 4. Hier uyt is die versonnen 6) Trans-

substantiaty voort gekomen , voor dewelcke sy

hedensdaeghs dapperder vechten dan voor all'

andere stucken hares geloofs. Want d'eerste

vinders en stichters van de plaetselicke tegen-

woordigheydt en konden haer selven niet ver-

klaren hoe 't lichaem van Christus met de sub-

stanty des broodts vermenght was , of haer

quamen terstont veel ongheschicktheden te ghe-

1) uyt. 2) verwe. 3) (te weten, aen de wittigheydt).

4) verwe. 5) momaensieht. 6) versierde.

moet. Soo hebbense dan noots halven haren

toevlucht moeten nemen tot dit gedichtsel , dat

het broodt verandert wordt in het lichaem

:

niet dat het lichaem eygentlick wort uyt het

broot , maer om dat Christus de substanty des

broodts tot niet niaeckt , op dat hy hem-selven

onder de figuyr en ghedaente des broodts ver-

berghen niochte. 't Is wonder datse tot sulcken

onwetenheydt ja dommigheydt vervallen zijn
,

datse met alleen tegen de Schriftuyr, maer oock

teghen het eendrachtlgh ghevoelen van d'Oude

Kerck dit monster hebben voort gebracht. lek

bekenn' voorwaer dat sommige van d Oude
't woort Veranderingh somtijdts ghebruyckt

hebben : niet datse voor hadden de substanty

in d'uyterlicke teeckenen wech te nemen , maer

om te leercn dat het gheheylighde broot des

Sacraments wijt verschilt van gemeyn broodt

,

en nu een ander broodt is. En sy beluygen

alle te samen al-omm' klaerlick dat het Hey-

lighe Nachtmael bestaet uyt twee deelen , te

weten , uyt een Aerdtsch en uyt een Hemelsch :

en door het aertsche deel verstaens' eendrach-

telick het broodt en den wijn. Voorwaer de

teghen-partijen moghen seggen watse willen

,

't is nochtans sekcr datse tot bevestigingh van

dit ieer-stuck gheen steun 1) en vinden by

d'oude Leeraers , die sy dickwils durven stellen

tegen het uytghedruckte Woordt Godts. Want
dit haer Ieer-stuck is eerst nieulinghs, niet soo

seer langh gheleden , versonnen 2) en uyt-

ghevonden, immers het is onbekent gheweest

niet alleen in die betere tijden doe de suyvere

religy noch in haer fleur was : maer oock in

die tijdt doe die suyverheydt aireede seer was

vèrontreynight. Daer en is niemandt van d'oude

Leeraers die niet en bekent met klare woorden

dat de Heylige teeckenen des Nachtmaels zijn

broodt en wijn : al hoewel sy, ghelijck geseydt

is , deselve somtijdts met verscheyden tytelen

verderen , om de weerdigheyt des Sacraments

aen te prijsen. Want alsse segghen datter in

de consecraty éen verborghen' veranderingh

gheschiet, soo dat het nu wat anders zy dan

broodt en wijn , daer mede willense te verstaen

gheven (ghelijck ick so even 3) hebbe ghe-

meldt) 4) niet dat het broodt en den wijn

worden vernietight , maer dat het broot en den

wijn nu anders moeten gheweerdeert worden

dan gemeyne spijsen , die alleen verordineert

zijn om den buyck te voeden : dewijl ons daer

in de geestelicke spijs en dranck der zielen

ghegheven wordt. Dit en loochenen wy oock

niet. Isser een veranderingh, seggen onse tegen-

partijen , soo moet uyt het een' het andere

worden. Indiense verstaen , dat broot en wijn

worden dat geen 't welck sy te voren niet en

1) ondcrstandt. 2) versiert. 3) oiilanglis. 4) vermaent.

Teghen df

heylige Schrif-

ture, en de toe-

stemming dei

Oudt-vaderen.
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Weder-lrg-

gingh van ceii

In-re<len.

Bondige we-

(ler-leggingh

van de Paep-

pche tvanssub-

slantiaty, dat,

namelick. do

heteeckenisse

desNachtuiaels

niet en sonde

sluyten, indien

de snbstanty

van d'nyterlic-

ke teeckenen

niet en bleve.

k
(p. 570.;

waren , so stae ick hun siilcks toe. Maer in-

diense dese veranderingh willen Irecken tot

hare voorseyde waen en inbeoldingh , roo laet

hen my antwoorden wat veranderingh datter

nae haer gevoelen gescliiet iïi den Doop. Want
d'Oudtvaders stellen hier oock een wonder-

licke veranderingh, wanneerse segghen dat nyt

het verderffelicke water een geestelicke badt

der zielen wordt, en nochtans en loochent 1)

niemant dat het water in den Doop water blijft.

Maer, segghense , in den Doop en wordt niet

gheseydt dat geen 't weick geseydt wordt in

het Nachtmael : Dit is mijn Lichaem. Even
gelijck of hier de questy waer van de woor-

den , weickers sin en nieyningh klaer ghenoegh

is , ende niet veel meer van dat woordt Ver-

anderingh
, 't weIck niet meer en moet beteec-

kenen m het Nachtmael , als in den Doop.

Laetse derhalven henen loopen met hare stric-

ken en laghen diese legghen in de woorden ,

daer mede sy niet anders en doen blijcken dan

datse van bondige redenen qnalick voorsien

zijn. De beteeckenis van dit Sacrament en

soude voorwaer niet met allen rijmen of sluy-

ten
, indien de waerheyt of de beteeckende

saeck die aldaer beduydt wordt , in het uyter-

licke teecken niet levendigh en wiert afghe-

maelt en uytghedruckt. Christus heeft door het

uyterlicke teecken willen betuygen dat sijn

vleesch spijs en voedtsel is. Indien hy alleen

een ydele schijn en ghedaente des broodts voor-

stelde , maer gheen waerachtigh broodt , waer
soude dan zijn en blijven d'over-een-komingh

of ghelijckenis , deweick' ons van het sienlicke

leyden moet tot het onsienlicke ? Want sal haer

segghen van de ghedaente des broodts in het

Sacrament ghelden, soo sal oock, om alles

met malkanderen te doen over een komen

,

door dit Sacrament niet anders beduydt en

beteeckent worden , dan dat wy ghevoedt wor-
den door de schijn en gednente viin t lichaem van

Christus. Gelijckerwijs indien in den Doop, alleen

een schijn des waters waer, bedriegende d'

ooghen
, soo en sonde de Doop ons niet wcsen

een seker pandt van onse reynighmakingh : ja

door dat bedrieghlick schouw-spel soud' ons

oorsaeck ghegheven worden om te wanckelen.

De natuyr en aert des Sacranients wordt der-

halven te niet ghemaeckt , indien het Aerdtsche
teecken met de Hemelsche saeck in de wijse

der beteeckeningh niet over een en komt. En
oversulcks verliesen wy de wacrheydt van dit

Sacrament, 't en zy dat het ware lichaem van
Christus

, door waerachtigh bi uot voor oogen
gestelt en afgebeeldet worde. Ick segge weder-
om , dewijl het Nacht-

|
mael niet anders en

is dan een sienlicke betuygingh van die be-

1 ) versaeekt.

loftenis die in 't seste Capittel van .lohannes

staet, dat, namelick, Christus is het broodt

des levens dat uyt den Hemel is neder ghe-

daelt : soo moet er sienlick broodt zijn in het

Nachtmael , op dat dat geestelick broodt daer

door worde beduydt en afgebeeldt : 't en zy

dat wy verliesen willen de gantsche vrucht,

die Godt ons in desen deele tot ondersteunin-

ghe I) van onse swackheyt goedertierlick mede
deelt. Nu hoe soude Paulus besluyten , dat

wy alle te samen zijn één broodt en een li-

chaem , dewijl wy te gelijck ééns broodts deel-

achtigh zijn , indien in het Nachtmael alleen

bleef een schijn des broodts . en niet veel eer

een natuyriick en waerachtigh broodt.

1 5. Sy en souden door de begoocheiinghen

des duyvels nooyt soo schandelick zijn bedro-

gen geworden , indiense niet aireede betoovert

en waren geweest met dese dwalingh , dat hel

lichaem van Christus onder het broodt inge-

sloten . met den lichaemlicken mondt ghenut en

in 2) den buyck neder ghelaten 3) wordt.

D'oorsaeck van dese soo beestelick' inbeeldingh

IS gheweest dat de Consecraty by hun even

soo veel heeft gegolden als een tooversche be-

lesingh. En dese grondt-reden was voor hen

verborghen , te weten , dat het broot alleen

dien menschen een Sacrament is, tot den welc-

ken het woordt der beloften gesproken wordt

:

ghelijck het water des Doops in sich selven

niet en wordt verandert , maer ons begint te

zijn dat gheen 't welck het te voren niet en

was , soo haest als de belofte daer by komt.

Dit sal beter blijcken door het exempel van

een ghelijck Sacrament. Het water 't welck in

de Woestijn uyt de steenrotz vloeyde was den

vaders een panl en teecken van de selfste saeck,

die ons door den wijn in het Nachtmael wordt

beduyt en afgebeelt. Want Paulus leert, datse

den selven geestelicken dranck gedroncken heb-

ben. Maer vnn dit water droncken niet alleen

d'Israëliten . maer oock haer groot en kleyn

vee. Waer uit lichtelick af te nemen is , dat

in d'aertsche elementen , wanneerse tot een gee-

stelick ghebruyck toeghepast worden , geen an-

dere veranderingh en gheschiedt dan ten aen-

sien en in opsicht der menschen , voor soö veel

als die hen-lieden zijn zeghelen der beloften.

Daer beneffens dewijl des Heeren voornemen

is
,

ghelijck ick nu dickwils geseydt hebb', ons

door bequanie trappen opwaerts tot hem te

verheffen , soo wordt dit godtlooslick omghe-

stooten door de hertneckigheyt der gener die

ons wel tot Christus roepen , maer tot suick

eenen die onsienlick onder het broodt verbor-

ghen IS : te weten , om dat het (ghelijck sy

meynen) onmoghelick is , dat het verstandt des

11 onHeraettinKh. 2) tol. .S) ghesoiideü.

Bevestigingh,

uyt de woorden

van Christus

loan. f), en des

Apostels.

2. De conse-

craty, devrelcke

ghelijck als een

tooversche be-

sweeringh is,

heeft dese dwa-

lingh dertrans-

snbstantiaty

veroorsaeckt.

Maer het

broodt en is

hem-selven

gheen Sacra-

ment, maer den

menschen den

welcken het

voor-ghesfeldt

wordt.
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Teghen-wcr-

])ing iiyt Mo-

aes, Exüd.4. 3.

e.i 7. 10.

Van de lioi-

ilc Moses l)e-

antwoort.

Exod.

Vid. Ambros,

de iis qui ini-

tiaotar cap ü.

& August, lib.

.i. de Tiinit.

rap. 10.

menschen sich verheHe door die onmetelicke

wydte der plaetsen , om lol Christus boven de

Hemden door Ie dringhen. Dien-volghens ,
'l

geen hen de natuyr verhinderde ,
dat hebben

sy door een schadelicke remedy soecken te

beteren: midts versinnende 1) dat wy op der

aerden blijven en aldaer Christus in het Sacra-

ment soecken moesten, op dat wy quansuys

niet en behoeven tot Christus in den Hemel

op te klimmen. Siet daer dan de noodtwen-

digheydl die haer ghedwongen heeft om het

lichaem van Christus van vorm te doen ver-

anderen 2) en een andere ghestalt toe te dich-

ten. Al hoewel ten tijden van Bernardus een

harder manier van spreken in swangh gingh

als by de vorige oude Leeraren , so en was

nochtans de transsubslantiaty doe noch niet

bekent. En in alle de tijden daer te voren

was dese gelijckenis in aller menschen mont

.

dat de geestelicke saeck met "t broot en den

wijn te samen gevoegt is in dit Sacrament. 7\en-

gaende de woorden broot en wijn antwoordense,

ghelijck hun dunckt, scherpsinnighlick, maer

sy en brenghen niet met allen by dat met den

tegenwüordighen handel over een komt. De

roede van Moses, seggense , zijnde verandert

in een serpent, al hoewelse de naem van een

serpent verkrijght, soo behoudtse nochtans

haren ouden naem , en wordt een roede ge-

noemt. Also is het, volgens haer goet-dunc-

ken , even so ,betaemlick dat het broot al hoe-

wel het tot een nieuwe substanty verandert

wordt, on-eygentlick , maer nochtans met on-

geschicktelicic broot worde genoemt, gelijck het

in d'oogen broodt schijnt te wesen. Doch wat

gelijckheydt of over-een-komingh vindense doch

tusschen dat trelFelick mirakel, en hare ver-

sonnen 3) bedriegery, daer van gheen oogh'

op den gantschen aerdtbodem en kan getuy-

gen? De toovenaers hadden hare begooche-

linghen in 't werck ghesteldt, op datse den

Egyptenaers mochten wijs maken ,
dats' een

Goddelick vermoghen hadden om de schepselen

te veranderen boven de ordre van de natuyr.

Moses komt te voorschijn , hy doet hare be-

driegherijen verstuyven , en betoont also dat

d'onverwinnelicke macht Godts aen sijn zyde

was: door dien sijn eenighe roede alle d'an-

dere roeden vérslint. Maer dewijl die veran-

deringh ooghenschijnlick konde ghesien worden,

so en dientse tot de tegenwoordige saeck niet,

gelijck voorseyt is : en een weynigh tijdts daer

nae is die roede sichtbaerlick weder gekeert

tot haer vorighe form' en gedaente. Boven dit

en weet men niet of die haestighe verande-

ringh wesentlick en in de substanty geschiet

zy. Men moet oock bemercken dat Moses roede,

1) versierende. 2) ie traii«lignreereii .'l) versierde-

al hoewel verandert, haren ouden naem be-

houdt door allusy en vtrgelijckingh met de

roeden van de toovenaers : dewelcke de Pro-

pheet niet en heeft willen' slanghen noemen ,

op dat hy niet en soude schijnen een veran-

deringh in hare roeden te kennen te gheven

,

die nochtans niet verandert en waren: want

die goochelaers en deden niet anders dan datse

d'oogen der Toesienderen verblindt hebben.

Maer wal gelijckenis en over-een-kommgh heb-

ben doch dese spreucken met het voor-gemelde:

't Broodt dat wy breken : Soo dickwils als ghy

van dit broodt eet: Sy hielden gemeynschap

in de brekinge des broodts , en andere dier-

gelijcke? Dat door de besweering der toove-

naren d'oogen alleen zijn bedrogen geweest,

dal is seker. Aengaende de wijse die Moses

in dit mirakel gebruyckt heeft , die en is soo

wel niet bekent, door wiens handt helGode

niet swaerder en was uyt den staf een serpent

te maken , en wederom uyt het serpent eenen

staf, dan d'Engelen met vleeschelicke lichamen

te bekleden , en een weynigh tijdts daer nae

"

weder daer van fontkleden. Indien het eener-

ley of immers een ghelijcke ghelegentheydl

hadde met het Nachtmael , soo soud' haer' ant-

woord' eenighen schijn 1) hebben. Dit moet

dan vast blijven , dat ons het vleesch van Chris-

tus niet waerachtiglick 2) noch bequaemlick

tot een spijse belooft en wordt in het Nacht-

mael , 't en zy dat de waerachtighe substanty

v;in het uyterlicke teecken daer zy, en daer

op slae en passé. Ende (gelijck d'een dwalingh

uyt de andere komt) de plaels van Jeremia

wordt soo onverstandelick verdraeyl om de

transsubslantiaty te bewijsen, dal hel my ver-

driet suicks te verhalen De Propheet klaeght

datter hout geleyt is in sijn broodt :
te kennen

gevende dat sijn' broodt door de wreelheyt der

vyanden bitter
|

gemaeckt was. Gelijck David

door een gelijcke wijse van spreken klaeght

dat sijn spijs met gall', en sijnen dranck met

edick bedorven was. Dese lieden willen dal

hier door allegory wort beleeckenl dat het li-

chaem van Christus aen 't hout des Kruyces

zy ghehechl geweest. Maer, seggense, som-

mig' Oude Leeraers hebben dit also verslaen.

Even eens als of het niet beter en waer hen

haer' onwetenheydt Ie vergheven ,
en have

schande te bedecken , dan boven dat noch sulc-

ken onbeschaemtheyl daer by te doen ,
datse

gedwongen worden als noch vyandelick tegen

het rechte verslandl des Propheten te strijden.

16. Andere, dewelcke sien dal de ghe-

Hjckmatigheydt en over-een-komingh des teec-

kens met de beteeckende seeck niet en kan

worden wech genomen sonder de waerheyt des

1) rolcur ?^ niilTrhtclirk

Sy en heeft

gheen ghelijc-

kenis met de

woorden derin-

stellinghe des

Nachtmaels.

l.Cor. 10. Ifi.

en 11. 2fi.

Actor. 3. 42.

De tweede

tegen-wcrping.

(p. 571.J

Psalm. 69. 22.

1 u-reden.

Antwciort.

2. Ontdcc-

kiugh. van de

dwalingh der

ghener die de

wesentlicke te-
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Sacraments te vernietigen , bekennen dat het

broodt des Nachtmaels waerlicks is een aerd-

sche en verderfleücke substanty, en in sich

sciven in 't minste niet en wordt verandert

,

maer het lichaem van Christus onder sich in-

ghesloten heeft. Indiens' haer gevoelen aldus

verklaerden , te weten , dat, wanneer het broodt

in 't Nachtmael wort gegeven , als dan met

eenen oock het lichaem van Christus gegeven

wordt , om dat de beteeckenJe saeck en waer-

heydt van het teecken niet en kan worden af-

gesondert : soo en soud' ick daer tegen niet

seer strijden. Maer dewijlse 't lichaem self in

het broodt sijn plaets gheven , en den lichame

toedichten een' over al tegenwoordigheyt , strij-

dende tegen de natuyr des licliaems , en boven

dien willen dat hy daer I) onder het broodt

schuylt in 't verborgen : soo is noodigh dat wy
sodanige listigheden uyt hare schuyl-hoecken

een weynigh voor den dagh brenghen. Want
ick hebbe noch met voor dese gantsche saeck

met opset af te handelen : maer ick wil nu alleen

de fondamenten legghen van de handelingh die

terstont te sijner plaets sal volghen. Sy willen

derhalven dat het lichaem van Christus onslen-

lick zy, en daer toe onmetelick en over al teghen-

woordigh , op dat het niochte verborghen zijn

onder het broodt : want sy laten sich voor-

staen datse geen gemeynschap met hem en kun-

nen hebben 't en zy dat hy in het broodt neder

dale : maer de wijse van sijn neder-daling , door

dewelck hy ons tot hem om hoogh' opvoert

,

en begrijpense niet. Sy gebruycken alle ver-

wen 2) en glimpen diese kunnen , doch wan-
neers' alles geseyt hebben, soo blijckt genoegh-

saem datse dringen en aenhouden op de plaet-

selicke teghenwoordigheydi van Christus. Waer
uyt komt dit? om datse, namelick

,
geen an-

dere deelachtigheyt des vleeschs en des bloedts

en willen of kunnen bedencken en vatten dan

die , die gheleghen is of in do teghenwoordig-

heydt en t'samen-voegingh van Christus met
haer in een en de selfde plaets , of in eenige

grove insluytingh in het broodt.

17. En om hare dwalingh dies' eenniael

lichtveerdelick hebben opghevat 3) en opghe-
nomen halsterrigh te verdedighen, soo en vree-

sen sommighe van hen niet te segghen , dat

de maet en grootte van het vleesch van Chris-

tus sich altijt so wijt en breedt uitghesireckt

heeft als den Hemel en d'Aerd' uytgebreyt wor-
den. En wat belanght dat hy een kindt uyt sijns

moeders buyck geboren , dat hy opgewassen
en groot geworden , dat hy aen 't kruys uyt-

gereckt, en in het graf besloten is, dat suicks

alles is gheschiedt door een .sekore Goddelicke

dispensaty en beschicking . op dat hy mochte

I) []. 2) colenren. 3) glicvat.

Actor. 1. ;i. 9.

en 7. 55.

en 9. :i.

Pe scherpsin-

gheboren worden , en sterven, en andere men-
schelicke wercken en ampten bedienen en vol-

brenghen : wat belanght dat hy nae sijn weder-

opstandingh in en met de ghewoonlicke ge-

slaltenis sijns lichaems ghesien , dat hy in den

Hemel opgenomen, en dat hy ten laetsten oock

na sijn Hemelvaert door Stephanus en Paulus

ghesien is gheweest, dat dit oock door de

selfde dispensaty geschiedt is , op dat de men-
schen souden sien en weten dat hy lot een

Koningh in den Hemel is ghestelt. Wat is dit

anders dan den ketter Marcion weder uyt der

hellen opwecken? Want wie isser die kan

twijiïelen of 1) Christus nibel 2) een phantas-

tisch lichaem (d. i. 3) een lichaem alleen in 4)

schijn bestaende) 3) ghehadt hebben 6), indien

het was van sulcken condity en gelegentheyt?

Sommige gebruycken alhier wat meerscherp-
sinnigheyts om haer selven te redden

, en seg- '''g'"=J™

gen dat dit lichaem 't weick in het Sacrament

gegeven wordt , is een verheerlickt en onsterf-

lick lichaem. En dat het oversulcks niet vreemt
noch ongerijmt en zy, dat het in veel plaet-

sen, sonder eenige plaets, en sonder eenige

form' of gestaltenis onder het Sacrament is

begrepen. Maer ick vraegh' hoedanigh lichaem

gaf Christus sijnen Discipelen 's daegs te voren i- Antwooit

eer hy leedt : gheven de woorden niet te ken-

nen dat hy hen-lieden ghegheven hééft dat

sterfTelicke lichaem 'tweick een weynigh daer

na overgelevert soude worden? Hy hadde, Matth. 17. 2

seggense , aireede te voren sijn heerlickheydt

den drien Discipelen vertoont en laten sien op
den bergh. Dat is wel waer, maer hy heeft

hen voor een uyre tijdts door die klaerheydt

willen geven een smaeck der onsterflPelickheydt.

Ondertusschen en sullens' aldaer gheen twee-

derley lichaem vinden , maer alleen dat eenige

't welck Christus droegh, met nieuwe heer-

lickheydt verciert. 3Iaer doe hy sijn hchaem
in het eerste Nachtmael omdeelde, doe was
d'uyr aireede nae by in dewelck hy van Godt J»^*»- ^3. 3.

gheslagen 7) en vernedert , als een melaetsch

mensch sonder eer' liggen soude : soo verr'

is het van daer dat hy te dier tijt de heer-

lickheyt sijner weder-opstandingh soud' hebben
willen vertoonen. Ende seght my doch , hoe 2. Autwoort.

groeten deur' wort alhier den ketter Marcion

geopent , indien het lichaem van Christus in

d'eene plaets stei fïick en verachtelick gesien

,

en in d'ander onsterflfick en heerlick gehouden
wierdt? Hoewel indien hun 8) meyningh sal 3. Aniw, ort.

gelden, soo gheschiedt dit selvighe dagelicks:

dewijlse gedwongen worden te bekennen dat

het lichaem van Christus , 't welck in sich sel-

ven sienlick is, onsienlick schuylt onder het

1) dat. 2) []. 3) of. 4) (rlp

7) vcrslngen. 8) luier.

,). B) f]. «^ heeft.
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D'ongerijmt-

heden die met

de voorseyde

dwaling verge-

aelarhniit zijn.

Weder-leg-

gliigh van een

nytvlneht

(p, 572.)

Een oprechte

en GoJtvruch-

tige verklaring

van 't reohtsin-

nige gevoelen,

als oock in de

navolghende

sectv.

teecken des broodts. En evenwel is het soo

verre daer af dat die gliene die soodanighe on-

gheschicktheden uytbraken 1), sich souden

schamen in dees' liare schande , dats' ons van

selfs met seer schendighe lasteringen op 't lijf

vallen om dat wy hare dvvalinghen niet en

onderteeckenen.

1 8. Wel aen , indiense 't lichaem en bloedt

des Heeren willen hechten aen het broot en

aen den wijn , soo sal noodtsakelick het lichaem

van het bloedt afgescheurt worden. Want ge-

lijck het broodt gegeven wort op hem-selven ,

en van den wijn afgesondert , also sal oock het

lichaem 't welck met het broodt vereenight is
,

moeten afghesondert zijn van het bloedt 't welck

in den ürinckbeker is inghesloten. Want aen-

gbesien 2) sy seggen dat het lichaem in het

Broodt , en het bloedt in den Drinckbeker is
,

en dat het broodt en de wijn van malkande-

ren plaetselick zijn afghescheyden : soo moe-

tense noodtsakelick bekennen dat het lichaem

van het bloedt is afgesondert. 't Gheen sy

pleghen voor te wenden , dat , namelick , het

bloedt door vergheselschappingh (geüjck sy 't

noemen) in het lichaem , en
|

wederom het

lichaem in het bloedt zy, dat is voorwaer al

te nietigh 3) : dewijl de teeckenen in deweicke

deselve zijn ingesloten . soo onderscheyden en

verscheyden zijn. Maer indien wy met ons'

ooghen en herten tot den Hemel opgevoert wor-

den om Christus aldaer in de heer'rickheyt sijns

Koninckrijcks te soeken : ghelijck de teecke-

nen ons tot den geheelen Christus leyden , also

sullen wy onder het teecken des broots met

sijn lichaem ghevoedt , en onder het teecken

des wijns onderscheydentlick met sijn bloet ge-

drenckl worden : op dat wy hem ten laetsten

gheheel ghenieten en besitten mochten. Want
al hoewel hy sijn vleesch van ons wech ghe-

nomen heeft , en met sijn lichaem ten Hemel

opgevaren is , soo sit hy nochtans ter rechter-

handt des Vaders : dat is, hy sit als Koningh 4)

in de Macht , en Majesteyt , en Heerlickheydt

des Vaders. Dit Rijck en is binnen geen plaet-

selicke ruymten bepaelt, noch door eenigh'

afmetingen omschreven en omtuynt', soo dat

Christus sijn kracht , over al waer hy wil , in

Hemel en op Aerden bewijst : hem-selven door

sijn kracht en vermoghen tegenwoordigh be-

toont : den sijnen allijdt by staet, sijn leven

hen inblaest , in hen leeft, hen onderhoudt,

bevestight, versterckt en ghesont bewaert,

even gelijck of hy met sijn lichaem by hen

teghenwoordigh waer : soo dat hy eyndelick

met sijn eygen lichaem hen voedt , weickers

gemeynschap hy door de kracht sijns Geestes

1) nytspottwen.

4) regneert.

2) gemerckt. 3) veel te blaeuw.

in haer overstort. Nae dese wijse wort ons

het lichaem en het bloet van Christus in 't

Sacrament gegeven en mede gedeelt.

'19. Wy moeten gulcke tegenwoordigheyt

van Christus in het Nachtmael stellen , de-

weicke voor eerst hem niet en hecht aen het

element en teecken des broodts, noch in het

broodt in en sluyt , noch eenigsins en omschrijft

en bepaelt . (want het is klaer en blijckelick

dat sijn hemel.-che heerlickheydt door dit alles

wort verkort) deweicke ten anderen hem sijn

maet en eygen grootte niet en beneemt , noch

hem op een en de selfde tijdt in veel plaetsen

en steldt , noch hem een on-eyndighe groot-

heydt toe en dicht , die door Hemel en Aerd'

uytghebreydt wordt. Want dese dingen strij-

den klaerlick tegen de waerheyt van de men-

schelicke natuyr. Dese twee voorseyd' excep-

tien of uytsonderinghen 1) en moeten wy ons

selven nimmermeer laten ontrucken ; op dat

de Hemelsche heerlickheyt van Christus in 't

minste niet en worde verkort : 't welck ghe-

schiedt wanneer hy onder de verderflicke ele-

menten deser werelt ghebracht, of aen eenigh'

aerdtsche creatuyren ghehecht en ghebonden

wordt. \Ev oock] 2) op dat sijnen lichame met

yetwes en worde toeghedicht dat met de men-

schelicke natuyr niet wel over een en komt,

't welck ghebeurt, wanneer 't geseydt wordt

on-eyndigh te wesen , of als het op eene tijdt

in veel plaetsen wordt ghesteldt. Voorts als

dees' ongeschicktheden wech geruymt zijn , soo

neem" ick gheern aen alles wat dienen kan om
uyt te drucken de waerachtighe en wesent-

licke gemeynschap van het lichaem en bloet

des Heeren . deweick' onder de heylighe teec-

kenen des Nachtmaels ghetrouwelick mede ghe-

deelt wordt: en ick neem 't in suicker voegen

aen dat ick het daer voor houde , dat wy 't

voorseyde lichaem en bloedt ontfanghen en

genieten, niet door inbeeldingh alleen of door

het begrijp onses verstandts, maer in der daedt

en waerheyt selfs tot een voedsel ten eeuwigen

leven. Waerom dit ghevoelen van de werelt

soo seer gehaet , en de verdedigingh van dien

door d'onbillicke oordeelen van velen verhin-

dert wort , daer van en is gheen ander oor-

saeck dan dese , te weten , dat de Satan door

een schrickelicke betooveringh hare verstanden

heeft verblindt. Voorwaer 't gheen wy leeren,

dat komt allesins seer wel met de Schriftuyr

over een : het en begrijpt in sich geen onge-

rijmtheyt, noch twijffelachtigheydt : 't en is niet

vreemt en afkeerigh van de ware Godtvruch-

tigheydt en grondelicke slichtingh : in somma ,

't en heeft in sich niet met allen daer aen

yemant sich soude moghen stooten , uytghe-

1) uytnenoingen. 2) [].

Hoedanigh de

waeraehtige te-

ghenwoordig-

hert van Chris-

tns zy in het

Naehtmael.

De ware en

wesentlicke ge-

meenschap des

lichaems en,

Hoets des llee-

De waerheyt

en vastigheydt

van 't rechtsin-

nige gevoelen.
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Vau d'uprue-

rige geesten be-

vochten.

Eü tegen ha-

re laateriuglicii

verdedight.

1. Uoord'uyt-

legginghe der

woorden.

Mattli. 26. 26.

Mare. 14. 22.

Lucas 22. 20.

l.Cor. 11. 24.

Welcke uyt-

leggiugh ver-

dedigt wort te-

ghendeglossen

der transsub-

stantieerders.

nomen alleen dat sommigh' eeuwen langh , doe

die onwetenheyt en grove plompheydt der

Sophislen in de Kerk d'overhanl hadde , dit

so seer en klaer en hlaer-blijckelicke licht on-

weerdelick onderdruckt is gheweest. Dewijl

nochtans de duyvel dit licht en dese waer-

heyt die wy leeren oock hedensdaegs door

seker' oproerige geesten met allerley moge-

licke biamen en lasteringen soeckt te beklad-

den, en sich 1) op gheen ander dingh met

meerder arbeydt toeleght: soo moeten wy
deselve dies te neersliger beschermen en voor-

staen.

20. Voorts eer wy verder voort gaan

,

moet Christus instelling eerst verklaert worden

:

bysonderlick om dat onse tegen-partijen dit

houden voor hare voornaemste en aensienlick-

ste tegenwerpingh , te weten , dat wy van de

woorden van Christus afwijcken. Op dat wy
derhalven van desen valschen haet en afgunst

,

daer mede sy ons beswaren , verlost mogen

worden, so sullen wy seer gevoeghlick begin-

nen van d'uytlegginghe der woorden. De drie

Euangelisten en Paulus verhalen , dat Christus

het broodt genomen , na de dancksegginge ge-

broken , en sijne Discipelen gegeven heeft , seg-

gende : Neemt , eet : dit is mijn lichaem 't welck

voor u-lieden over-ghegheven of gebroken wort.

Van den Dringkheker schrijven Mattheus en

Marcus aldus : Dese Drinckbeker is het bloedt

des Nieuwen Testamênts 't welck voor velen

sal vergoten worden tot vergevinghe der son-

den. Maer Paulus en Lucas : Dese Drinckbeker

is het Nieuwe Testament in mijnen bloede.

De Voorstanders van de transsubstantiaty wil-

len dat door het woordeken dit de ghedaente

des broodts beleeckent wort : om dat de con-

secraty door de gheheele slrecking en om-

vangh 2) van dese woorden : Dit is mijn

Lichaem , volbracht wort , en om dat daer geen

substanty en is die getoont kan worden. Maer

indiense' soo seer bekommert zijn met de woor-

den, om dat Christus betuyght heeft dat dat

geen 't welck hy sijnen Discipelen in handen

gaf, sijn lichaem is, so zijn voorwaer dees'

hare versonnen 3) woorden , te weten , 't geen

eerst broodt was is nu sijn lichaem , seer vreemt

en verscheyden van d'eyghenschap der woor-

den van Christus, 't Geen Christus in handen

neemt en sijnen Apostelen geeft, dat selfste

betuyght hy te zijn sijn lichaem , en gemerokt

hy broot neemt, wie isser dan die niet en ver-

staet , datter dien-volgens niet ongherijmder en

i's dan datmen tot de ghedaente des broots

treckt, 't geen Christus seght van het broodt

selfs. Andere nemen haren toevlucht tot een'

uytleggingh die noch meer gheJvvongen en met

1) [ ]. 2) begrijp eu bevangh. 3) versierde.

(|). 573.)

Item, tegen

gewelt verdraeyt is , wanneerse seggen dat het

woordeken is ghestelt zy voor getranssubstan-

lieert of verandert worden. Sy en hebben der-

halven geen reden om voor te wenden dalse

door d'eerweerdigheydt der woorden worden

bewogen om also te gevoelen. Want dit is by

alle volckeren en talen ongehoort dat het woor-

deken is in desen sin soude mogen worden ge-

bruyckt, te weten . voor in wal anders verandert,

worden. Wat belanght die gene die 't broodt in
|

het Nachtmael laten blijven, en niet te min

beweeren dat het Christus lichaem zy , die
«i" g«ne <i'e het

. , ,
, 11 1 1

lichaem met
hebben onder malkanderen groote verschey- het broodt te

denheydt. Die wat matighlicker spreken, al «amen voegen,

hoewelse juyst en naeuw dringhen op de let-

ter en woorden : Dit is mijn lichaem , soo

wordense nochtans naderhandt wal sachter en

ruymer : segghende , dat die woorden even soo

veel gelden als of 'er gheseydt waer , dat het

lichaem van Christus zy met het broodt , in

het broodt en onder het broodt. Van de saeck

selfs dat sy beweeren, hebben wy aireed' yet-

wes aengeroert, en sullen terstondt daer van

noch meer segghen moeten. Nu disputeer' ick

alleen van de woorden , door dewelcke sy

,

ghelijckse voor-gheven , verhindert worden

datse niet en kunnen toelaten , dat het broodt

worde genaemt Christus lichaem. Maer indiens'

in die woorden gheenderley oneygenhcke wijse

van spreken willen toestaen, waerom springense

.

dan van d'eenvoudighe woorden van Christus

over tot hare wijse van spreken die van Chris-

tus woorden wijdt verschilt. Want daer is

groot onderscheydt tusschen dese woorden

:

Het broodt is mijn lichaem , en tusschen dese :

Het lichaem is met het brood. Maer dewijl sy

saghen dat het onmoghelick was , dat dese

woorden : Het broodt is mijn lichaem so bloot

alsse daer leggen, konden bestaen : so heb- rijmde lasterin

bense door die wijse van spreken, als door
*^''" '^^

kromme buyginghen en gangen gesocht haer

selven te redden. Andere die stouter zijn, en

ontsien sich niet te segghen, dat het broodt

,

eygentlick gesproken , is het lichaem : en also

bewijsense daer mede datse waerlicks haer

selven aen de letter houden. Indienmen haer

teghen werpt , dat dan het broodt Christus

en Godt self is: soo sullen sy sulcks wel

loochenen , om dat het in de woorden van

Christus niet uytgedruckt en wordt. Maer suick

loochenen en sal hen geen voordeel doen

:

want alle Leeraers oordeélen \ ) eendrachtelick

dat de geheele Christus ons int Nachtmael voor-

ghedraghen wordt. En het is een onverdrage-

licke lasteringh , datmen sonder liguyr en door

een eygenlicke wijse van spreken van het ver-

ganckelicke en verderU'elicke broodt seght, dat

\) gevoelen.

Haer uvt-

vluchten wor-

den wederleydl

en tot oiighe-
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Lucas 32. 20.

l.Cor. 10.25.

Soo eu wijc-

Iceu daa die

niet af van de

woordea van

Christus, diede

selvige verkla-

ren na de ghe-

lijolsmatigheyt

des geloofs : jae

dit kaïi tegheu

de Consubstau-

ticerders ge-

kcert worden.

hel Chistus of het lichaem van Christus is. Nu
vraegh' ick hen of dese twee redenen even veel

ghelden en van eenerley kracht zijn , Christus

is de Sone Godts, ende: Het broodt is Chris-

tus hchaem. Fndiense toestaen dat die redenen

raalkanderen niet en gelijcken (geUjckse sulcks,

ofse 1) willen of niet , sullen moeten toestaen)

laet hun dan antwoorden waer uyt dat onder-

scheydt komt? Sy en sullen, mijns bedunc-

kens
,
gheen ander onderscheydt by brenghen

,

dan het het broodt nae de wijse der Sacramen-

ten ghenoemt wordt het lichaem. Waer uyt

volght , dat de woorden van Christus niet en

staen onder den gemeynen regel , en nae de

Grammatica of Letter-kunst niet en moeten af

gemeten worden. Ick vraegh' oock allen den

genen die halsterrigh en kriegeligh op de letter

staen , of Lucas en Paulus , wanneerse seggen

dat de Drinckbeker is het Testament in sijnen

bloede , met die woorden niet even dat uyt

drucken "t welck sy uytdrucken in het voorste

lidt, daerse het broodt noemen het lichaem?

Voorwaer in het eene deel des Sacramenls is

soo veel eerweerdigheydts als in het ander

:

en dewijl de kortigheyt der woorden gemeyn-

lick duyster is , soo wort den sin beter ver-

klaert door een langher reden. Dien-volghens

soo dickwils alsse uyt een woordt beweeren

dat het broodt is Christus lichaem ; so sal ick

uyt meer woorden een bequaem' uytlegginge

by brengen en segghen dat het is het Testa-

ment in sijn lichaem. Want wat? Sal men
een getrouwer en sekerder Uytlegger moeten

soecken dan Paulus is en Lucas? Nochtans

en hebb' ick niet voor , van die gemeynschap

des lichaems Christus, die ick beleden ! ebb',

yetwes te verminderen : maer mijn voornemen

is alleen te weder-legghen die sotte kriegel-

heydt, door dewelcke sy soo seer vyandelick

twisten om de woorden. Ick verstae uyt Pau-

lus ende Lucas dat het broodt is het lichaem

van Christus : o.m dat het is 't Verbondt in sijn

lichaem. Indiense dit bestrijden, soo voerense

den krijg niet met my , maer met Godes Geest.

Ofschoonse klaghen dat d'eerbiedigheydt die sy

de woorden van Christus toedraghen d'oorsaeck

is waerom sy sijne klare woorden niet en dur-

ven on-eygentlick verstaen : soo en is nochtans

dese voorwendingh niet ghenoeghsaem gerecht-

veerdight , om alle de redenen die wy daer

tegen brengen , alsoo te verwerpen. Onder-

tusschen moeten wy weten , hoedanigh dit Tes-

tament in Christus lichaem en bloedt zy,ge-

lijck ick aireede vermaent hebb' : want het

Verbondt dat door d'olFerhande sijns doodts

bevestight is en soud' ons geen voordeel doen
,

indien daer by niet en quam' die verborghen

1) weerse.

gheraeynschap daer door wy tot één lichaem

worden met Christus.

2i1. Soo moeten wy dan bekennen dat de

naem van de beteeckende saeck aen de 1)

teeckenen toe-ge-eygent wort , van wegen d'

over-een-komingh die de beteeckende saken

iiebben met hare teeckenen : dit geschiet wel

door een on-eygenlicke wijse van spreken: maer
nochtans niet sonder een seer bequame ge-

lijckmatigheyt. D'allegorien en parabelen laet

ick varen , op dat niemandt en segghe dat ick

uytvluchten soeck' en van den tegenwoordi-

gen handel afwijck'. Ick segghe dat dit is een

figuyrlicke wijse van spreken , dewelck' al-

omm' in de Schriftuyr , daer van de Sacra-

menten ghehandelt wordt
,
ghebruyckelick is.

Want soo ghy de naem van de beteeckende

saeck met en brenght en overset op het teec-

ken , so en kondt ghy dese spreucken niet

verstaen, dat, namelick, de Besnydingh 't

Verbondt is, dat het Lam is den doorgangh

,

dat de oflferhanden der Wet zijn versoeningen :

en eyndtlick dat de steenrotz , uyt dewelck'

in de woestijn water vloeyde , was Christus.

De naem van de beteeckende saeck en wordt

oock niet alleen het teecken ghegeven, maer

daer en tegen wort de naem van het sienlicke

teecken oock op de beteeckende saeck ghepast

en toe-ge-eygent: gelijck wanneer Godt ghe-

seydt wordt aen Moses verschenen te zijn

inden doorn-bosch: wanneer d'Arke des Ver-

bondts Godt, en Godes aenschijn wort genoemt:

en de Heylige Geest een Duyve. Want al hoe-

wel het teecken nae het wesen verschilt van

de beteeckende saeck , om dat de beteeckende

saeck gheestelickbis en Hemelsch, en het teec-

ken lichaemlick in sienlick : dewijl het noch-

tans de saeck , om dewelcke voor ooghen te

stellen , het gheheylight is , niet af en beeldt

alleen als een bloot en ydel teecken : maer

oock waerhcks gheeft en toebrenght : waerom

soude dan de naem van de saeck niet met

recht mogen toeghepast worden op het teecken?

Indien de teeckenen van menschen bedacht

en ghevonden , dewelcke veel eer zijn beel-

tenissen van afwesende, dan mereken van

teghenwoordighe saken , waer door oock de

saken dickwils bedriegelick worden afghebeeldt,

nochtans met de namen der selver saken som-

tijdts bekleedt worden : soo ontleenen dan de

teeckenen die van Godt inge-
|
stelt zijn , met

veel meerder reden de namen van die saken,

dewelcke sy altijdt sekerlick en onbedrieghlick

beduyden en aenwijsen, en welckers waer-

heydt sy altijdt by haer hebben. De gelijck-

heydt en verwantschap 2) der teeckenen en

der beteeckende saken is derhalven soo groot

,

Waerom de

naem van de

beteeckende

saeck den teec-

kenen zy toe-

ge-eygent, dat

wordt door

Schi'it'tuyr-

plaetse.i te ken-

nen gegeven

Geucs. 17. 10.

Exod. 13. 37.

Levit. 9. 7.

Exod, 17. 6.

Eiod. 3. 3.

Psalm 84. 8.

i'salni 42. 3.

Matth. S. Iti.

(p. 574.;

1) den. 2) nabuyrsc-hai).
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1. Cor. 10. 4.

Item, iiyt

Augu&tinus,

Epist. 23. ;ul

Bouifac.

Uytvlucht,

dat Augustinus

van liet Nacht-

mael niet en

spreeckt.

Antwoordt.

Ik'vestight

door het twee

derley getuyh

nis van .\ugus

tinus.

(lal de nanten liclilelick van d'een op d'an-

der over en weer kunnen ghebrachl wor-

den. Derhalven moglien onse Icgen-panijen

vüortaen wel afslanl doen van hare solle boer-

lerijen daer mede sy ons Tropislen noemen:

dewijl wy de Sacramenteele wijse van spreken

nae hel ghemeyne ghebruyck van de Schrif-

luyr uylleggen. Want gelijck de Sacramenten

in veel dingen te gelijck over een komen

,

alsoü hebben sy oock een onderlinge ghcmeen-

schao in dese in figuyrlicke wijse van spreken.

Gelijck dan d'Aposlel leert : Dat de steen ,
daer

ijyt den Israëlilen een gheestelicke dranck loe-

vloeyde 1), zy gheweesl Christus, om dal

desel ve steen een sienlick teecken was , waer

onder die gheestelicke dranck wel waerach-

lighlick , maer nochtans onsienlick wierdl ont-

fanghen : alsoo wordt hedensdaeghs hel broodt

Christus Lichaem ghenoemt , overmidts het een

teecken is daer door ons de Heer de ware

nutlingh en elingh sijns lichaems aenbiedl. En

op dat niemandt dit , als of het een nieuw

ghedichtsel waer en verachte , so is er op 2)

te letten dal Aiiguslinus oock niet anders en

heeft ghevoelt noch ghesproken: Indien , seght

hy, de Sacramenten niet en hadden eenighe

ghelijckenis met die dinghen waer van sy

Sacramenten zijn , soo en soudense voorwaer

gheen Sacramenten wesen. En van wegen dese

gelijckenis onlfangens' oock gemeynlick de na-

men der dingen selve. Dien-volghens ghelijck

nae een sekere wijse 't Sacrament des lichaems

van Christus, 't lichaem van Christus is; en het

Sacrament des bloedts van Christus , Christus

bloedt : also is oock het Sacrament des geloofs
,

hel geloove selfs. Daer zijn bv hem veel dierge-

lijcke plaetsen , dewelck' a^iér noodeloos 3)

souden voort gebracht worden , dewijl die

eenige plaets ghenoeghsaem is : uytghenomen

alleen dat de Lesers moeten vermaent zijn

,

dat die heylighe Man even 't selve leert in

sijnen Brief tol Evodius. 't Is een ydele 4)

uytvkicht daer mede sy seggen , dat Augus-

tinus in die plaetsen daer hy leert datter in

de Sacramenten gewoonlick een on-eyghenlicke

spraeck is, niet en meldt van het Nachtmael.

Want soo dees' uytvlucht plaets moet grijpen
,

soo en soudemen van hel alghemeyne niet

mogen besluyten tol hel speciael' en byson-

dere , en oversulcks en soude dit argument

en besluyt niet deugen : Alle dieren kunnen

haer selven roeren en bewegen. Ergo , soo

kan oock een Oss' of Peert hem-selven roe-

ren. Hoewel de selvig' Augustinus neemt elders

in sijn boeck tegen Adamantinus den Mani-

cheer cap. 12. door sijn woorden alle verdere

disputen wech , als hy seght : dat Christus sich

1) hei'vloeyde. 2) staet. 3) te vei'gli''i fs. 4j blaeviw.

niet en heeft ontsien , doe hy een teecken gaf

van sijn lichaem, dal selfste teecken sijn lichaem

te noemen: en elders daer hy schrijft op den

derden Psalm; Het was, segt hy, een wonder-

bare gheduldighcydl van Christus, dal hy I)

ludas ontfingh lol die Maellijdt , in dewelck' hy

de figuyr sijns lichaems en bloels den Disci-

pelen heeft gerecommandeert en overgeleverl.

22. Indien nochtans eenigh kriegel hooft

,

lot alle dese dinghen blindt zijnde, alleenlick

op dit woordeken : Dit is dringht en aenhoudt

,

als of dil Sacrament daer door van alle' an-

dere Sacramenten wierdt afghesonderl , dat is

licht te weder-leggen. Sy seggen dal hel 2)

woordeken , is
,
[behoorende tol hel wezens-

werkwoord zijn ,] 3) soo groeten kracht heeft

dat het niet en mach on-eygentlick ghenomen

worden. Indien wy hen-lieden dit toeslaen

:

voorwaer in de woorden van Paulus wordt

oock dil wezenswerkwoord 4), is-, ghelesen,

daer hy seydl dal hel brool is de gemeyn-

schap des lichaems van Christus. Ende nochtans

is de ghemeynschap des lichaems wat anders

als het lichaem selfs. Jae dit woordeken wordt

ghevonden by nae over al daer van de Sa-

cramenten gesproken wort. Dit sal u zijn het

Verbondt met my : dit Lam sal u-lieden zijn

het Pascha. Ende om niet meer plaetsen voort

te brengen , als Paulus segl dal de steenrotz

was Christus, waerom is hen-lieden het we-

zenswerkwoord 4) loas in die plaets min krach-

tigh , dan in de uylspraeck 3) van Christus?

Lael hen oock antwoorden , als Joannes seghl

:

De Heylighe Geest en was noch niet , want

.lesus en was noch niet verheerlickl: wat voor

een kracht het wezenswerkwoord 4) was al-

daer heeft. Want is't dals' aen haren regel

gehecht blijven , soo sal hel eeuwige wesen

des Geestes vernietight worden , als of hy sijn

begin ontfangen hadde na de Hemelvaert van

Christus. Laet hun eyndtlick antwoorden wat

het woordeken is beduydt in de woorden van

Paulus, daer hy seydl: Dat de Doop is het

badl der weder-gheboorl' en veinieuwingh :

deweicke nochtans sonder twijffel velen onnut

is. Maer daer en is niet krachtigers om hen

Ie weder-leggen dan 't geen Paulus seghl, te

weten: Dat de Kerck en Gemeynl', is Chris-

tus. Want de gelijckenis van hel lichaem des

menschen by gebracht hebbende, soo steldl hy

terstondt by , alsoo is Christus : waer med' hy

niet en verslael dat d'eeniggheboren SoonGodls

alsoo is in hem-selven , maer in sijne Ledema-

ten , dat is in sijn Kerck. lek hebbe nu , mijns

bedunckens , door dese redenen dit verkregen

dat by alle verslandighe en oprechte menschen

1) f^lell^. 2) (siibstantijf). S) [1
1

4) substantijf woorilekcn. 5) spreuck.

Tegheu-wer-

pingh, uyt He

woordekens

:

üit is, te samen
gelapt.

1. Antwoort.

l.Cor. 10. 16.

Genes. 17. 10,

13.

Exod. 12. 27.

43.

1. Cor, 10.4.

2. Antwoort.

loan. 7. 39.

3. Autwoorl.

Tit. 3. 5.

4. Antwoort

l.Cor. 1^.12



808 HET VIERDE BOECK IV. 17. 2a.

2. TegheQ-

werpiush. Dat

\vy nae de Phi-

losophy eu uiet

iiae de Schrif-

tayr handelen.

3. Teghen-

wer[.iugh, dat

men van Chris-

tus woorden'

uiet een hayr

breedt eu moet
wijekeu.

Antwoordt,

brengheude de

teghen-pavtijen

tot ougerij rnt-

heden.

(p. 575.)

4. Teghen-
wei'piogh, dat

Christus iu het

Nachtmael

duydclick ghe-

sproken heelt.

de valsche lasleringlien I) onser vyanden slinc-

ken , wanneers al-omm' slrooijen en ons be-

schuldighen , dat wy de waerheyt der woorden

van Christus wech nemen : devvelcke wy noch-

tans niet min ghehoorsaemlick omhelsen dan

sy-lieden , en met meerder Godtvruchtigheydt

overlegghen. Jae haer-Heder achteloose sorgh-

loosheyt is een genoeghsaem teecken datse

daer niet seer en vraghen wat Christus heeft

willen segghen , alsse maer uyt sijne woorden

een schudt mogen trecken om haer' hertnec-

kigheyt te beschermen : gelijck als onse sorgh-

vuldighe ondersoeckingh getuyghnis moet ge-

ven hoe veel d'aulhonteyt van Christus geit

by ons. Sy pocchen hatelick dat het mensche-

licke vernuft ons verhindert te gelooven 't

gheen Christus met sijnen heyligen mont heeft

uytgesproken : maer ick hebb' aireede ten mees-

ten-deel verklaert, en sal hier nae noch klaer-

der doen blijcken , hoe onredelick sy ons met

dese schantvleck brant-mercken. Soo en zijn

wy dan door gheen dingh verhindert de woor-

den van Christus te gelooven , en so haest als

hy ons dit of dat heeft te kennen ghegheven
,

daer in gerust en verghenoeght te zijn. Dit is

alleen de questy, of het onbehoorlick is datmen

nae den oprechten sin soeckt en ondervraeght.

23. Dese goede Meesters, op datse voor

Letter-meesters mochten uyt gaen , verbieden

selfs een hayr breedt van de letter af te wije-

ken. Ick daer en teghen , wanneer defSchrif-

tuyr Godt een 'Krijghsman noemt , siende dat

die wijse van spreken ,
soose niet on-eygentlick

ghenomen en wort , al te hart soude wesen
,

en twijtrel' niet dat het is een gelijckeni.sse

genomen van de menschen. En voorwaer d'

Anthropomorphiten
|
en hebben eertijdts den

rechtsinnighen Vaderen onder gheen ander deck-

mantel moeyte ghemaeckt, dan datse dese woor-

den bits en stijf aengrijpende : D ooghen des

Heeren sien : Het is tot sijn ooren op-gheklom-

men : Sijn handt is uytgheslreckt : D'aerd' is

de voetbanck sijner voeten: riepen en schreeuw-

den dat de voorseyde Vaders Code van sijn

üchaem beroofden, 't welck hem de Schriftuyr

toe-eyghent. Indien men eenmael dese Wet en

regel aenneemt , soo sal het licht des gheloofs

door een grouwsame barbarische onghescliickt-

heydt verduystert worden. Want wat voor

monsters van ongheschicktheden en sullen doch

d'uytsinnighe gheesten uyt de Schriftuyr niet

kunnen trecken , is 't datmen hen toelaet , veder

letter der selver tot bevesligingh van hare

vonden voort te brenghen? 't Geen sy tegen

werpen , te weten , dat het niet waerschijnlick

en is , dat Christus doe hy den Apostelen eenen

sonderlinghen troost in tegenspoedt bereydede,

1) blameu.

daysterlick of on-eygentlick soude ghesproken

hebben, dat dient tot onsen voordeele. Want
indien den Apostelen in den sin niet en waer

gekomen dat het broodt figuyrlicker wijse ge-

noemt wordt het üchaem van Christus , om
dat het was een teecken sijns lichaems, soo

souden sy sonder twijffel door soo een seldt-

same reden ontroert zijn gheweest. Joannes

vertelt datse by nae ter selver tijt in d'alder-

minste swarigheden verstelt gestaen en ghe-

dobbert hebben. Die met malkanderen over-

legghen hoe Christus tot den Vader sal gaen
,

die 1) onderlinge vraghen 2) hoe hy uyt de

werelt scheyden sal : die niets en verstaen van

die dinghen die Christus haer van den Hemel-

schen Vader te kennen geeft, voor datse den

selven gesien hebben : hoe souden dese soo

haestigh en veerdigh zijn om te gelooven dat

geen 't welck tegen alle reden is , te weten , dat

Christus ter tafel aensit onder haer gesicht , en

nochtans oock onsichtbaerlick onder het broodt

ingesloten wordt? Dien-volghens, dewijls' het

broodt sonder aarselen 3) of twijlFelen eten

,

en alsoo haer eendrachtigh ghevoelen betuy-

ghen , soo blijckt hier uyt datse de woorden

van Christus verstaen 'hebben ghelijck als wy.

Want sy wierden indachtigh 't geen in de Sa-

cramenten niet en moet vreemt schijnen , dat,

namelick , de naem van de beteeckende saeck
,

den teeckenen wort toe-ge-eygent. Soo had-

den dan de Discipelen een sekere en klare ver-

troostingh
,

ghelijck als wy, die met gheen

duysterheydt en was bewimpelt. Dit is oock

d'eenigh' oorsaeck waerom sommighe lieden

ons' uytleggingh verwerpen , om dat de Duy-

vel hen door sijne betooveringh verblindt heeft

.

soo dats' haer selven duystere redenen en

raedtsels verdichten , daer nochtans d'uytleg-

gingh van dese cierlicke figuyr en on-eyghen-

hcke spraeck haer van selfs open leght en klaer

voor doet. Daer benelfens , indienmen precijs

en naeuw op de woorden wil slaen , soo soude

Christus verkeerdèlick wat anders van het

Broodt in 't bysonder seggen als van den Drinck-

beker. Het broodt noemt hy sijn lichaem , den

wijn noemt hy sijn bloedt : dit ,sal wesen of een

herhalingh sonder onderscheyding 4) van een

en de selfde saeck , of het sal zijn een verdey-

lingh waer door het lichaam van 't bloedt wort

afgesondert. Ja van den Drinckbeker sal soo

waerlicks geseydt worden : Dit is mijn lichaem,

als van het Broodt selfs: ende men sal weder-

om van het broodt moghen segghen , dat het

sijn bloedt is. Indiens' antwoorden datmen sien

moet tot wat eynd' of ghebruyck de teecke-

nen inghestelt zijn : soo slae ick hen dat wel

loau. 14. 5, (

eu 16. 17.

Waerom de

tegheu-partijeü

van de recht-

sinnighe Leer'

d'uvt-leggingh

van de woor-

den des Nacht-

macls verwer-

pen.

1) (sich). 2) bevraghen.

wcder-verhalingh.

.'!) dubben. 4) OHbcscheydciic
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toe. Maer oiiderlusschen en kiinnenso niet

maken dat liare dvvalingh dees' ongerijintheyt

niet med' en brcnge , te weten ,
dat hel l)roodt

zy 't bloedt, en de wijn het lichaem van Chris-

tus. Voorts ick en weet niet wat sy hier mede

beduyden willen , als sy toestaen dat het broot

en het lichaem verscheyden dingen zijn, en

evenwel beweeren dat het eene van het ander'

eygentlick en sonder figuyr gheseyt wort : als

of yemanl seyde , dal het kleedt wel een ander

dingh is als de mensch , en niet te min eyghent-

lick een mensch genoemt wort. Ondertusschen

segghense
,

gelijck ofs' hare victory stelden in

hertneckigheydt en schell-woorden , dat Chris-

tus van leughen beschuldight wordt , indien

men een uylleggingh soeckt te maken op de

woorden. Nu sullen de Lasers lichlelick kun-

nen oordeelen wat een onrechlveerdigh onghe-

lijck dese Letter-meesters ons doen ,
wanneerse

d'eenvoudige lieden wijs maken en te verslaen

geven dat vvy de waerheydt van Christus woor-

den wech nemen , dewelcke
,

ghelijck wy be-

wesen hebben, door 1) hen uylsinnighlick

verkeert en onder een verwart 2) , maer van

ons ghetrouwelick en bequaemlick verklaert en

uytgeleydt worden.

24. Maer de schantvleck van dese leugen

en kan niet l'eenemael afgewischt worden, 't

en zy dal wy noch een andere bescluildigingh

weder-leggen. Want sy seggen dat wy alsoo

slaen op het menschelicke vernuft , dat wy
Godes Moghe.itheydt niet meer toe en schrij-

ven dan d'ordre van de natuyr kan lijden

,

en 't gemeyne natuyrlick ghevoelen ons m geeft.

Van sulck' onbillicke lasteringhen en verwij-

ten 3) beroep' ick my op de Leere selfs die

ick geleert hebb' : dewelcke duydelick genoegh

betoont , dat ick dese verborghentheydt in 't

minste niet af en meet nae de maet van 't

menschelicke vernuft , noch den wetten van de

natuyr en onderwerpe. Ick bidd' u , hebben

wy uyt de natuyr en Natuyr-beschrijvers ghe-

leert dat Christus uyt den Hemel onse zielen

voedt met sijn vleesch , even ghehjck onse

lichamen met broodl en wijn gevoedt worden?

Van waer heeft het vleesch dese kracht dat

het de zielen levendigh maeckt? Alle menschen

sullen seggen , dat suicks niet en geschiedt

natuyrhcker wijse. Even so wcynigh sal oock

dit met het vernuft des menschen over een

komen, dat, namelick, Christus vleescli tot

ons door dringht , op dat hel ons tot voedtsel

zijn soude. In somma, elck een die onse Leere

gésmaeckl heeft sal ghetrocken en gebracht

worden tot] bewonderingh van de'; verborgene

kracht Godls. Maer dese fijne Voorstanders van

Godts ^Mogentheyt smeden haer selven een

1) van. 2) ghebrodt 3; caliimuieu eii blamun.

mirakel , sonder het welcke
,

gelijck sy mey-

nen , Godl selfs met sijn kracht niets en ver-

mach. Ick wil de Lesers wederom vermacnt

hebben dalse neerstelick overweghen wat onse

Leer mede brenghl, ofs' aen 't ghemeyn na-

tuyrlick ghevoelen hanghl , dan ofse door de

vleughelen des gheloofs boven de werell tot

in de Hemelen opstijght. Wy seggen dat Chris-

tus soo wel door het uylerlick teecken als door

sijn Geest tot ons neder daelt, om onse zielen

door de substanty sijns vleeschs en sijns bloels

waerlicks levendig te maken. Die niet en ge-

voelt dat in dese weynighe woorden veel mi-

rakelen zijn , die is meer dan bot en onver-

slandigh : want daer en is niets dal meer leghen

de natuyr strijdt, dan dat de zielen het gliees-

telick en hemelsch leven onlleenen souden van

het vleesch , 't welck sijn oorsprongh uyt der

aerden ontfangen heeft , en den doodt onder-

worpen is
I

geweest. Daer en is geen dingh

ongelooflicker dan dat saken die soo wijt als

Hemel en Aerde slreckt , van malkanderen

ghescheyden en ghelegen zijn , in soo grooten

verscheydenheydl der plaetscn niet alleen te

samen ghevoeght , maer oock vereenight wor-

den , so dat de zielen voedtsel ontfangen uyt

het vleesch van Christus. Dat derhalven dese

verkeerde menschen ons voortaen door hare

vuyl-stinckende lasteringh geen haet of ongunst

en verwecken , als of wy ter quader trouwen

van Goats oneyndige macht yetwes vermin-

derden. Want sy selven dwalen veel te sotte-

lick, of lieghen veel te schandelick. Want de

(juesty en is alhier niet wal Godl heeft kun-

nen doen : maer wal hy heeft willen doen. Wy
segghen dat hy gedaen heeft dat gheen 't welck

hem heeft behaeght en goedt ghedocht. En
het heeft hem behaeght, dal Christus den

broederen in alles soude gelijck worden , uyt-

genomen de sonde. Hoedanig is ons vleesch ?

Is het niet soodanigh dat het sijn sekere maet

en grootheyt heeft , dat het in een sekere plaels

begrepen is , dat het gevoelt en ghesien wordt ?

En waerom en soude Godl, segghense, niet

kunnen maken dat een en het selfde vleesch

in veel en verscheyden [)laetsen zy. dat het

in geen plaets en worde begrepen , dat het

gheen mate noch gedaent' en hebbe ? O uyl-

sinnighe ! Wat vereyschl ghy van Godes mo-

genlheydt dat hy make dat het vleesch te

gelijck op eene lijdt vleesch zy en geen vleesch

en zy ? 't Is even eens als of ghy begeerdcl

dat hy make dat het licht te ghelijck zy licht

en l'duysternisse. Maer hy wil dat het licht,

licht: dat de duysternisse, duysternisse : dat

het vleesch , vleesch zy. Hy sal wel wanneer

hel hem belieft de duysternis veranderen m
licht, en hel licht in duj'sternis : maer wan-

tegen de tcgen-

parlijun.

576.;

De questy in

deseu haudel

ea is uiet van

Gods Almacli-

tigheydt, maer

van sijn wille.

Antwoordt •

beveslightdoü'

het getuyghici*

van .^ngtisti"

nus.
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Kjiist, ad Uar-

claiium.

6. Tegheu-

wcrping Datse

steunen op de

uytgednickte

woorden van

Christus.

1. Antwoort.

l.Cor. 15.47.

Philip. 2. 7.

2. Antwoort.

Een uyt-3

vluclil weder-

leydt.

neer ghy eyschl dat licht en duy.sternis al

één 'I ) dingli zy, wat doet gliy anders dan dat

ghy d'ordre van Godts wljsheydl verdraeyt?

Vleesch moet derhalven vleesch : en gheest

moet gheest zijn : elck dingh met sulcken staet

en condily als 't van Godt gheschapen is. Ende
dit is de condity van hel vleesch , dat het in

een sekere plaets zy, dat het sijn maet, forni'

en gestalt hebbe. Soodanigen vleesch heeft

Christus aenghedaen , het welck hy, glielijck

Augustinus getuyght , wel met onverderflick-

heydt en heerlickheyt heeft begaeft , maer van

sijn natuyr, aerdt en waerlieyt niet berooft en

heeft.

25. Sy segghen, dats' een woordt hebben

waer door de wille Godts is bekendt ghemaeckt:

namelick so men hun 2) toelaet datse de

gave der uytleggingh
,

die den Woorde Godts

licht toebrenght, uyl de Kerck moghen ver-

bannen, lek bekenn' dats' een woordt heliben ,

maer sulcken woordt als eerlijdts d'Anthro-

pomorphiten hadden , doe sy eenen lichaem-

licken Godt maecklen : als Marcion en de Ma-

nicheen hadden , doese versonnen 3) dat Chris-

tus lichaem of Hemelsch was, of alleen een

lichaem in den uyterlicken schijn. Want sy

brachten by dese ghetuyghnissen van het

woordt : De eerste mensche is uyt de aerde

,

aertsch : de tweede mensche is de Heere uyt

den Hemel. Item : Christus heeft hein-sel-

ven vernietight , de ghestaltenisse eens dienst-

knechts aenghenomen hebbende, ende is den

menschen ghelijck gheworden. Maer dees' eet-

graghen 4) zijn so grof en plomp datse sich

selfs laten voorstaen dat Godt geen vermoghen

en heeft , 't en zy dat door een wanschapen

gedichtsel in hare herssenen gesmeedt, de

gantsch ordre van de natuyr uytgheroeyt wor-

de, 't Welck veel eer is Godt binnen sekere

palen besluyten , als wy door onse ghedicht-

selen soecken te beproeven wat Godt vermach.

Want uyt wat woordt hebben sy doch dit

ghenomen , dat het lichaem van Christus in den

Hemel sienlick is , maer op der aerden onsien-

hck -schuylt onder ontallicke stuckskens van

broot? Sy sullen seggen dat de noot dit eyscht,

dal het lichaem van Christus worde gegeven

in het Nachtmael ; te weten , om datse hel

vleeschelick eten uyt de woorden van Christus

hebben willen besluyten , soo zijnse , door haer

eyghen phantasy en voor-oordeel wech gerockt

zijnde
,
ghedwonghen geweest dese scherpsin-

nigheydl te smeden , teghen deweicke de gant-

sche Schriftuyr strijdt. En het is soo seer valsch

dat de macht Godts van ons yetwes wordt

vermindert , dat deselve door onse Leer seer

1) r.lleen. 2) te weten, is't datmen.

4) eters.

3) versierden.

hoogh en heerlick wort groot gcmaeckt. Maer

nadiens' ons altijdt beschuldighen , dat Godt

van sijn eer' berooft wordt, wanneer wy, ge-

lijckse seggen, verwerpen 't gheen nae 't ge-

meyn natuyrlick ghevoelen swaer is om Ie

gelooven , al hoewel hel door Christus mondt

belooft IS : So antwoord' ick wederom als voor

henen , dat wy in 't stuck van de verborghent-

heden des geloofs met het ghemeyn natuyrlick

ghevoelen niet te raed' en gaen , maer dat wy
door een stille leersaemheydt en door den

gheest der sachtmoedigheydl, die ons Jacobus

aenprijst, die Leer' aennemen die uyt den He-

mel af gekomen is. Maer ick en oiitkenn' niet

dat wy in hel geen' daer in sy verderflick

dwalen een nuttighe matigheydt volghen.

Als sy dese woorden van Christus : Dit is mijn

Lichaem
,
ghehoort hebben , soo verdichten sy

daer uyt terstonl een mirakel , 't welck van de

mcyning van Christus seer verre vervreemt is.

En wanneer uyt dit gedichtsel schandelicke on-

genjmtheden ontstaen , soo is 't dat sy, dewijls'

aireede door een al te voortvarende haestig-

heydl in dese stricken verwert zijn , haer sel-

ven versincken in den afgront van Godes

Alniachtigheydt: om alsoo 't licht der waer-

heydt uyl te blusschen. Hier uyt ontstael in

hen dese prachtighe kriegelheydt : Wy en wil-

len niet weten hoe Christus onder hel broodt

verborghen is , maer zijn met dese sijne stemn^e

te vreden : Dit is mijn Lichaem. Wal ons

belanght
,

ghelijck wy in de gantsche Schrif-

tuyr , het gesonde verstant van dese woorden

van Christus met gheen minder onderdanig-

heydt van sorghvuldigheydl, soecken te be-

komen: also en grijpen wy door een verkeerde

vyerigheydt en sonder onderscheyt met licht-

veerdigh aen 't gheen ons eerst in den sin

komt: maer wy gebruycken een vlytige nae-

speuringh en overleggingh, en omhelsen den

sin en 't verstandt 't welck de Geest Godts

ons leert en in geeft. Waer op wy ons soo

betrouwen en verlaten , dal wy uyt der hooghte

verachten allerley aerdtsche wysheydt die daer

legen gebracht wordt. Jae wy liouden onse

gemoederen ghevanghen , datse niet een eenigh

woordeken en durven teghen spreken, en ver-

ootmoedigen deselve datse niet en beslaen sich

daer tegen te verheffen. Hier uyl is ontstaen

die verklaringhe der woorden van Christus,

deweicke . volghens hel geduyrigh ghebruyck

van de Schriftuyr aen alle Sacramenten ghe-

meyn is, ghelijck bekent is allen dien die maer

een weynigh daer in gheoefïent zijn. Wy en

houden 't oock daer voor niet dal het ons

ongeoorlooft zv , volgens hel exempel van de

heylige Magel, in een swaerwichtige saeck t'

ondervragen, hoe die soude kunnen geschieden.

7. Ttgheu-

wcrpingh. lial

wy de woorden

van Christus

niet en achten.

lacob. 1 21.

2. Antwucirt

S. TeghcEi-

werpingh. Üul

in dit Sacra-

uieut een miia-

kel is, steunen-

de op Gods Al-

machtigheyt.

Hier uyt komt

het datse sou

trotsch s[)rc-

ken.
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2i6. Maer aengesien t geloove der Godt-

vruchtigen als dan alderslerckst beveslight sal
j

zijn , wanneerse sullen verstaeu hebben , dat

onse voor-gestelde Leer' uyl Godts Woordt

ghenonien en op des selfs aulhoritteyt gegront

is : soo sal ick dit oock soo kort als my mo-

lick is, doen blijcken. Wy worden, niet door

Aristoteles, maar door den Heyligen Geest

onderwesen dat het lichaeni van Christus na

sijn weder-opstandingh eyndigh is, en sijn

plaets in den Hemel heeft , tot den jonghsten

dagh toe. Heten is my oock niet onbekendt,

dat de plaetsen , die tot bewijs van sulcks wor-

den by ghebracht, sorghlooshck van hun ver-

worpen worden. Wanneer Christus seght dat

hy wech gaen en de werelt verlaten sal , soo

segghen sy dat sulck een wech gaen n:el

anders en zy dan een veranderingh van sijnen

sterflicken staet. Maer indien dit soo waer,

soo soud' oock waerachligh moeten zijn dat

Christus den Heylighen Geest niet en steldt

in sijn plaets, om het gebreck van sijn afwe-

sen, gelijck hy spreeckt , te vervullen: hoe

wordt dan dit ghebreck vervult, dewijl de

Geest in sijn plaets niet en komt, en Christus

oock"-selfs uyt de Hemelsche heerlickheydt niet

wederom neder en daelt , om de condity des

sterflicken levens aen te nemen ? Voorwaer de

komste des Geestes , en de Hemelvaert van

Christus zijn dinghen die teghen malkanderen

staen : en daerom is het onmogelick dat Chris-

tus nae het vleesch met en by ons soude woo-

nen , op sulcken wijs' als hy sijnen Gheest tot

ons sendt. Boven dien verklaert hy uytdruc-

kelick dat hy met sijne Discipelen niet altijl

en sal wesen in de werelt. Dit meynen sy

oock fijntjes te weder-legghen , wanneerse voor-

geven dat Christus daer mede wil beduyden
,

dathy niet altijdt en sal wesen arm en elendigh
,

en onderworpen de nootsakelickheden van dit

vergancklick leven. Maer d'omstandigheyt van

den Tekst strijdt hier tegen : in deweicke ge-

sproken wordt niet van gebreck en armoed'

of van eenen elendighen staet des aerdt.sclien

levens , maer van dienst en eerbewijsingh. De

salvingh van de Vrouw en behaegde den Dis-

cipelen niet , om datse meynden dat het onnoo-

dighe en onprofytelicke en by nae overdadige

kosten waren , en daerom haddense liever ghe-

wilt dat die prijs aen den armen besteedt ware

gheworden, deweicke sy meynden onnuttelick

verquist te zijn. Christus antwoorl dat hy niet

altijdt en sal teghenwoordigh zijn om met sulc-

ken eere gedient te worden. Augustinus en

heeft het oock niet anders uytgheleydt, de-

welck' aldus met klare woorden spreeckt : Doe
Christus seydc: Ghy en sult my niet altijdt

met u hebben, soo sprack hy van de tegen-

woordigheyt sijn lichaeins. Want nae sijne Mauh. x'8 lu.

Majesteyt, nae sijne voorsienigheydt , nae sijn'

on-uytsprekelicke en onsienlicke genade wort

vervult 't gheen van hem gheseydt is: Siel,

ick ben met u-lieden tot de vol-cyndinghe der

werelt , maer na het vleesch 'twelck het woort

heeft aengenomen, 'twelck uyl de Maget ge-

boren , "t welck van de Joden gevanghen , 't

weick aen het hout ghehecht, van hetkruys

af genomen, in graf-doecken gewonden , in het

graf gheleydt, en in de weder-opstandingh

gheopenbaert is, seght hy : Ghy en sult my
niet altijdt met u hebben. Waerom doch '? Om
dat hy na de tegenwoordigheydt sijns lichaems

veertigh daghen met sijne Discipelen verkeert

en om ghegaen heeft , en daer na opgevaren

is nae den Hemel , daer henen sy hem met

d 'ooghen na sagen , maer met de voeten niet

en volgden. Hy en is hier niet. Want hy sit

aldaer aen de rechterhandt sijns Vaders. En
nochtans is hyhier: om dat hy nae de teghen-

woordigheyl sijner Majesteyt van hier niet en

IS geweecken. Anders hebben wy Christus

altijdt nae de teghenwoordigheydt sijner Ma-

jesteyt ; nae de teghenwoordigheydt sijns

vleesches is dit recht en wel gheseyt : Maer

my en sult ghy niet altijd hebben. Want de

Kerck heeft hem weynige daghen ghehadt nae

de tegenwoordigheyt des vleesches: nu ter tijdt

besit sy hem door het gheloof , maer en siet

hem niet met den oogen. x\l waer Augustinus Keu kon' uyt-

('op dat ick dit oock kortelick aenteeckenej 'fsg>"?
^'a"

\ r .' (ie spri'uck van

ons Christus teghenwoordigh maeckt, op drie- Augustinus

derley wijse, te weten, door sijn Majesteyt,

voorsienigheyt en on-uytsprekelicke ghenade
,

onder deweick' ick begrijpe die wonderbare

gemeynschap sijns lichaems en sijns bloedts

:

midts dat wy 't daer voor houden dat die ver-

richt wordt en geschiet door de kracht des

H. Geestes, en niet door die versonnen 1)

insluytingh sijns lichaems onder het broodt.

Want onse Heer heeft betuyght dat hy vleesch

en beenderen heeft die ghetast en gesien kun-

nen worden. En de woorden wech gaen en

opvaren beteeckenen , niet eenen schijn van

opvaren en wech gaen , maken en geven, maer

in der daedt en waerheydt doen dat gheen 't

welck de woorden mede brenghen. Sullen wy
dan , sal yemandt seggen , Christus in eenen

sekeren oort des Hemels verwijsen ? Ick ant-

woorde met Augustinus dat dit een seer neus-

wijse en onnoodigho vraegh' is, en dat het

ons ghenoegh moet zijn te gelooven dat hy

in den Hemel is.

27. Maer wat sullen wy segghen van het Denic le.ieu

.

woort opklimmingh of opvaringh . 't welck soo
je'™°'ncvcJ,"!!

dickwils herhaelt wordt, beduydt het niet een der Hemeivacr!

]) versierd'.

Lib, de lid &
aymb cap l>.
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vao Clhristiis,

waer by (jlic-

voeght wordt

eea wederleg-

giug vaü d'ar-

gumenten der

UbiquitistcD.

Actor. 1. 9.

Mare. 16. 19.

Lucas 24. 51.

rhilip. 3. 20.

Actor. 1. 11.

D'uytvlucbt

vaudesienlicke

eu uDsieulicke

tegeuwoordig-

heyt wordt we-

derleydt.

(1). 578.)

5. D'autho-

riteyt der Oud-

vaderea eu

stemt geensins

toe de dwalin-

geu der teghea-

partijen van

verhuysingh van d'een plaets lot fl ander? Sy

segghen neen daer loe , om dat volghens hare

meyningh door de hooghte de Majesteyt sijns

Rijcks alleen beteeckent wordt. Maer wat be-

duydt de wijse self van opklimmen? Wort hy

niet in het aensien van sijne Discipelen in de

hooght opghevoert? Vertellen d'Euangelisten

niet klaerlick dal hy in de Hemelen opgeno-

men wierdl? Dese scherpsinnige Sophisteii

seggen , dat hy door een tusschen-komende

wolck wech ghenonien is uyt het ghesicht:

op dat de geloovighe souden leeren dat hy

nae dien tijdt niet meer sienhck en soude

wesen in de werelt. Even eens als of hy niet

veel eer in een ooghenblick hadden moeten

verdwijnen , of door een wolck hem-selven

laten decken en wech nemen , voor dat hy
een voet weeghs van sijn plaets vergingh

,

indien hy hun van sijn' onsienlicke tegenwoor-

digheydt hadde willen onderwijsen en verse-

keren. Maer dewijl hy om hoogh in de lucht

wech gevoert , en ons door de wolck , die

hem onderschept , leert dat hy voortaen niet

meer op aerden gesocht en moet worden , soo

besluyten wy daer uyt vrijelick dat hy nu sijn

woon-plaets in den Hemel heeft : gelijck oock

Paulus beweert , en ons met eenen beveelt dat

wy hem van daer verwachten sullen. Daerom
vermanen d'Enghelen den Discipelen dalse te

vergeefs na den Hemel op sien : dewijl Jesus
,

die ten Hemel opghenomen is, alsoo sal komen
gelijck sy hem ten Hemel hadden sien opvaren.

Hier uyt redden de tegen-partijen van de geson-

de Leer haer selven oock , sose meynen , door

dees' aerdighe uytvlucht, dat hy als dan sien-

lich komen sal, die nooyt van d'aerde geweec-

ken, maer allijdt onsienlick by de sijne geble-

ven is. Even eens als of d'Engelen aldaer

spraken van een tweederley tegenwoordig-

heydt , en niet veel eer sinipelick en alleen de

Discipelen maeckten tot ooghgheluyghen 1)

van sijn Hemelvaert, op datter gheen twijflel

en soud' overblijven : als ofse seyden : Voor
uwer aller ooghen

|

ten Hemel opghenomen

zijnde, heeft hy sich selven hel Hemslsche

Rijck verkreghen en ingenomen : blijft nu der-

halve 2) dat ghy met lijdtsaemheydt verwacht

tot dat hy weder komt als een Rechter der

werelt : want hy en is nu ten Hemel niet in

gegaen , om den selven alleen te besitten

,

maer om u-lieden en alle Godtvruchtige niet

hem te versameien.

28. Maer nadien de voorstanders van dit

valsch leer-stuck sich niet en schamen dat

selfste Ie vercieren , met de ghetuyghnissen

van d'Oude Leeraers , en bysonderlick met de

ghetuyghnissen van Augustinus : soo sal ick

1) ooghen-sieulicke ghetuyghen. 2) resteert.

met korte woorden aenwijsen hoe verkeerde-

lick sy dat bestaen te doen. Want iek en wil

geen inoeyt' aenwenden om de ghetuyghnissen

der selver alhier by een te vergaderen , over-

mits sulcks aireede van gheleerd' en Godt-

vruchtige Mannen gedaen is. EIck een die wil

mach die uyt hare schriften halen en verkrij-

gen. Ick en sal selfs uyt Augustinus niet by
brenghen al wat tot de saeck soude kunnen
dienen: maer sal my daer mede verghenoe-

gen dat ick met weynigh woorden bewijse

,

dat hy sonder tegen-seggen geheel met ons

ghevoelt. 't Geen de leghen-partijen , om hem
van ons op haer zyde te trecken , voorwen-

den , dat hy al-omm' in sijn schriften seght

dat het vleesch en bloedt van Christus , te

weten , die Offerhande die eenmael aen 't Kruys
gheoffert is , in't Nachlmael wordt uytghedeyit

:

dat en heeft niet om 't lijf : dewijl hy t Nacht-

mael met eenen noemt een dancksegging of

Sacrament des lichaems. Voorts en is t met

noodigh dat wy door eenen langen om-wegh
soecken in wat sin en verstant hy de woor-

den vleesch en bloedt ghebruyckt : naerdien 1

)

hy hem-selven verklaert , segghende dat de

Sacramenten namen ontfangen uyt de ghelijc-

kenisse der dingen die sy beteeckenen : en dat

daerom nae een sekere wijse 't Sacrament des

lichaems, 't lichaem is. Waer med over een

komt een andere ghenoeghsaem bekende plaets:

De Heer en heeft sich niet ontsien te seggen

:

Dit is mijn Lichaem , doe hy een leecken sijns

Lichaems gaf. Sy werpen wederom leghen dat

Augustinus duydelick schrijft , dat het lichaem

van Christus op d'aerde valt , en in den mont

in gaet: te weten, in den selven sin na de-

welck' hy seydt dat het verteert wort: want

hy voegt dese twee te gelijck by malkanderen.

Hier teghen en doet niet dat hy seydt , dat

het broodt verteert wort na 't houden en nul-

len des Nachtmaels , overmits hy een weymgh
te voren gheseydt hadde : Dewijl dit Sacra-

ment door menschen wort bedient, en over-

sulcks den menschen wel bekent is , so mach

het in eer' en weerdigheydt ghehouden wor-

den als een heylighe , maer niet als een mira-

kuleuse saeck. Dit selfste wil hy oock segghen

in een andere plaets die de leghen-partijen

veel t'onvoorsichtelick lot haer trecken , te

weten, dat Christus hem-selveu eenighsins in

sijn eyghen handen heeft gedragen doe hy 't

broot des Nachtmaels den Discipelen uytdeylde.

Want door het bywoordeken eenighsins 't

welck een ghelijckenis mede brenght
,

geeft

hy genoegh te verstaen , dat Chhnstus niet

waerachtelick noch wesentlick onder het broodt

en was ingesloten. En dat en is geen wonder

,

1) gbemerckt.

Christus te-

ghenwoordig-

heydt

Ad. Bonifac.

Epist 2:i.Nam

apurta suiit

qua:dicitllb. de

C'ivitatc Dei

16. c. 27, iü

Pssl. 26.&46.
tractat. 13.

102.106 147.

ialoan.& alibi.

Augustiuus

wort haer oot-

Donien, gelijck

hy oock in de-

sen hare tegen-

party is.

Contra Adi-

mant. IVlanich.

lib. 12.

Lib. 3 de Tri-

nit. cap. 10.

Epist. ad Dar-

danum.
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dewijl hy elders openllick beweert, dat de

lichamen, so 1) men deselve van hare Sfesettc

maet en plaets berooft, nerghens en sullen

zijn. en om datse nergens en sullen zijn , oock

gantschelick gheen lichamen en sullen wesen.

't Is een mager' uytvlucht alsse seggen dal

Augustinus aldaer niet en spreeckt van 'tNaeht-

mael . in't Aveick Godt een bysondere kracht

betoont: want de questy en 't verschil was

aengaende 't vleesch van Christus , en de hey-

lighe Man met voordacht en opset antwoor-

dende , seght aldus : Christus heeft sijn vleesch

met onsterflickheydt begaeft, maer hy en heeft

den vreedsa- de natuvr des vlecsches niet wech ghenomen.
inen verstaii- -jg-gg jggg natuvr cn gestalte des vleesches en
ueu tneeralsge- .

J
i i i

<

iioesh doende. Hioeten wy niet meenen dat hy al-omm tegen-

woordigh is. Wy moeten toesien dat wy de

Godtheydt des Middelaers alsoo niet en beves-

tigen , dat wy de waerheyt sijns lichaems wech
nemen, 't Fn volght niet dat al dat 't welck

in Godt is , over al zy als Godt. Hier op voegt

hy terstont de reden en oorsaeck : Want Chris-

tus is een eenigh Persoon , en in die eenigheydt

sijns Persoons beyde Godt en mensch; hy is

is over al door dat gheen het welck Godt is

,

hy is in den Hemel door dat gheen 't welck

mensch is. Wat voor een' onachtsaemheydt

soude doch dat zijn gheweest, het Sacrament

des Naclitmaels , een soo seer ernstighe en

svvaerwichtige saeck niet uyt te sonderen en

uyt te nemen , indien daer in yetwes strijdighs

tegen de Leer' die hy verhandelde
,
geweest

waer? En evenwel indien yemandt met aen-

dacht leest het gheen een weynigh daer nae

volght , hy sal bevinden dat het Nachtmael

onder die algemeyne Leer oock begrepen wort

,

hv seght dat Christus, d'eenigh-gheboren Soon

Godts, en oock de Soon des menschen over al

geheel tegenwoordigh is als Godt : en dat hy in

den Tempel Godts (dat is in de Kerck) is als den

inwonenden Godt , en in een sekere plaets des

Hemels van Vvfegen de staet en gelegentheydt

van sijn waerachtigh lichaem. Wy sien hoe dat

hy «m Christus met de Kerck te vereenighen
,

sijn lichaem uyt den Hemel niet en treckt . 't

welck hy voorseker soude ghedaen hebben

,

indien het lichaem van Christus ons niet waer-

licks en konde wesen tot spijse , 't en zy dat

Tract. 50. in het ondcr den broode besloten worde. In een
oannem.

andere plaets verklaert hy , hoe de gheloovi-

ghen Christus nu ter tijdt bezitten : Ghy hebt

,

seght hy , Christus door het teecken des Kruy-

ces, door het Sacrament des Doops , endoor

dé spijs en dranck des Altaers. lek en wil

alhier niet disputeeren met wat recht hy de

superstitieuse ghewoonte teldt onder de teec-

kenen van Christus tegenwoordigheyt : maer

1) is't dat.

die de tegenwoordigheyt des vleesches ver-

gelijckt met het teecken des Kruyces , die be-

toont ghonoeghsaem dat hy aen Christus geen

twee lichamen toe en dicht, op dat hy die in

den Hemel sienlick sit, verborgen onder het

broot schuylen mochte. Indien dit uitlegging!)

van noode 1) Iieeft, soo worter terstondt daer

nae by gcvoeght, dat wy Christus altijdt heb-

ben nae de tegenwoordigheyt .sijner Majestey t

:

maer dat hy na de tegenwoordigheyt sijns

vleesches recht en wel geseyt heeft : My en

sult ghy niet altijdt hebben. Onse tegen-par-

tijen seggen , datter oock by gevoeght wordt

:

Nae d'on-uytsprekelicke en onsienhcke genade

wort vervult 't geen van hem geseyt is: lek

ben by u-lieden tot de voleyndinge der we-

relt. Doch dit en doet niet met allen tot haer

voordeel : Want dat wordt ten slotte geduydt 2)

en betrocken op Christus Majestey t, die altijdt

gestelt wordt teghen sijn lichaem , en by na-

men wordt sijn vleesch van sijn glienaed' en

kracht onderscheyden. Gelijck elders deselve

tegen-stellingh by hem gelesen wordt, dat,

namelick, Christus sijne Discipelen verlaten

heeft nae de lichamelicke teghenwoordig-

heydt , op dat hy met haer soude wesen

nae de geestelicke teghenwoordigheydt : al-

waer hy klaer-blijckelick het wesen des vlee-

sches onderscheydt van de kracht des Ghees-

tes , dewelck' ons met Christus l'samen
|

voeght , ons , segg' ick , die andersins door de

wijdte en gelegentheydt der plaetsen verre zijn

afgescheyden van sijne lichaemlicke tegenwoor-

digheydt. De selfste wijse van spreken ghe-

bruyckt hy dickw;ls , gelijck wanneer hy seydt

:

Na den regel des gneloofs , en de gesonde

leere, sal hy insgelijcks met sijne lichaemlicke

teghenwoordigheydt komen tot de levendighe

en de doode. Want met sijne geestelicke tegen-

woordigheydt soud' hy voorwaer tot haer ko-

men , en met sijn gantsche Kerck wesen in

dese werelt tot de voleyndinge der selver. Soo

wort dan dit tot de gheloovige gesproken , de-

welck' hy aireed' hadd' begonnen saligh te

maken door sijne lichaemlicke tegenwoordig-

heydt, en die hy nae sijne lichaemlicke tegen-

woordigheydt soude verlaten, op dat hy met

sijnen Vader haer saligii maken mochte door

sijne geestelicke teghenwoordigheyt. Het woort

lichaemlick te nemen voor sienlick , dal is maer

beuselry: dewijl hy oock hel lichaem steldt

legen de Goddelicke macht: en als hy voorts

daer by voeght, dat Christus met den Vader

soude saligh maken , soo druckt hy klaerlick

uyt , dat Christus sijn genaed' uyt den Hemel

door den Geest tot ons uytstort.

29. En om datse sich so seer vertrouwen

Angustinns

verklaert hcni-

selven.

Matth. 28 1!).

Een klare

spreuk van An-
g:ustinus, te

niet makende

de dwalinKJi

der tegeu-par-

tijea v:in de

vleeschelieke

tegenwoordig-

heyt van Chris-

tus.

(p. 579).

6. Weder-leg-

1) doen. '2) eyndeliek beduxill
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giugh der ou-

sieulicker te-

geuwpordig-

lieydt die vau

de teghen-par-

tijenversiertis.

1.

Wedei'-leg-

Siug eeaer nyt-

vliicht.

4. Wcder-leg-

gingh uyt Ter-

tuUianus.

5. Uyt de

woorden van

Christus oock

op desen schuyi-lioeck der onsienlicke tegen-

woordiglieyt , wel aen laet ons sien hoe wel

en fijn sy baer selven daer in verberghen.

Voor eerst en sullens' uyt de Schriftuyr niet

een halt' vvoordt voort brenghen daer door sy

betoonen sullen dat Christus onsienlick is : niaer

sy nemen tot haer voordeel als een bekende

saeck 't welck hen niemandt die verslandt heeft,

en sal toegeven 1), dat, nanielick, Christus

lichaem in het Nachtniael niet en kan glieghe-

ven worden , 't en zy dat het worde bedeckt

onder het masker 2) des broodts. En dit is

even dat om het welck sy met ons krackee-

len , soo verr' is het daer af dat het voor een

ongetwijffelde gr,ondt-reden soude mogen ver-

strecken. En terwijl sy also snateren , soo vvor-

dense gedwonghen voor Christus een dobbelt

lichaem te smeden : want het is na haer ge-

voelen sienlick m den Hemel , maer in het

Nachtmael onsienlick door een bysondere wijse

van dispensaty en beschickingh. Doch hoe lijn

dit over een komt, dat is lichtelick t'oordee-

len , soo uyt andere Schriftuyr-plaelsen als uyt

het getuyghnis van Petrus. Petrus segt dat

Christus in den Hemel gehouden of besloten 3)

moet worden , tot dat hy weder komt. Sy
leeren dat hy in alle plaetsen is, maer sonder

form' en ghestaltenis. Sy seggen voorts dat

het onbehoorlick is datmen de natuyr van

Christus verheerlickt lichaem stelt onder de

wetten en regelen van de gemeyne natuyr.

Maer dees' antwoorde sleept met haer die

sufFery van Servetus (dewelcke niet recht ver-

foeijelick is by alle Vrome) dat , namelick , het

lichaem door de Godtheydt is verslonden. lek

en segghe niet dat dit haer ghevoelen is. Maer
indien onder de gaven van sijn verheerlickt

lichaem oock dese gave wordt ghetelt , dat hy

op een onsienlicke wijs' alle dingen vervult

:

so is klaer en blijckelick dat de hchamelicke

substanty vernietight wordt, en datter geen

onderscheydt en wordt gelaten tusschen de

Godtheyt en de menschelicke natuyr. Daer be-

neliens indien Christus lichaem soo menigherley

is en soo veel-formigh , dat het in d'eene placts

ghesien wordt en in d 'ander onsienlick is

:

waer is dan de natuyr self van het lichaem

't welck uyt sijne sekere maet en afmetingen

bestaet? Waer is oock d'eenheyt? Veel beter

schrijft Tertullianus , dewelcke beweert dat

Christus lichaem een waerachtigh en natuyr-

lick lichaem is gheweest : dewijl des selfs figuyr

ons in het Sacrament des Nachtmaels voor-

gestelt wort tot een pandt en versekeringh van

't geestelicke leven. En voorwaer Christus seyde
van sijn verheerlickt lichaem .- Tast my aen

,

ende siet , want een geest en heeft geen vleesch

1) geven. 2) inoni-aenuicht. 3) omvanghen.

ende beenen. Siet de waerheyt van het vleesch

van Christus wordt door sijn eyghen mondt

bewesen , om dat het getast kan worden en

gesien. Neemt dese twee dingen wech . ende

't en sal geen vleescli meer zijn. Sy vlieden al-

tijt tot den schuyl-hoeck van hare dispensaty

die sy haer selven gesmeedt hebben. Maer ons

ampt IS, 't gheen Christus absolutelick en rondt

uyt verklaert, alsoo t'omhelsen, dat bv ons son-

der uytsonderinghe 1) gelde dat geen 't welck

hy wil betuygen. Hy bewijst dat hy geen spoock-

sel en is : om dat hy sienlick is in sijn vleesch.

Laet eens wech genomen worden 't geen hy
aen de natuyr sijns lichaems als haer eygen

goedt toekent 2): sal men in sulcken gheval 3)

niet een nieuwe beschrijvingh des lichaems

smeden moeten? Nu werwaerts sy sich oock

souden mogen omwenden , soo en sullen sy

nochtans voor hare versonnen 4) dispensaty

gheen plaets vinden in die plaetse van Paulus

daer hy seyt: Dat wy onsen Saligmaker uyt

den Hemel verwachten , deweick' ons nederigh

lichaem sijnen verheerlickten lichame sal ge-

lijck-formigh maken. Want wy en hebben gheen

gelijck-formigheydt te, verwachten in die hoe-

danigheden die sy aen Christus toedichten : so

dat een yeder van ons een onsienlick en on-

eyndigh lichaem hebben soude. Daer en sal

oock niet een soo bot ghevonden worden den

welcken sy soo grooten ongerijmtheyt sullen

kunnen wijs maken. Laet hun dan den ver-

heerlickten lichame van Christus dese gave niet

toeschrijven , dat het in veel plaetsen teghe-

lijck 5) zy, en binnen geen ruymt' en plaets

en wordt begrepen. Ten laetsten , laet hen of

de wederopstandinghe des vleesch opentlick

loochenen, of toestaen dat Christus met Hemel-

sche heerlickheyt bekleedt , het vleesch niet

en heeft afgeleyt , als deweick' ons in onsen

vleesche maken sal mede-genooten en mackers

van die selfde heerlickheyt, dewijl wy de weder-

opstandingh met hem ghemeyn hebben sullen.

Want wat leert de gantsche Schriftuyr klaer-

der, dan dat Christus, ghelijck hy ons waer-

achtigh vleesch aenghedaen heeft doe hy uyt

de Maeght gheboren is , en in ons waerachtigh

vleesch heeft geleden , doe hy voor ons be-

taelde : alsoo oock dat selfde ware vleesch door

de weder-opstandingh ontfanghen en in den He-

mel opgevoert heeft? Want dit is de hoop die

wy hebben van onse Weder-opstanding en He-

melvaert, dat Christus weder opghestaen en

ten Hemel opgevaren is : ende (gelijck Tertul-

lianus seght) het 6) pandt en de Gods-pen-

ningh 7) van onse weder-opstandingh met hem
in den Hemel heeft ghebracht. Nu hoe swack

11 nytnemingh. S> opiirneght. ."!) Icas. 4) versierdt-.

5) t'seffeiis. 6) den 7) voor-penningh.

uasijn Opstan-

dingh.

I.ucas 24 ;!9.

6. V:in de be-

schrijving eens

waerachtighen

lichaems.

Philip. 3. 21.

Wedcr-leg-

giugh van een

tweede nyt-

vliicht.

7. Genomen
van een unge-

rijnitheyt.

8. Genomen
vau uytge-

druckte ge-

tuyghuisseu

der Schriftuyr,

die Christus

een waerach-

tigh vleesch

toe-eygenen.
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6. Viiu het en broos soude doch die hope zijn, nidien dit

!""'
'érri's

"" *^"® vleesch selfs In Christus niet waerachtelick

en waer' opgewcckt en in het Rijcke der He-

melen in ghegaen? Dit hcet'l het h'chaem waer-

heks eyghen, dat het in een sekere plaets en

ruyml begrepen is, dat het sijn sekere niaet

en grootte, dat het sijn form' en gestaltenis

heeft. Wech dan met dit dwase gedichtsel 't

weick soo de herten der menschen als mede
Christus selfs hecht en bmdt aen het broodt.

Want waer toe dient die verborgen tegenwoor-

digheyt onder 't broodt anders, dan op dal die

geen die met Christus begeeren vereenigt te

zijn , sich souden blijven vergapen aen dat

uyterlicke teecken ? Maer de Heere selfs heeft

niet alleen ons' ooghen, maer oock all' onse

sinnen
|
van d'aerde willen wech nemen en

verheffen , niet willende dat de Vrouwen hem
souden aenroeren voor dat hy was opgevaren

foan. 20. 17. tot den Vader. Dewijl hy siet dat Maria door
li. Daervan een Godtvruchtighe begheert om hem eer' te

boven wTghe- bewijsen , haer selven haest en spoedt tot het

socht worden, kusscn van sijnc vocten , SOO en isser voorwacf

gheen ander oorsaeck waerom hy sulck een

aenrakingh misprijst en verbiedt , voor dat hy
in den Hemel opgenomen sal wesen , dan om
dat hy nergens elders dan in den Hemel en

De derde wil ghesocht worden. 't Gheen sy teghen wer-
en vierde uyt- pen, dat hy naderhandt door Stephanus £e-
vlucht. Chris- ' • •

•'
. .. ,

I a
tus is ghesieu ^len IS gewsest , is licht te weder-leggnen.
van Stephanus Want het en was niet noodigh dat Christus

i"" ge "ien urt
'^^^''om Sijn placts soudc veranderen, dewijl

het toegesloten hy d'oogen van sijnen Dienstknecht soo scherp-
graf, eu met sichtigh konde maken datse tot in de Hemelen

tot 9iju" DisT- doordrongen, 't Selvighe moet oock geseydt
pelen in ge- worden van Paulus. Datse teghen werpen dat

Christus uyt het gesloten graf gegaen , en doe

de deuren gesloten waren tot sijne Discipelen

gekomen is , dat dient even so weynigh tot

leydt.

^'^ " voordeel van hare dwalingh. Want ghelijck het

water niet anders dan oft een vast plaveysel

geweest waer, eenen wegh maeckte voor Chris-

loan. 20. 19. tus om dacr op te wandelen: alsoo en is het
Matth. 14. 15. gheen wonder dat de hardigheydt van de steen

dwee en buyghsaem gheworden is op sijn aen-

komst en ontmoeten. Al hoewel het waerschijn-

licker is dat de steen door sijn bevel wech
gheruymt wierdt , enterstondt, al sy Christus

eenen doorgangh ghemaeckt hadde , wederom
in sijn plaets gekomen is. Ingaen als de deu-
ren ghesloten waren , en beteeckent oock niet

even soo veel als door een vaste matery door-

dringen, maer door Goddelicke kracht hem-
selven eenen toegangh openen , so dat hy
schielick en onverwacht onder sijne Discipelen

stondt, gantschelick op een wonderbare wijse

doe de deuren gesloten waren, 't Geen sy by
Lnoa, 24. :ti. brengon uyt Lucas, dat Christus subytelick

gaen. Ergo, '(

lichaem van

Christus is op

der aerden.

Actor. 7,

ende 9. 4.

Matth. 28. 6

verdwenen is uyt d'oogen der Discipelen , met
deweick' hy na Emaus reysdo, dat en doet

hun geen voordeel, en het helpt ons. Want
als hy wilde maken dat sy hem niet meer en

sagen, soo en is hy niet onsienlick geworden
,

maer hy is alleen uyt haer gesicht wech ge-

weecken. Gelijck hy oock (volgens "tseggen
van den selven Lucas') te samen met hen gaen-

de , niet en heeft aenghedaen een nieuw aen-

sicht om onbekendt te blijven? maer hy heeft

haer' ooghen gheliouden. Onse teghen-partijen

en veranderen niet alleen Christus tot een
nieuwe form' en g^estaltenis, op dat hy op
der aerden mocht verkeeren, maer versinncn 1)

oock dat hy elders een ander is als hier, en
maken dat hy hem-selven niet en ghelijckt.

In somma, ais sy aldus beuselen , hoewel sy

niet woordelick 2) en seggen dat Christus

vleesch een geest is, soo maken sy 't nochtans
tot eenen geest door veel woorden die even
soo veel beduyden : en daer mede niet te vre-

den zijnde, sy bekleeden 't oock met qualiteyten

en hoedanigheden die gantschelick tegen inal-

kanderen strijden. Waer uyt dan nootsakelick

volght dat Christus tweederley vleesch heeft.

30. Nu ofschoon wy hen toestonden 't geen
sy seggen van d'onsienlicke tegenwoordigheyt,
soo en sal nochtans daer mede d'on-eyndelick-

heydt of onmetelicke grootte van 't lichaem
van Christus noch niet bewesen zijn , sonder
dewelcke sy te vergeefs Christus onder 't broodt
sullen soecken te besluyten. Indien het lichaem

van Christus teghelijck 3) en op een selfde 4)
tijt niet over al zijn en kan sonder dat het

binnen eenige plaets omvangen en bepaelt wor-
de, so en sal 't niet gelooflick wesen dat het

in 't Nachtmael onder 't broodt verborgen is.

Hierom zijnse gedwongen geweest de wanscha-
pene Ubiquiteyt of al-omm' tegenwoordigheydt
van 't lichaem van Christus in te voeren. Maer
wy hebben aireede door bondige en klare ge-
tuygnissen van de Schriftuyr bewesen dat het

sijn sekere plaets en maet heeft
,

gelijck als

de lichamen van andere menschen : dat daer
benelfens Christus door sijn Hemelvaert heeft

doen blijcken , dat hy met sijn lichaem niet

en is in alle plaetsen , maer dat hy d'een plaets

verlaet als hy in een andere komt. Sy bren-

ghen wel by de belofte van Christus: lek ben
by u-lieden tot de vol-eyndinghe der werelt

,

maer die belofte en moet van sijn lichaem niet

verstaen worden. Want voor eerst , dewijl hy
aldaer spreeckt van een bestendighe 5) tegen-

woordigheydt so en soude sulck eene teghen-
woordigheydt , ingevalle die van sijn lichaem

te verstaen waer, niet kunnen bestaen , indien

12. Weder-
leggingh. Van
dit ghedichtsel

der onsienlic-

ker tegenwouv-

diglieydt, "t

welck een tivee-

vondiiilien

Christus

smeedt eu

niaeekt.

De al-onnn'

tegenwoordig-

heydt moet
tioodtsakelick

den lichame

Christus toe-

gedicht worden

van de gheue

die düer drou-

men dat dat

lichaem onder

het brout iu-

ghcsloten is.

Matth. 28. 19.

Der Ubiqui-

tisteu bedriege-

licke reden -ca-

velingh wordt

wederleyt door

verscheydene

argumenten.

1.

1) vcr.^ieren. 2) met een wnort

4) een. 5j gednyrighe.

et, Sj t'selfeus.



816 HET VIERDE BOECK IV. 17. 81,

Christus oock buyten 't ghebruyck des Nacht-

maels in ons niet en woonde met sijn lichaem.

Sy en hebben derhalven gheen rechtveerdige

reden om soo seer bitterlick aengaende de

woorden van Christus te krackeelen , op datse

Christus in het Nachlmael onder het broot in-

2. sluyten mochten. Ten anderen de t'samen-

voeginghe van sijne woorden bewijst ghenoeg-

saem , dat Christus int aldermmste niet en

spreeckt van sijn vleesch . maer dat hy den

Discipelen een on-overwinnelicke bystandt toe-

seght , om hen tegen allerley aenloop des Sa-

tans en der werelt te beschermen en staende

te houden. Want naerdien 1) hy hen een swaer

ampt opleydt , so versterckt hy hun met het

vertrouwen van sijn hulp en tegenwoordigheyt

,

op datse dat ampt sonder achterdencken by

de handt nemen en onvertsaeghdelick bedie-

nen souden : als of hy seyde , dat hen sijn

on-overwinnelicke hulp niet en sal ontbreken.

3. Indiense gheen lust en hadden om alles onder

een te brouwen 2) , soudense niet behooren

de wijse der tegenwoordigheydt t'onderschey-

den? En voorwaer sommige willen liever tot

harer grooter on-eer' haer onwetenheyt be-

kent maken , dan een hayr breet van hare

dwalingh afwijcken. lek en spreke niet van de

Papisten : welckers Leer' verdragelicker , of

Een auder immers schaemachtigher is: maer van die , die
bednegehcke

^ ^ twist-eierighevdt soo verre wech che-
bewijs-redeu, 11 11 11
deweicke ghe- ruckt wordcn . datse segghen dat het vleesch
meynschap ygjj Christus al-omm' zv daer siin Godthcvdt

heeft met de . 1 . j , .
• ni. . I

kettery van 'S , om dat de twcc naturen in Christus also

Eatyches en zijn vercenigt , datse van malkanderen niet en
Servetas.

kunncu wordcn af gescheyden. Even gelijck

of die vereeniging , uyt de twee naturen hadde

te samen gelapt ick en weet niet wat voor

een derde ding, 't weick als in het midden

slaet , en noch Godt noch mensch en is. Sulck

een ghevoelen heeft wel Eutyches ghehadt

,

en nae hem Servetus. Maer uyt de Schriftuyr

wort duydelick afgenomen , dat d'eenighe Per-

soon Christus alsoo bestaet uyt twee naturen

dat nochtans eicke natuyr haer eygenschap

ongeschent behoudt. Sy sullen sich schamen

te loochenen dat Eutyches met recht veroor-

deelt is gheweest : maer het is wonder datse

niet en letten op d'oorsaeck waerom sijn ge-

voelen veroordeelt wierdt: te weten, omdat
hy 't onderscheydt tusschen de natuyren wech

genomen hebbende , d eenigheyt des persoons

alsoo dreef, dat hy uyt Godt een 3) mensch ,

en uyt den 4) mensch een 5) Godt maeckte.

Wat is dan dit voor een uytsinnigheydt datse

liever den Hemel met d'aerde vermengen

willen , dan datse Christus lichaem uyt den

(p. 581.) Hemel niet trecken en sou-
|
den? Want

!) ghemerckt. 2) brodden. 3) []. 4) [ ]. 5) [ ].

datse tot haer voordeel dese getuygenissen De derde be-

by brengen
:

Niemandt en is opgevaren in
f^"j!^rèdCT' ""e-

den Hemel , dan die uyt den Hemel neder ge- nomen nvt. de

komen is, [nr/we/ick~\ de Sone des menschen, ^chnftnjr.^

die in den Hemel is. Item: De eenigh-ghebo- pnje i. i8.

ren Sone , die in den schoot des Vaders

is , die heeft \//em ons] verklaert : daer in be-

toonens" oock haer onverstandt, datse de mede-

deylingh der e3'genschappen , dewelck' eertijdts

van de Heylige Vaders niet te vergeefs en is

uytghevonden 1), verachten en in de windt

slaen. Voorwaer wanneer Paulus seght , dat i- f'or. 2. 8.

de Heer der heerlickheyt gekruyst is , soo en

verstaet hy niet dat Christus yetwes geleden

heeft in sijne Godtheyt, maer hy spreeckt alsoo,

om dat Christus , die als een veracht en ver-

worpen mensch in sijn vleesch ghepijnight wiert,

oock Godt was en de Heer der heerlickheydt.

Op dese wijse was oock de Sone des menschen i'e gemeyn-

in den Hemel : om dat die selviehe Christus ,
'"^ ^^, "' ":'

~
genscnappenin

die ten aensien van het vleesch de Soon des chnstus wordt

menschen was en op der Aerden woonde, te ™" d'Ubiqm-

ghelijck Godt was in den Hemel. Daerom wort „onien.

van hem ter selver plaetse geseydt dat hy na

de Godtheydt neder .gedaelt is: niet dat de

Godtheydt den Hemel verlaten heeft, op dats'

haer selven in den kercker des lichaems ver-

berghen soude : maer om datse , ofschoon 2)

alle dingh vervullende , nochtans in de mensch-

heyt van Christus selve lichaemlick , dat is

,

natuyrlick en op een seker' on-uytsprekelicke

wijse woonde. De Scholen gebruycken een ghe- iiesghelijcks

woonlick onderschevdt, 't welck ick mv niet
"«'•kiiesewaei--

> ' ON rr " .
acbtigedistmc-

en scname hier toe te passen o): Ie weten, tyderSniioicn:

al hoewel de geheele Christus over al is , soo Ue gbeheeie

is nochtans al dat 't welck in hem is, niet over
„y^J'^i^ „och-

al. En och of de School-Leeraers selven de tans niet ai dat

kracht van dese uvtspraeck 4) ter degen had- 't we'ci^ ci>ns-

" ,' tns ]l66lt.

den overleydtl Want in sulcken gheval ö) soude

dit onverstandigh gedichtsel van de vleesche-

licke tegenwoordigheyt van Christus verhin-

dert zijn geweest. Soo is dan onse Middelaer.

dewijl hy gheheel over al is, altijdt by de sijne

teghenwoordigh : en in het Nachtmael bewijst

hy hem-selven op eene bysondere wijse teghen-

woordigh te zijn , nochtans alsoo dat hy aldaer

gheheel is , maer niet ten aensien van 't ghe-

heele dat hy heeft: want hy wordt, ghelijck

geseydt is, ten aensien van sijn vleesch met

den Hemel omvanghen , tot dat hy ten oordeele

sal verschijnen.

31. Derhalven zijn die seer verre verleydt .

Tegen dees'

en bedroghen die niet en kunnen verstaen dat '„"ifenwoordig-

Christus vleesch in 't Nachtmael legenwoor- heytderPapis

digh is , 't en zy dat het in 't broodt ghestelt *'^"'

f-^''

.C""
~

' J
~

substantieer-

worde. Want aldus wort van hun de verbor- <iers en der

1) ghevonden.

5) kna.

2) (se). 3) te verhalen. 4) sprenrk.
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Ubiquitistcn,

wort gcstclt de

waerarhliKhe

tegunwoortiig-

lieydt lies vlec-

sches van

ChVistii!*, door

<le verborgeiti'

vereeriigingli

des llevligeii

En gheloont

hoedanigli de-

sejve zy : alsoo

nochtans dat

de wijse daer

van bekent

wort onbegrij-

pelick te zijn.

IVongerijmt-

hedeu die wcrh
geworpen moe-

ten worden

Lncas 24. 26.

Ibid. VS. 39.

gen werckingh des Heyliges Geestes, waer door

Christus met ons vereenigt wort , buyten ge-

sloten, 't En dunckt liaer niet dat Christus tegen-

woordigh is , 't en zy dal liy tot ons neder

dale. Gelijok of wy sijne tegenwoordigheydt niet

even soo wel en souden kunnen ghenielen

,

indien hy ons tot hem deed' opkhmmen. So

heslaet dan het verschil alleen in de wijse van

sijne teghenwoordigheydt : want sy doen 1)

Christus in het broot wonen 2) en vvy houden

't voor ongeoorlooft dat men hem uyt den He-

mel neertrekt 3) : De Lesers moghen oordeelen

wie van ons beyden 't beste ghevoelen heeft.

Wech alleen met dese valsche beschuldigingh
,

dat wy Christus uyt sijn Nachlmael sluyten

,

om dat wy hem niet en verbergen onder het

decksel des broots. Want naerdien 4) dit Sa-

crament Hemelsch is , soo en is 't niet noodigh

Christus op der aerden neder te trecken, op

dat hy met ons mochte vereenigt zijn.

St. Voorts , indien yemandt my vraeght

van de wijse sijner tegenwoordigheydt , soo en

sal ick my niet schamen te bekennen , dat dit

soo een hooge verborgentheydt is, datse door

mijn verstandt niet en kan worden begrepen

,

noch door mijne woorden vertelt : en om klaer-

der te spreken , ick ervaer het meer 5) dan ick

't verstae. Ick omhelse derhalven alhier sonder

eenigh tegen-spreken de waerheydt Godls op

dewelck' ick my veyligh en gherustelick mach
verlaten. De Heere seght dat sijn vleesch is

de spijs, en sijn bloedt de dranck van mijn ziel.

Ick oUer' hem mijn ziel om met sulcken voedt-

sel gevoedt te worden. In sijn Heyligli Nacht-

mael gliebiedt hy my onder de teeckenen van

broodt en wijn , sijn lichaem en bloedt te ne-

men , te eten , en te drincken. Ick ben ver-

sekert dat hy 't my waerlicks toereyckt, en

dat ick 't waerlicks ontfangh. lek verwerp alleen

d'ongherijmtheden devvelcke baerbiijckelick der

Hemelscher IMajesteyt van Christus onbetaem-

lick , of van de waerheydt sijner nienschelicker

natuyr vreemt zijn : en oock nootsalcelick moe-

ien strijden tegen Godts Woort , het weick ons

eerstelick onderwijst . dat Christus in de glory

van 't Hemelsch Konincknjck in suicker voegen

is opgenomen , dat hy boven alle wereltlicke

staet en condity verheven zy : en daer benell'ens

met gheen minder neerstigheydt in sijne men-
schelicke natuyr aenprijst die dingen die waer-

licks der menschheyt eygen zijn. Ende dit en

moet niet schijnen onghelooflick te wesen , of

met de reden niet over een te komen: want
g'helijck het gantsche Koninckiijck van Christus

gheestelick is, alsoo en moeten oock die din-

ghen die hy met sijn Kerck doet
,
geensins nae

1) logeeren. 2) [ ].

5) veniecni 't beter.

:i) trekt. 4) ghe

de wijse deser werelt alghemelen worden. Ofte

,

op dat ick gebruycke de woorden van Augu-
slinus : Dese verborgentheyt

,
gelijck alle d an-

dere , wordt wel door den mensch bedient

,

maer op een Goddelicke wijse , sy wort wel

bedient op der aerden , maer op een wijse die

Hemels is. De tegenwoordigheyl sijns lichaems ,

segg' ick
, is soodanigh als de gelegenlheyt des

Sacranients vereyscht, welcke tegenwoordig-

heyl in dit Sacrament met so grooten kracht

en met so grooten werckingh verschijnt, datse

niet alleen een ongelwijli'elt vertrouwen des

eeuwigen levens aen 1) onse gemoederen toe-

brenght, maer ons oock van d'onsterflickheyt

onses vleeschs versekert. Want het wort nu door

sijn onsterflick vleesch levendigh, en eenigh-

sins sijner onstertlickheyt deelachtigh gemaeckt.

Die door haer onghematighde wijse van spreken

verder draven , die en doen met anders dan

datse door sodanige bewimpelingen d'eenvou-

dige en klare waerheydt verduysteren. Isser

yemandt den weicken noch niet en is genoegh

ghedaen , soo wild' ick wel dat hy alhier een

weynigh met my overleyde, dat wy nu ter

tijdt spreken van een Sacrament, en dat al dat

't welck in een Sacrament is , tot het gheloof

moet gericht en gheleyt worden. En wy voe-

den en verstercken het gheloof door dese deel-

achtigheydt des lichaems, die wy tot noch toe

beweert hebben, immers soo wel en overvloe-

digh
, als die doen die Christus self uyt den

Hemel trecken. Ondertusschen belijd' ick ter

goeder tro.iwen : dat ick die vermengingh van

Christus vleesch met onse ziel , oi die inslor-

tingh soo als die van hun geleert wordt , ver-

werpe : overmits het ons genoegh is , dat Chris-

tus uyt de substanty sljns vleeschs het leven

in onse zielen inblaest : ja sijn eygen leven in

ons uytstort , ofschoon 't vleesch van Christus

self niet in ons in en gaet. Hier by
|
komt

noch dat de regel en de gelijckmatigheyt des

gheloofs, nae devvelcke Paulus wil dat wy alle

uylleggingh der Schriftuyr sullen schicken en

passen, in desen deele sonder twijlfel opentlick

aen onse zijd' is. Die soo een klare waerheydt

tegen spreken , die mogen loesien na wat richt-

snoer des gheloofs sy haer selven reguleeren.

Die niet en ghelooft dat Christus in het vleesch

gekomen is , die is uyt Godt niet. En dese lie-

den, al hoewel sy 't niet en willen weten,

of met en bemercken, berooven hem van sijn

vleesch.

33. Dit selve nioelmen oock oordeelen van

de gemeynschap , devvelcke van hun voor geen

gemeynschap bekent en wort, 't en zy datse

het vleesch van Christus onder het broodt van

Christus inslicken. Maer wy doen den Heyligen

In-nM-ns lib.

. cap. .-U.

Wat de te-

gben-partijen

uytrictitcn met

haer ougbeuia-

tigde wijse van

spreken.

J)oor het ge-

loof worden

wy Christus in

der daedt deel-

achtigii.

lle vennen-

gingenen over-

stortingen, die

van de nens-

wijse versiert

ziju, moeten

worden ver-

worpen.

(|.. 582.)

Hom. 12. 3.

2. Toan. vs.7.

7. Tot noch

toe zijn voorge-

steld! die din-

gan die tot liet

.N'achtniael, 80

veel Godt be-

1) []•

56



SIS HET VIERDE BOECK IV. 17. 33.

langht die ons

(leselve gheeft,

schijnen te be-

liooren : nu zijn

noch overigh

die dingen die

ons naerder

aensien en ra-

ken. Insonder-

heydt staet al-

hier Ie verkla-

ren onse ghe-

nieenschap niet

het vlcesch en

bloedt van

Christus.

Welcke ghe-

meenschap, al-

hoewelse ghee-

stelick, en niet

lichaemlick en

is, nochtans

niet af eu laet

dadeiick en

naerachtigh te

wesen. Want de

vraegh' en is

niet, of wy het

vvaerachtige

lichaem van

Christus, dat

voor ons ghe-

kruyst is, out-

fanghen:(want

dat is buyten

verschil) maer
hoewy dat ont-

vangen.

Geest groot onrecht, indien wy niet en ghe-

looven dat liet door sijn' onbegrijpelickc kracht

ghescliiedt dat wy niet het vleesch en bloedt

van Christus ghenieynschap hebben. Jae indien

de kracht van dese verborgentheyt , so alsse

van ons geleert wort , en by d Oude Kerck

in d'eerste vier honderdt jaren bekent was,

na hare weerdigheyt waer' overleyt geweest,

soo souden wy meer dan ghenoegh hebben

om ons daer mede verghenoeght te houden

:

de deur soude toeghesloten gheweest zijn voor

veel schandelicke dwalingen, uyt dewelcke

schrickeücke twisten ontslaen zijn , en door

dewelcke de Kerck soo eertijdts , als oock by

onsen lijdt jammerlick geplaeght is , terwijl de

neuswijse menschen een onghematighde en on-

geschickte wijse der tegenwoordigheyt begee-

ren , die de Schriftuyr nergens aen en wijst:

en van weghen een saeck diese dwaesselick

en lichtvcerdigh Ijedacht hebben, even eens

woeden en rasen als of d'insluytingh van Chris-

tus lichaem onder 't broot , waer het begin en

het eynde der Godtvruchtigheyt. 't Voornaem-

sle dat wy behooren te weten is dit, hoe dat

het lichaem van Christus
,

ghelijck het een-

mael voor ons is over-gelevert , ons eyghen

wordt : hoe dat wy sijns iiytgestorten bioedts

deelachtigh worden , want dat is den gantschen

Christus besitten , op dat wy alle sijne goede-

ren ghenieten souden. Maer nu laten sy dese

swaerwichtighe dingen varen
,
jae dese dinghen

worden by hun veronachtsaemt en by na be-

graven , en sy hebben alleen behagen in dees'

eenighe quaslige quesly, hoe dat het lichaem

van Christus onder 't broot , of onder de ge-

daente des broodts verborgen zy. Sy seggen

valschelick dat al dat 't weick wy van 't gee-

stelick eten leeren, is tegen het waerachtigh

en wesenllick eten
,

ghelijck sy 't noemen

:

want wy sien alleen op de wijse : dewelcke

by hun vleeschelick is , dewijl sy Christus in

't broot insluyten : en by ons geestelick , om
dat de verborgene kracht des Geestes den

bandt is van onse t'samen-voegingli met Chris-

tus. Even so valsch is oock die andere teghen-

werpingh , dat wy, namelick, alleen aenroeren

de vrucht die de geloovige trecken iiyt het

eten van Christus vleesch. Want wy hebben

voor henen geseydt dat Christus self is de

matery of stofiFe des Nachtmaels : en dat daer

uyt de vrucht volgt , dat wy door d'offerhande

sijns doodls van sonden ghereynight , door sijn

bloet afgewasschen , en door sijn opstandingh

tot de hope des eeuwighen levens opgerechl

worden. Maer de solte inbeeldingh , waer van

Lombardus d'auteur en vinder geweest is, heeft

haer verstandt verdorven , dewijl sy meynen
dat hel elen van Chrislus vleesch hel Sacra-

ment is. Want Lombardus spreeckt aldus : Hel

Sacrament sonder de saeck, is do gedaente

des broodts ende des wijns : hel Sacrament

met de saeck, is het vleesch en bloedt van

Christus: de saeck sonder 't Sacrament, is sijn

geestelick vleesch. Item, een weynigh daer

nae : De saeck die daer in beduyt en vervat

wort IS het eygen vleesch van Christus: de

saeck die daer in beduydt en niet vervat en

wordt, is sijn geestelick lichaem. Dat hy een

onderscheydt maeckt tusschen Chrislus vleesch

en de kracht die 't heeft om te voeden , daer

in stem 1 ) ick met hem overeen 2) : maer dat

hy daer van een Sacrament maeckt , t weIck

oock self onder 't broodt vervat is , dal is een

onverdraghelickc dwalingh. Hier uyt is ont-

slaen een valsch begrip 'S) en uytieggingh van

het Sacramentelick elen : door d;en sy gemeynl

hebben dat oock de godtloose en boose Chris-

tus lichamen eten , al hoewel sy van hem ver-

vreemt zijn. Maer het vleesch van Chrislus selfs

is inde verborgentheyt des Nachtmaels alsoo

wel een geestelicke saeck , als d'eeuwige salig-

heydt. Waer uyt wy besluyten , dat alle die
,

die den Geest van Chrislus niet en hebben

,

niet meer van Christus vleesch en kunnen eten

dan wijn drincken die geen smaeck en heeft.

Voorwaer Christus wordt veel t'onweerdelick

verscheurt, warneer sijn lichaem als dooien

krachteloos, den ongeloovigen wordt ten bes-

ten gegeven : en sijn woorden strijden openl-

lick daer leghen. Die mijn Vleesch eet, ende

mijn Bloedt drinckl, die blijft in my, en ick

in hem. Sy seggen dat aldaer niet en wort

gehandelt van liet Sacramentelick eten: het

welck ick bekenn', soo verre sy sich niet allijls

heen en weer en stooten aen den selfslen

steen , dal , namelick , het vleesch van Christus

sonder eenige vrucht gegeten wort. Ick wilde

wilde wel van hen welen , hoe langh de godt-

loose Christus vleesch binnen haer behouden

nae dat sy 't gegeten hebben ? Hier en sul-

lense , mijns oordeels, gheen uylkomst vinden.

Maer sy werpen tegen dat de trouw en waer-

heydt van Godls beloften door d'ondanckbaer-

heydt der menschen , niet en kan vervallen

of verkort worden. Voorwaer ick beken't, en

segghe dat de kracht der verborgenlheydt on-

geschendt blijft, al hoewel de godtloose, so

veel in hen is , deselve kracht soecken te ver-

nietigen. Evenwel is aenbieden en voordragen

wat anders als ontfanghen en genieten. Chris-

tus reyckt eencn yegelicken dese spijse , en

brenght hen dcsen geeslelicken dranck : som-

mige nullen deselve begeerlicken , sommige

verslooten die met walging. Sal dese verstoo-

tingh maken dat die spijs en dranck haer na-

Wederlegging

van de valsche

uytlegging der

School- leera-

ren, daer mede

sy demondelic-

ke en vleesche-

licke eling van

Christus

lichaem bewee-

ren.

l. Uytvhicht

voor het nion-

delingh eten.

1) gevoel' 2) []. 3) verstant.
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3. luyr verliesen ? Sy sullen segghen dat haer ge-

voelen door dese ghelijckenis gheholpen wordt

,

te weten , d^t het vleesch van Christus , al

hoewel het by den godtloosen geen smaeck en

heeft , niet te min vleesch is. Maer ick ont-

kenne dat het sonder de smaeck des gheloofs

kan gegeten worden : of (soo yemandt meer

behagen heeft in de woorden van Auguslinus)

ick ontkenn' dat de menschen uyt het Sacra-

ment meer halen danse met het instrument I)

des geloofs vergaderen. Aldus en wort het

Sacrament niet verkort : jae des selfs waer-

heydt en kracht blijft ongedeert 2) , al hoewel

de- godtloose van d'uyterlicke deelachtigheyt
*• des Sacraments geen voordeel en trecken. In-

diense wederom teghen werpen , dat dese woor-

den : Dit is mijn Lichaem, verkort worden

,

als men seyt dat de godtloose niet meer en

ontfanghen dan verderflick broodt : daer op is

de weder-leggingh veerdigh en gereedt , dat

Godt niet en wil waerachtigh bekent worden

in die ontfangingh , maer in de standtvastig-

heydt sijner goedtheyt, waer door hy bereydt

IS den onweerdigen te geven
,

ja hen oock

(p. B-ï-S/ mildelick aen-
|

biedt dat gheen 't welck sy

verwerpen. En dit is de gheheelheydt en on-

vervalschtheydt des Sacraments deweicke van

de gantsche werelt niet en kan verbroken wor-

den , dat , namelick , het vleesch en bloedt van

Christus den onweerdigen also waerachtelick

wordt gegeven, als den uytverkoren geloovighen

Godts ; evenwel is het met eenen oock waer-

achtigh
,
ghelijck de reghen op een harde steen-

rotz vallende, wcch vloeyt, overmits die in

den steen niet en kan in sincken: dat oock

alsoo de godtloose door hare hardigheyt de

ghenade Godts verstoeten dat die tot haer niet

en kan indringen. Hier by komt noch dat

Christus sonder 't geloof evensoo weynigh ont-

fangen kan worden als een zaet in t vyer kan

5. uytspruyten. Datse vragen hoe Christus voor 3)

sommighen tot verdoemenis is gekomen , in-

diens' hem niet onweerdighlick en ontfangen

,

dat en heeft niet met allen om 't lijf: over-

mits wy nerghens en lesen dat de menschen

haer selven den doot op den hals halen, om
datse Christus onweerdelick ontfanghen , maer

6. Uyt Malt. Veel ccr om dats' hem verwerpen. De parabel
rnp. I.!. V9. 7.

ygjj Christus cn doet hen oock gheen voordeel,

als hy seydt dat het zaet onder de doornen

uytspruyt , en naderhant verstickt en verdor-

ven wordt: want hy leert aldaer wat voor een

vermogen het tijdtlick geloof heeft
,

'tweick sy

niét en achten noodig Ie zijn tot hel eten van

Christus vleesch en tot het drincken van sijn

bloedt, als deweicke den verrader Judas in

dit deel even ghelijck maken met Petrus. Jae

1) vat. 2) onverzeert. 3) den.

hare dwalingh wordt veel eer door deselfde ibu. vss, 4, ^

parabel wederleydt , als Christus seght dal het

eene zaedt op den wegh valt, en het ander

op de steenen, en dat van beyde die zaden

niet een en wortelt. Waer uyt dan volght dat

den ongheloovighen haer eyghen hardigheydt

verhindert dat Christus tot haer niet in en gaet.

So wie begeert dat onse saligheyt door dit

Sacrament geholpen worde , die en sal niet

bequamers vinden . dan dat de gheloovighe tot

den Sone Godts de rechte Fonleyn gheleydt

worden , om uyt hem het leven te trecken.

En de weerdigheyt van dit Sacrament wort

trelTelick ghenoegh gliepresen , wanneer wy 't

daer voor houden dal het een hulp-middel is

,

waer door wy in 't lichaem van Christus wor-

den ingeplant , of ingeplant zijnde meer en meer

aen hem wassen, tot dat hy ons volkomelick

met hem vereenight in 't Hemelsche leven.

Sy werpen noch tegen: Indien de godloose l.Vyn.Cor.

des lichaems en des bloets van Christus niet ^"^'
^^--'

deelachtigh en zijn , dat dan Paulus hem niet

en hadde behooren daer aen schuldigh te ma-

ken. Maer ick antwoorde , datse daerom niet

schuldigh en zijn , om datse het lichaem en

bloedt van Christus (soo onse tegen-partijen

meynen) ghegelen hebben, maer om datse 't

Sacrament hebben onlheylight, met voeten ver-

tredende 't pandt van de heylighe ghemeyn-

schap met Godt , 't welck sy met eerbiedigbeyt

behoorden l'ontfangen.

34. Voorts, dewijl onder d'Oude Schrij- Tc aohute,

vers voornemelick Aueustinus dit hooft-stuck "^* "gusf-
o iiiis, van den

der Leere staende heeft ghehouden 1) , dat de weicken syvai-

Sacramenlen geen verkortingh en lijden, en ««-Jieiick Êogsen

dat oock de ghenade die door de Sacramenten d„aiingh toe-

afgebeelt wort, niet en wordt ver-ydeldt door ghcsiaen heeft,

d'ongheloovigheyl of boosheyt der menschen :

soo sal het oorbaerlick zijn dat wy uyt sijn

woorden klaerlick bewijsen , hoe onwijslick en

verkeerdelick dese lieden , die hel Lichaem van

Christus den honden tot een spijs voor werpen

,

het segghen van Auguslinus trecken tol de

teghenwoordighe saeck. Na haer ghevoelen be-

staet hel Sacramenlelick eten hier in , dal de

godtloose Christus lichaem en bloedt ontfan-

gen sonder de kracht des Geestes of eenighe

vrucht' der genade. Auguslinus daer en tegen , iiomii. in

dese woorden voorsichlelick overwegende : Soo '°'"' ^^'

wie mijn vleesch eet, en mijn bloedt drinckt , ioau.6.Bn,54.

die en sal m der eeuwigheyt niet sterven

:

Schrijft aldus: Die, namelick, die de kracht

of hel onsienlicke des Sacraments eet , en niet

alleenlick hel sienllcke Sacrament : ende dat oock

inwendighlick , en niet uytwendighlick : die met

der herten eet. en niet met de tanden bijt. Waer
uyt hy eyndllick beskiyt, dat het Sacrament

1) beweert heeft.
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UyllcggiMgl.

van de spreuck

van Augnsti-

nus.

Vcrscheyden*

getuyghnissen

van Augusti-

niis tegen liet

mondeling

(ten.

Honiil. in

louii. 5 9.

lib. 5. de

Hajitis. contra

Donatist.

van dese saeck , dat is van d'eenigheydl des

lichaems en des bloedts van Christus , in het

Nachtmael des Heeren voor-gestelt wort, aen 1)

sommigen lot het leven , en aen 2) anderen

tot het verderf: maer dat de saeck selve die

door het Sacrament wordt beteeckent , eenen

yegiiehcken die daer aen part en deel verkrijght,

voorgestelt wort tot het leven , en niemanden

tot het verderf. Op dat liier niemandt en segghe

dat door de beteeckende saeck verstaen wort

niet het lichaem van Christus , maer de ghe-

nade des Geestes die van het hchaem kan wor-

den afgesondert, soo wordt dees' uytvlucht

wech genomen door de tegen-stellingh die daer

is in de woorden sienlick en onsienlick : want

het lichaem van Christus en kan onder het

sienlicke niet begrepen worden. Waer uyt dan

volght, dat d'ongeloovige alleen gemeynschap

hebben aen het uyterlicke teeck^n. Ende , om
alle twijlfelingh beter te verdrijven , na dat hy
gheseydt hadde dat dit broodt den hongher van

den inwendigen mensch soeckt en vereyscht,

soo seght hy terstondt daer op : Moses en

Aaron , en Pinechas 3) , en veel andere die

't Manna ghegeten hebben , hebben Gode be-

haeghl. Waerom ? om datse de sienlicke spijs
,

geestelick verstonden, gheestelick hongerden,

en geestelick smaeckten, op datse geestelick

versadight souden worden. Want wy hebben

oock huyden de sienlicke spijs ontfanghen : maer

wat anders is het Sacrament, en wat anders

de kracht des Sacraments. Een weynigh daer

nae : En daerom , soo wie niet en blijft in

Christus , en m wien Christus niet en blijft

,

die en eet sonder twijffel sijnvleesch, die en

drmckt oock sonder twijffel sijn bloedt niet

gheestelick , al hoewel hy vleeschelick en sien-

lick met de tanden bijt hel teecken des lichaems

en des bloedts. Wy hooren wederom dat het

sienlicke teecken gestelt wordt tegen het ghee-

stelick eten. Waer mede wederleydt wordt die

dwaling , dal liet onsienlicke lichaem van Chris-

tus in der daet wordt ghegeten Sacramentelick ,

al hoewel niet geestelick. Wy hooren oock dat

den ongoddelicken en onreynen niet meer en

wordt toegheslaen dan het nullen van het sien-

licke teecken. Hier uyt komt sijn wehbekend
ghesegde 4) , dat d'andere Discipelen gegeten

hebben het broodt den Heere , maer dal Judas

heeft ghegheten het broodt des Heeren. Waer
med' hy d'ongeloovige duydelick uytsluyl van

de ghemeynschap des lichaems en des bloedts.

Hier toe dient oock 't geen hy elders seghl

:

Wat zijt ghy verwondert dat aen Judas 't

broodt van Christus ghegeven is, door het

weick hy den Duyvel soude worden over-ghe-

Jevert: dewijl ghy daer en teghen hoort dat

1) den, 2j den. 3) Pliiii 4) sprenck.

aen Paulus den Engel Satanas is gegeven , door

den weicken hy in Christus volmaeckt soude

worden? Hy seydl wel elders, dal het broodt

des Nachlmaels het lichaem van Christus ghe-

weest is den ghenen tot den weicken Paulus

seyde: Soo wie onweerdighlick eet ende drinckt,

die eet ende drinckt hemselven een oordeel:

en datinen daerom niet en moet segghen datse

niet met all' en hebben ontfanghen , om datse

het qualick ont-
| fangen hebben. Doch in wat

sin en meyningh , dat verklaert hy volkomenllic-

ker in een andere plaels. Want met voorbedach-

ten rade en opset voornemende te beschrijven hoe

de boos' en godtloose , die 't Christen-gheloof

met den monde belijden , en met de wercken

versaken, Christus lichaem eten (en dal selfs

tegen de meyningh van sommige , die sich heten

voorslaen dat de sulcke niet alleen Sacramente-

lick , maer oock in der daedt en waerheyt selfs

eten) soo spreeckt hy aldus: Maer men moet

niet segghen dalse Christus lichaem eten . de-

wijlse onder de Leden van Christus niet en

moeten gereeckent worden. Want om andere

dinghen te verswygen , sy en kunnen niet te

ghelijck Jjcden van Christus zijn en leden van

een hoer. Eyndelick als Christus self seght:

Die mijn vleesch eet, ende mijn bloedt drinckt

,

die blijft in my ende ick in hem. Soo beloont

hy wat het zy, niet ten aensien van hel Sa-

crament, maer in der waerheydt Christus

lichaem eten, want dit is in Chrislus blyven ,

op dat Chrislus in hem blyve. Want hy heelt

dat alsoo geseydt als of hy seyde: Wie in my
niet en blijft , en in wien ick niet en blyve

,

die en segg' of en dencke niet dat hy mijn

lichaem eet of mijn bloei drinckt. Laet de Lesers

overwegen dese tegen-stellingh , ten aensien

van het Sacrament, en in der daedt en waer-

heydt eten. Ende daer en sal gheen twijffe-

lingh meer overigh blijven. Dit selvighe beves-

light hy niet min klaerlick door dese woorden :

En wilt de keelen niet bereyden , maer het

herte : want van daer en daerom wordt ons

dit Nachtmael bevolen en aengepresen. Siet

rwy ghelooven in Christus , als wy hem door

"l gheloof ontfanghen: in 't ontfanghen weten

wy wat wy dencken. Wy ontfangen een wey-

nigh , en wy worden verzadight. Soo en wor-

den wy dan niet gevoedt door 't gheen wy
sien, maer door 't geen wy ghelooven. Alhier

bindt 1) hy oock dat gheen 't weIck de godt-

loose nemen aen het sienlicke teecken : hy

leerdt dat Christus niet anders en wordt ont

fangen dan door 't geloof. Alsoo oock als hy

in een andere plaels duydelick verklaert, dat

de goede en quade deel hebben aen de leec-

kenen , soo sluyt hy de quade uyt van het

1) bepaelt.

(p. 584.)
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Sniii. 2. dl

ci'b. A[iust.

vvaerachtigli eten des vleesches van Christus.

Want indiense de saeck selve onlfinghen , soo en

soud' hy dat ganlsclieliok niet vergheten heb-

ben , dewijl het lot sijn propoost meer dien-

sligh was. In een andere plaets , oock spre-

kende van het eten ende des selfs vrucht,

heskiyt hy aldus: Als dan sal Christus lichaem

en bloedt eenen yeghelicken het leven wesen
,

indien dat gheen 't welck in 't Sacrament sien-

hck onlfangen wordt , in de waerheyt selfs

geeslelick wordt gegeten , en geeslelick ghe-

droncken. Die derhalven d'ongeloovighe des

vleeschs en des bloedis van Christus deelach-

tigh maken, die moeten ons, om 1) met Augus-

tinus over een stemmen 2) , 't lichaem van

Christus sienlick voor ooghen stellen , dewijl

nae sijn ghevoelen de gantsche waerheydt des

Nachtmaels gheestelick en onsienlick is: en uyt

sijn woorden sekerlick is af te nemen dat het

Sacramenleliok eten , als de ongeloovigheyt de

waerheyt des Sacraments verhmderl m te ko-

men , even soo veel geldt als het sienlick of

uytwendigh eten. Indien 't lichaem van Christus

waerachtelick , en evenwel niet geeslelick kende

gegeten worden, hoe soude dan dal te ver-

staen zijn 't welck hy elders leerdl? Ghy en

sult niet eten dit lichaem 't welck ghy siet

,

ghy en suil oock niel drincken dal bloedt 'l

welck uytgheslort sal worden van de ghene

die my sullen kruycigen. lek hebbe u-lieden

een seker Sacrament bevolen en aenghepresen :

het welck u, als ghy het gheestelick verstaet,

sal levendigh maken. Hy en heeft voorwaer

niet willen loochenen dat het selfste lichaem,

't welck Christus tol een off'erhande heeft op-

geolFert , in 't Nachlmael ghegeven wort : maer

hy heeft de wijse te kennen gegeven hoe wy
't ontfangen en deelachtigh worden : dal het

,

namelick , in de Hemelsche heerlickheydt op-

ghenomen zijnde, door de verborgene kracht

des Geesles ons het leven inblaest. lek bekenn'

wel , dat dese wijse van spreken dickwils by

hem gelesen wort , dat het lichaem Ohristus

van d'ongeloovige gegeten wort: maer hy ver-

klaerl hem-selven als hy daer by voeght, dat

sy 't eten Sacramenlelick. En de geestelicke

wijse van eten 3) wort van hem elders be-

schreven sulck eene 4) te zijn , dat 5'j de ghe-

nade door onse beten niel en wort verleert

en verslonden. En op dat de legen-partijen

niet en seggen dat ick hen door de menighte

der geluyghnissen soecke l'overvallen, soo

wild' ick wel weten hoe dats' hen-selven sullen

ontwerren uyl dees' eenighe uytspraeck 0)

,

als hy seght, dat de Sacramenten in d'Uyt-

verkorene alleen volbrenghen 't gheen die be-

1) soudeiise. 2) dragen. :j) etiiigh.

5) in dewelcko. 6) «jireuck.

leeckenen. Voorwaer sy en sullen niel dur-

ven loochenen dal het broodt in 't Nachlmael

Christus lichaem beteeckent. Waer uyt volglil

dal de verworpene van de ghemeynschap des

selfs gheweert en afgehouden worden. Dal oock

Cyrillus gheen ander ghevoelen ghehadl en heeft

dal verklaren dese sijne woorden : Even ghe-

lijck wanneer yemandl in ghesmollene was an-

der was ingiet , het ééne was met het andere

ganlsehelick wort vermenghl : alsoo moet oock

die geen die des Heeren vleesch en bloedt onl-

fanght, mei hem vereenighl worden, op dal

Christus in hem en hy in Christus bevonden

worde. Door dese woorden is , mijns bedunc-

kens , klaer en blijckelick , dal die van het waer-

achtigh en wesentlick eten berooft zijn, die

Christus lichaem , 't welck van sijn kracht niet

en kan afgesonderl worden , alleen Sacramenle-

lick eten : en dal evenwel daerom de trouw en

waerheydt der beloften Godts niet en wordt

verswackt, dewelcke niet af en laet uyt den

Hemel Ie reghenen , al is 't dat de sleenen en

rolzen de vochtigheydt des regens niet en onl-

fangen.

35. De kennisse van dit sluck sal ons oock

lichlelick van de vleeschelicke aenbiddingh af-

Irecken , dewelcke door 1) sommighe uyt 2)

een verkeerde lichtveerdigheydl is opgherecht

:

overmits sy by haer selven aldus overleyden :

Indien hel lichaem van Christus in 't Sacra-

ment IS , soo zijn oock aldaer te samen met

hel lichaem sijn ziel en sijn Godtheyt , dewelcke

nu van elck 3) anderen niel en kunnen wor-

den af ghescheyden. Dien-volgens moet Chris-

tus aldaer aengebeden worden. Voor eerst, wat

suUense doen , in ghevall' yemandl wilde loo-

chenen dal Christus lichaem , ziel en Godtheyt

in 't Sacrament
,

gelijck sy voorwenden , l'sa-

men gaen ? Want ofschoon se noch soo seer

mochten segghen , dalter een groote ongerijml-

lieydl ontstaen soude , waer t dat het lichaem

van de ziel en Godtheyt wierdl afgesonderl

,

evenwel wal verslandigh en nuchter mcnsch

isser die sich sal laten voorstaen dat hel li-

chaem van Christus, Christus is? Sy meynen
wel dalse dit met haer argumenten njn bewij-

sen: maer dewijl Christus van sijn lichaem en

bloedt onderscheydentlick spreeckt, en de wijse

der leghenwoordigheydl niet en beschrijft : hoe

sullens' uyl een IwijlTelachtighe saeck . seker-

lick besluylen 't geen sy willen "? Wat sal 't dan

zijn met dees' haer' aenbiddingh? Indien 't

mochte ghebeuren dat hare conscienlien daer

over door eenigh ghevoelen swaerlick qua-
|

men gheroert 4) en onlsleldt te worden , sul-

lense niet lerslondt met hare besluyt-redcnen

vergaen en versmelten? alsse , namelick ,
sien

1) van, 2) doüi'. 'S) deu. 4) gheuifl'ent.

CM'illu» gu-

Vüuleii, ueii-

gaenilü hut eten

vau Christus

vleesch.

8. Voort-

gaiigh van da

ghenic\'nscli.-i|)

tot de" aenbid-

dingh, en vour

eerst v\'urdt bc-

tüoiidt liue

swark daer zy

de gissiugh der

teghen-partijen

aeugaeude het

mede gaen der

ziel en der God-

heyJt vau

Christus niet

sijn Ijichaem

in't Sacrament.

(j). 585.)
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Ten anderen,

hoe lichtveer-

digh en hoogh-

moedig sy zijn,

als 8y (Ie teec-

keuen aanbid-

dende tot het

wourdt vaa

Christus toe

doen, en het

ghebrayck van

d'Apostolische

Kerck geensins

en volgen.

l.Cor. 11.23.

Dese dwa-

liugh vau het

aenbidden der

teeckeneu is

verdoemt en

verworpen.

sullen dalse in dit stuck ontbloot zijn van het

sekere woordt Godts , door het welck alleen

onse zielen vast blijven staen, wanneer die

gheroepen worden om reeckenschap te geven
,

en sonder het welck' onse zielen op den eer-

sten ooghenblick beswijcken : alsse sullen be-

dencken datse de leeringh en het exempel der

Apostelen teghen haer hebben , en dat sy alleen

d'Aulheuren en Vinders zijn van dees' aen-

biddingh. Tot dese steecken , sullen oock noch

andere sware prickelen komen. Wat? was het

een geringhe saeck , Godt aen te bidden in

dese form' en gestaltenis , waer van ons niet

met all' en is voor-gheschreven? Als men

van den waren dienst Godts handelt , sal men

dan met soo grooten lichtveerdigheydt bestaen

dat gheen daer van in de gantsche Schriftuyr

niet een woort wort gelesen? Maer indiense

met sulcken nedrigheydt als het betaemt all'

hare ghedachten hadden ghehouden onder

Godes Woort , soo soudense voorwaer nae dese

sijne woorden: Neemt, eet, drinckt, gheluy-

stert , en dit ghebodt , daer med' hy wil dat

het Sacrament genomen , ende niet dat het

aengebeden sal worden, ghehoorsaemt hebben.

Die het Sacrament, gelijck het van Godt ge-

boden is, sonder aenbiddingh ontfangen, die

zijn versekert datse van 't ghebodt Godts niet

af en wijeken : ende daer en is niet beters

als dese versekerlheydt wanneer wy eenigh

werck by de handt nemen Sy hebben oock

't exempel der Apostelen van dewelcke wy
niet en lesen datse daer voor neder ghevallen

zijn en dat aengebeden hebben , maer dats'

het , soo alsse aen de tafel saten , hebben ont-

fangen en ghegeten. Sy hebben 't gebruyck

van d'Apostolische Kerck , namelick , ter plaet-

sen daer Lucas vertelt dat de geloovige ge-

meynschap ghehouden hebben , niet in d'aen-

biddingh , maer in de brekmge des broodts.

Sy hebben d'Apostolische Leer' door dewelcke

Paulus de Kerck van Corinthen onderwesen

heeft , betuyghende dat hy van den Heere

ontfanghen hadde het gheen hy hun overle-

verde.

36. Alle dese woorden strecken daertoe 1)

dat de Godtvruchtighe Lesers by haer selven

souden overleggen hoe ghevaerlick het is in

soo swaerwichtige saken van 't eenvoudige

Woort Godts, tot de droomen van ons eyghen

hooft, af te dwalen. En 't geen voor henen

geseyt is , dat behoort ons in dese saeck van

alle twijffelingh en swarigheydt te bevrijden.

Want op dat de Godtvruchtighe zielen Chris-

tus in het Sacrament behoorlick moghen ont-

fanghen , soo moetense tot den Hemel opghe-

ven worden. Indien dit is het ampt en. werck

1) gaeu daer henen oj).

des Sacraments , dat het des menschen swacke

verstant te hulp komt , op dat het opwaerts

soude kunnen opklimmen om de hoogte der

geestelicke verborgentheden te begrijpen, soo

dwalen die van den rechten wegh in't soecken

van Christus, die aen het uyterlicke teecken

blijven hangen. Wat sullen wy dan seggen ?

Suller> wy niet bekennen , dat het eenen

superstitieusen dienst is, als de menschen haer

selven voor het broodt neder werpen om Chris-

tus aldaer aen te bidden? Het Concily te

Nicea heeft sonder twijffel dit quaedt willen

tegen gaen , als het den Christenen verbiedt

haer verstant devotelick 1 ) aen de voor-ghe-

stelde teeckenen te hechten. Dit is oock d'oor-

saeck waerom in voortijden wierdt gheordi-

neert , dat het volck voor de consecraty met

luyder stemmen vermaent soude worden hare

lierten opwaerts te verheffen. De Schriftuyr

selve en verhaelt ons niet alleen neerstelick

dat Christus ten Hemel op-ghevaren is , waer

door hy de teghenwoordigheydt sijns lichaems

uyt ons gesicht en geselschap heeft wech ge-

nomen , maer op dat' ons alle vleeschelicke

ghedachte van Christus benemen mochte, soo

ghebiedts' ons oock , soo dickwils alsse van

hem meldet , dat wy onse herten om hooge

verheffen en hem in den Hemel siltende ter

rechterhandt des Vaders , soecken sullen. Nae
desen reghel hadd' men hem veel eer ghees-

telick in de Hemelsche glory behooren aen te

bidden , dan sulcken aenbiddingh te verdich-

ten , die soo sorgelick is , en vervult met

vleeschelicke en grove ghedachten van Godt.

Die derhalven d aenbiddinghe des Sacraments

bedacht en uytgevonden hebben , die en hebben

deselve met alleen van haer selven verdicht

en gedroomt sonder de Schriftuyr, alwaer

gheen vermeldinghe 2) daer van en kan wor-

den aenghetoont 3) (dewelcke nochtans niet

en soude vergeten zijn geweest, indien Godt

een behaghen in deselve ghehadt hadde) maer

sy hebben oock teghen de Schriftuyr, na 't

goedt-dunckan van eygen vernuft, haer selven

eenen Godt gesmeedt , en den levendighen

Godt verlaten. Wat is afgodery , indien se dat

niet en is 4) , als men de gaven eert en

dient voor den gever selfs? Waer in twee-

sins ghesondight is. Want men heeft Gode

sijn eer' benomen , en se 5) den creatuyren

ghegeven : men heeft oock sijn weldaedt be-

soedelt en ontheylight , en hem also daer in

onteert, dewijl men uyt sijn heyligh Sacra-

ment eenen grouwelicken afgodt ghemaeckt

heeft. Laet ons in't tegen-deel, op dat wy niet

en vallen in den selven put , ons' ooren

,

tus selfs den in-

steller des Sa-

craments.

3 Van het

Niceaansche

Concily.

3. Van d'ou-

de gewoont.

4. Van de

Schriftuyr

selfs, dewelcke

Coloss 3. 1,2.

en elders, ons

herten tot den

Hemel verheft.

Waer uyc

volght dat de

aeiibiddiug der

teeckenen lou-

tere afgodery

Wacrtighen

een veylig

hulp middel

ghestelt wort.

1) ootmoedighück. 2) vermaen 3) betoont.

i) dit gheen en i,. 5) [].
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5. Vau de

luuuyi- eii iii-

slt^liingh des

Sacrainciits,

waer iiiude dese

wijsc van aeu-

l)idiiiii^li uiet

over een eu

komt.

6. Vatt de

belul'l' en hel

g'bodt des iu-

stellei's. llaer

eu is glieen be-

vel vao aenbid-

dingh : soo en

hebbeu dau de

aeiibiJders der

tccckeneu geen

Sacrament.

(p. .586.)

Ren reden,

vau een ghe-

lijck getuygh-

nis der Sciirif-

tuyr, voegende

by het gliebodt

een beloftenis.

Psalm 50 15.

ooghen , herten , verstanden en longhen ganl-

schehck hechten en verbinden aen Godes Hey-

lighe Leer'. Want sy is de schole des Hey-

lighen Gheesles, die d'alder-beste Leer-meester

is , in dewelcke men sulcken voorlgangh doet

,

datmen niet en behoeft van elders yetwes te

halen: en datmen geern onwetende moet zijn

van die dinghen die daer in niet geleert en

worden.

37. Maer ghehjck de superstity eenmael

buyten het 1) rechte spoor 2) ghetreden

zijnde, geen eynde noch maet en houdt in

het afdwalen , also zijns' oock tot veel meer-

der misbruycken vervallen. Want sy hebben

wijsen en ceremoniën verdicht die van d'in-

instellinge des Nachtmaels t'eenemael vreemt

zijn : en dat alleenlick op datse aen de 3)

teeckenen Goddelicke eer' bewijsen souden. Wy
doen , seggense , aen Christus dees' eer' aen 4)

!

Voor eerst , indiense sulcks deden in de be-

dieningh des Nachtmaels , soo soud' ick seg-

ghen dat alsuicken aenbiddingh als dan eerst

wettelick en behoorlick gheschiedt wanneerse

niet en blijft hanghen aen het teecken , maer

tot Christus daer hy in den Hemel sit ghericht

en ghestuyrt wordt Maer onder wat deck-

mantel kunnense nu seggen datse Christus in

dat broot eeren , dewijlse van dese saeck geen

gebodt noch beloft' en hebben ? Sy consacre-

ren een Hosty
,

ghelijck sy 't noemen , om
die met veel prael 5) om te dragen in hun 6)

Processy, en als in een openbare schouw-

plaets ten toon te stellen, om gesien, ge-eert,

en aengeroepen te worden. Ick vraeg' door

wat kracht die Hosty , haers bedunckens , be-

hoorlick geconsacreert en geheylight is? Sy
sullen hier op tot antwoordt voort brengen

dese woorden : Dit is mijn Lichaem. Maer ick

sal wederom daer teghen setten , datter met

eenen oock geseydt is : Neemt ende eet. Ende
dat en

|
sal ick niet doen sonder oorsaeck.

Want dewijl de beloftenis verknocht is aen

dit ghebodt, soo segg' ick dat de beloft in

het gebodt alsoo besloten is , datse daer van

afgesondert zijnde
,
gheheel en al te niet gaet.

Godt heeft een ghebodt gegeven , doe hy seyde :

Roept my aen. Hy heeft'er een belofte by

gedaen : En ick sal u verhooren. In ghevalle

nu yemandt Petrus of Paulus aenroepende

,

wilde roemen op dese beloftenis, soude niet

een yegelick roepen dat hy verkeerdelick han-

delde? En ick bidd' u wat doen doch dese

lieden anders, dewijlse 't gebodt van het eten

des broodts ter 7) zijde stellen , en de bloote

beloftenis aengrijpen : Dit is mijn Lichaem , op

datse deselve mochten misbruycken tot cere-

1) de. 2) streeck. () den.

6) de. 7) acB een.

4) [ ] .5) i.omi.eo.

monien
, die vreemt zijn van d instellinge van

Christus. Laet ons derhalven ghedencken dat

dese beloftenis ghegeven zy den genen die 't

ghebodt onderhouden, 'tweick met de belofte

t'samen gevoeght is , en dat die geen woort

noch beloft en hebben die het Sacrament lot

wat anders gebruycken. Wy hebben in'l voor-

gaende gheleert , hoe dat het Sacrament des

heylighen Nachtmaels ons by Godt verbindt

om hem getrouw te zijn. Wanneer de Heere

ons door dit Sacrament dese soo groote milt-

dadigheyt sijner goetheydt , die wy voor desen

uyteengheset 1) en aengewesen hebben, niet

alleen in ghedachtenis brenght , maer oock als

van d'een handt in d'ander overlevert , en om
die te bekennen opweckt : soo vermaent hy
ons met eenen dat wy sulcken ongemeten
goedtheydt niet met ondanckbaerheydt en sul-

len bejegenen : maer dat wy veel meer de

selvighe met allen behoorlicken lof verkondi-

gen , en met danckseggingh groot maken en

roemen sullen. Daerom heeft hy sijn' Apos=

telen , doe hy hen d'instellingh gaf vau dit

Sacrament, gheleert dat sy 't souden doen

tot sijner ghedachtenis. Het welck volgens

d'uytleggingh van Paulus so veel beduydt, als

den doodt des Heeren verkondighen. En dit

is soo veel te segghen als openbaerlick en ge-

samentlick met eendrachtigen monde klaerlick

belijden
, dat het gantsche vertrouwen van ons

leven en van onse saligheyt gegrondt is op de

doodt des Heeren ; op dal wy hem door sulc-

ken belijdenis verheerlicken, en door ons exem-
pel oock andere verwecken souden , om hem
eere toe te brenghen. Hier blijckt wederom
waer toe dit Sacrament dient : te weten , om
ons te oefiFenen en besich te houden in de

gedachtenisse van Christus doot. Want dat ons

bevolen wort den doodt des Heeren te ver-

kondighen tot dat hy komt om te oordeelen,

dat en is niet anders , dan dat wy door de

bekentenis onses mondts sullen verl)reyden dat

gheen 't welck ons geloof in het Sacrament

vernomen en bekendt heeft: dat, namelick,

Christus doodt ons leven is. Dit is het tweede

ghebruyck des Sacraments, behoorende tot de

uylerlicke belijdenis voor de menschen.

38. De Heere heeft oock gewilt dal het ons

ten derden soude dienen lol een vermaningh

en opweckingli : en om de waerheydl te seg-

ghen , wy en kunnen door gheen andere ver-

maningh krachtelicker aengheport 2) en ont-

stoocken worden so tot suyverheyt en heylig-

heyt des levens , als tol liefde , vreed' en

eendracht. Want de Heere maeckt ons in dit

Sacrament sijns lichaems also deelachtig , dat

hy met ons, en wy met hem gantschelick

1) vertelt 2) aenghehert.

So CU is dau

dit Saeraineut

uiet ghegliuveii

tot acubid-

ding ; maer lot

(te:iighü andere

eynden.

I . Op dat het

uns verwcckc

tot danckseg-

gingh

Lucas 22. 19.

l.Cor. 11.26.

2. Op dut het

ons besich bou-

de in het heen

en we'er ghe-

dencken aen

Christus doodt.

3. Op dat het

ons aenporre

tot reyiii'^heyt

en heylighiydt
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4. Daer benet-

fens tot liefd'

ea vrede met

den Naesten.

l.Cor. 10. 16.

Een seei' noo-

diglie verma-

ningh om dese

liefd' en vrede

met den Naes-

ten te betrach-

ten.

Bevestigt met

het getuvghnis

van Augusti-

uus.

Hier uj't

blijckt lioe ver-

re dat gheen

liet welck in 't

een worden. Voorts dewijl hy maer een lichaem

en heeft, waer aan hy ons alle te samen part

en deel doet hebben , so moeten wy door soo-

danigen deelachtigheydt oock alle met malkan-

deren een lichaem worden. Dees' eenigheydt

wordt ons afgebeeldt door het broodt 't welck

in't Sacrament gegeven wordt , en uyt veel

granen gemaeckt is , soo onder malkanderen

vermenght , dat het een van het ander niet

en kan worden onderscheyden : m deser voe-

gen behooren wy oock door soo groeten een-

sinnigheyt en eendracht der gemoederen ver-

eenight en t'samen verknocht te zijn , datter

gheen geschil of tweedracht onder ons en ont-

stae. lek hebb' dit liever verklaert door de

woorden van Paulus: De Drinckbeker seght

hy , der dancksegginge , dien wy \d,anch-seg-

(/endé\ zeghenen , is die niet een gemeynschap

des bloets van Christus? Het broot dat wy
breken , is dat niet een ghemeynschap des

lichaems van Christus? Want een broodt \is

het, soo\ zijn wy vele een lichaem: dewijle

wy alle eenes broodts deelachtigh zijn. Wy
sullen in het Sacrament trelTelicken voortgangh

gedaen hebben , indien in onse herten dese

bedenckingh ingegraveert en ingedruckt is , te

weten , dat wy niet een van onse Broeders

en kunnen quetsen , verachten , verstoeten
,

schenden of eenighsins beleedighen, of wy
quetsen, verachten en schenden te ghelijck

Christus in hem door onse verongelijckingen:

dat wy met onse Broeders niet en kunnen

on-eens zijn , of wy zijn oock te ghelijck on-

eens met Christus : dat wy Christus niet en

kunnen liefhebben , of wy moeten hem lief-

hebben in onse Broeders : dat wy soodanigen

sorgh als wy voor onse lichamen dragen, oock

moeten draghen voor onse Broeders : ghelijck

het ghevoelen van de smert daer med' eenigh

deel onses lichaems geraeckt wordt, in alle

d'andere Ipden wordt verspreyt : dal wy oock

alsoo wanneer onsen Broeder eenigh quaedt

over komt , met mede-lijden aenghedaen moe-

ten worden. Daerom is't niet sonder oorsaeck

dat Augustinus dit Sacrament so dickwils noemt

den Bandt der Liefde. Want hoe konde men

scherper spoor en prickel ghebruycken om

d'onderlinghe liefd' onder ons te verwecken,

dan dese, dat, namelick, Christus hem-selven

aen ons schenckende niet alleen door sijn exem-

pel ons noodight dat wy ons selven onderlingh

aen mafkanderen verplichten en overgheven

sullen : maer oock voor soo veel wy hem-sel-

ven ons allen gemeyn maeckl , oock te weegh

brenght dat wy alle te samen een zijn in hem.

39. Hier uyt wort seer wel bevestigt 't

geen ick elders geseyt hebb', dal de rechte

bodifninsh der Sacramenten niet en bestael

sonder woort. Want lot al de nutligheydt die

ons uyt het Nachtmael voort komt , wordt hel

woordt vereyscht : 't zy dat wy in'l geloof ver-

slerckt , 't zy dat wy in de belijdenis ghe-

oeffenl , 't zy dat wy tol ons ampt opgheweckt

moeten worden, soo is daer toe 't woort en

het gebedt noodig. Dien-volghens en kan men
in het Nachtmael gheen dingh verkeerdehcker

doen, dan dat hel in een stommen handel wort

verandert: gelijck onder de tyranny des Paus-

doms geschiet is. Want sy hebben ghewilt dat

de kracht van de consecraty aen de meyningh

en aendacht des Priesters hanghen soude

,

ghelijck of dit den volcke niet met allen aen

en gingh , den welcken de verborgenlheydt des

Sacraments voornemelick behoort verklaert en

uytgeleydt te worden. En dese dwalingh is

daer uyt ontstaen , datse niet en bemerckten

dat die beloften door dewelcke de consecraty

geschiedt , niet tol de teeckenen selfs , maer

tot die , die de selvige onlfangen
,
gericht en

gesproken worden. Christus en spreeckt
|

het broodt niet aen op dat het sijn lichaem

worde : maer hy beveelt sijnen Discipelen hel

brool te eten, en hy belooft hen de gemeyn-

schap sijns lichaems en bloedts. Even de selfsl'

ordre leert oock Paulus, dat, namelick, den

ghelooviglien met hel Broodt en den Drinck-

beker oock de beloften moeten voor-ghedra-

ghen worden. Het moet voorwaer alsoo wesen.

't En is niet betaemlick alhier een tooverach-

tlge 1) belesingh te verdichten, soo dat het

ons ghenoegh soude zijn de woorden binnen

's monls gemompelt te hebben , even als of die

van de teeckenen ghehoort wierden : maer wy
moeten weten dat die woorden zijn een leven-

dighe Predicaty, die de Toehoorders sticht , die

inwendigh tot haren geest doordringt , die in

haer' herten gedruckl wort en beklijft , die

hare kracht betoont in 'l vervullen van dat 't

welck sy belooft en loeseghl. Hier uyt blijckt

klaerlick , dat het wech-leggen of bewaren des

Sacraments, 't welck sommige drijven opdat

het quansuys den krancken buyten ordre mocht

worden uytghedeylt, onnut en onprofijtelick is.

Want of. sy sullen 'l ontfanghen sonder dat hen

de woorden van Christus instellingh herhaell

en voor-gehouden worden , of de Dienaer sal

te ghelijck mei hel leecken d'oprechte uyt-

leggingh des Sacraments Ie samen voeghen.

Worden de woorden der instellingh niet her-

haell , soo isser feyl en misbruyck. Indien men

de beloften herhaell , en de verborgentheyl des

Sacraments vertelt en verkondight, op dat sy

't met vrucht onlfangen die 't onlfangen moe-

ten , soo moghen wy versekerl zijn dal dit is

de waerachtighe consecraty en heyllgingh. Waer

1) touversche.

Pausdom ghc-

schiedt, ver-

vreemt is van

de nature des

Sacraments.

1 . Het wordt

verandert in

eenen stommen
handel.

2. De conse-

craty wordt ge-

richtet tot d'

elementen

selfs, oude uiet

tot de üutfaa-

gers.

(!>. 587.)

'i. De woor-

den worden

sonder verstaut

en stichtingh •

binnen 's

inondts gei,re-

velt.

4. Daer ghe-

schiedt een on-

nutte wech-

leggingh des

broodts, sonder

den wijü.

5. De ware

consecraty is al-

daer onbekeut.
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toe sal dan dienen die andere consecraly des

Sacraments die in 't afvvesen des krancken ge-

schiet, en welcker 1) kracht tot den krancken

niet en reyckt? Jae maer die dit doen die

hebben daer in 't exempel van d'Oude Kerck.

lek beken 't. Maer in soo een ghevvichtighe

saeck , in devvelcke men niet sonder groot pe-

rijckel en kan feylen , en kan men niet beter

doen dan datmen de waerheyt selve volght.

40. Voorts, gehjck \vy sien dat dit heyligh

Broodt van het Nachtmael des Heeren, den

Godtvruchtigen Dienaren Godts is een geeste-

licke , soete en lieflicke, mitsgaders oock een

heylsame spijs, door wiens smaeck sy vernemen

dat Christus haer leven is , waer door sy tot

danckseggingh verweckt en lot onderlinge lief-

de vermaent worden : alsoo wordt en ghedijet

het wederom tot een seer schadelick ienijn allen

dien die daer door in 't gheloof niet ghevoedt

en versterckt , en tot de belijdenisse des lofs

en tot liefde niet wacker gheniaeckt en worden.

Want ghelijck de lichaemlicke spijs , wanneer

die den buyck met verdorven humeuren beseten

vindt , oock selve gheschonden en verdorven

wordt , en meer hindert dan voedet : alsoo oock

dese geestelicke spijs , alsse valt in een ziel die

door boosheyt en fieltery verontreynight is
,

so stortse deselve van boven nedeiwaerts door

eenen meerderen val : ende dat niet door haer

eyghen feyl en gebreck , maer om dat den on-

reynen en ongeloovigen gheen dingh reyn en

is , ofschoon het andersins door des Heeren ze-

geningh is geheylight. Want gelijck Paulus

seydt: Die onwecrdelick eten en drincken , die

zijn schuldigh aen het lichaem en bloedt des

Heeren , en eten en drincken hen selven dat

oordeel , dewijls' het lichaem des Heeren niet

en onderscheyden. Suicke menschen , die son-

der eenige voncke des geloofs , sonder eenighe

betrachtingh der liefde . gelijck verekens sich

tot het ghebruyck des Nachtmaels begheven
,

en onderscheyden des Heeren lichaem niet.

Want sy doen dit lichaem alle mogelicke smaet-

heydt aen , dat selve beroovende van alle sijne

weerdigheydt, voor soo veel sy niet en ge-

looven dat het haer leven is : en als sy 't ahoo

onlfangen , so wort het van hun ontheylight

en besoedelt. En ten aensien datse van hare

Broeders afkeerigh en tegen deselve tweedrach-

tigh zijnde , 't heylige teecken des lichaems van

Christus met hare twisten en on-eenigheden

durven vermenghen , soo en schort het aen hen

niet dat het lichaem van Christus niet verscheurt

en' van lidt tot lidl ontleedt en wordt. Soo zljnse

dan met recht schuldigh aen het lichaem en

bloedt des Heeren , 't weick sy door een hey-

ligschennende 2) godtloosheydt soo seer schan-

l) wiens. 2) kerck-roovischc.

delick verontreynigen : en Ireckcn door dit on-

weerdigh eten sich 1) selven haer eyghen ver-

doemenis op den hals. Want al hoewelse gheen

vertrouwen en hebben o[) Christus , soo belij-

dense nochtans door 't ontfangen des Sacra-

ments datse de saligheydt in hem alleen soec-

ken , en alle vertrouwen op yelwes anders

versaken en afsweeren. Waer uyt dan blijckt

dalse beschuldighers zijn van haer selven: datse

tegen haer selven getuyghnis geven , en haer

eyghen verdoemenis verzcghelen. Daer benef-

fens al hoewelse door haet en cjuaelwilligheyt

tegen hare broeders , dat is tegen de ledematen

van Christus
,
ghedeylt en on-eens zijnde, gheen

part noch deel en hebben in Christus , soo be-

tuyghense nochtans dal de saligheydt alleen

gelegen is in de gemeynschap en vereenigingh

met Christus. Daeroin beveelt Paulus dat de

mensch hem-selven beproeve voor en al eer

hy van dit Broodt eet, of van den Drinckbeker

drinckt. Waer med' hy, nae mijn verstandt

en uytleggingh
,
ghewilt heeft, dat yeder een

in sich selven gaen , en by sich selven over-

legghen sal, of hy door een inwendigh ver-

trouwen sijns herten berust op de saligheydt

die Christus verworven heeft : of hy die salig-

heydt door de belijdenisse sijns monts bekent

:

of hy daer benelTens door betrachtingh van

onnooselheydl en heyligheyt streeft en arbeydt

om Christus nae te volgen: of hy na 't exem-

pel van Christus bereydt is hem-selven den

Broederen over te geven, en hem-selven mede

te deelen aen den ghenen met den weicken

hy Christus gemeyn heeft : of hy gelijck Chris-

tus hem voor sijn lidlmael erkent , alsoo weder-

om alle de Broeders houdt voor sijne mede-

lidtmalen , en of hy die, gelijck sijne Leden,

begeert te koesteren , te beschermen en by

te staen. Niet dat dese plichten soo des geloofs

als der liefde nu ter lijdt in ons kunnen]vol-

komen zijn: maer om dat wy daer nae staen

en met all' onse begheerten trachten moeten
,

dat wy 't begonnen geloof dagelicks meer en

meer doen aen wassen.

41. Die van het Pausdom 'alsse [^de men-

schen tot dit weerdigh eten wilden bereyden
,

hebben d'arme conscientien grouwelick ghe-

pijnight en gheplacghl , en evenwel niet met

allen by gebracht dal tot de saeck diende. Sy

seggen dat dit Sacrament weerdighlick genul

en ontfanglien wordt van die gene die in den

staet der ghenaden zijn ,
en in den slaet der

genaden zijn beleeckent by hun even so veel

als reyn en suyver zijn van alle sonde. Door

welck leer-stuck alle menschen die ooyt op

der acrden geweest zijn en noch' zijn , van "l

ghebruyck deses Sacraments afgehouden wor-

1) heu.

Teghen dit

qiiaet slelt d'A-

postel een hulp-

middel voor, Ie

weten, dat

yeder eeu hem-

selvcn ernste-

lick beproeve

:

en li'jedaiiigh

dese beproe-

ving zijn moet.

De valsciie

beproevingh

van het Paus-

dom ingevoert,

wort betoont Ie

zijn een grou-

welick tor-

ment 'twelck

(Ic menschen

van de Tafel des

Heeren af-

houdt.
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WederleggiQg

van dese be-

proevingh.

Besluyt, dat

(Ie beproeviiigh

van de Papis-

ten ingevoert,

is een gedicht-

sel van den leu-

gheuachtighen

geest.

den. Want indien dit vereyscht wordt, te

weten , dat wy onse wecrdigheydt moeten halen

van ons selven, soo is het t'eenemael met ons

gedaen ; wy en hebben
|
niet anders dan wan-

hoop te verwachten en een doodehck verderf.

Ofschoon wy al ons vermogen by brenghen

en in 't werck stellen, soo en sullen wy doch

gheen ander voordeel doen , dan dat wy eyndt-

lick als dan alder-onweerdighst wesen sullen

,

als wy m 't soecken van dese weerdigheydt

aldermeest sullen ghearbeydt hebben. Op dalse

dese wonde mocliten genesen , soo hebbens

een wijse bedacht om weerdigheyt te verkrij-

gen: te weten, dat wy ons selven soo veel

als wy vermoghen beproeft , en all' onse daden

en wercken ter reeckenschap gebracht en ge-

vordert hebbende , door berouw, biecht en vol-

doeningh ons' onweerdigheyt boeten en ver-

soenen sullen : wat dit voor een wijse der

versoeningh zy, dat hebben wy geseydt ter

plaetsen daer het beter te pas quam. Soo veel

den tegenwoordigen handel belangt : lek segge

dat desen troost veel te schrael en te swack

is voor de verslagene conscientien , en die door

't gevoelen van hare sonden verschrickt zijn.

Want indien de Heere door sijn verbodt gheen

andere tot de ghemeynschap sijns Nachtmaels

toe en laet dan die rechtveerdigh en onschul-

digh zijn : soo isser gewisselick wel een groote

toesicht noodigh waer door yemandt mochte

versekert zijn dat hy die gerechtigheyt heeft

,

die Godt van hem eyscht. Doch van waer be-

komen wy dese versekertheyt , dat die haer

selven by Godt genoegh hebben gequeten , die

ghedaen hebben soo veel alsse vermochten ?

En ofschoon dit alsoo waerachtigh waer', wan-

neer sal nochtans die tijdt komen dat yemandt

hem-selven sal durven toesegghen en beloven
,

dat hy gedaen heeft al 't geen hy vermocht?

x\ldus sal ons , als wy geen gewisse versekert-

heydt van ons' eyghen weerdigheydt en be-

komen, den toegangh tot dit Sacrament altijdt

gesloten blijven door dat schrickelick verbodt

,

door het welcke verkondigt wort, dat die hen

selven het oordeel elen en drincken , die on-

weerdelick eten en drincken.

42. Nu kan lichtelick gheoordeelt worden
hoedanigh dese Leere zy, die in het Pausdom
d'overhandt neemt, en wio daer van d'aulheur

en vinder is: dese Leer', segg' ick , dewelcke
door hare grouwsame strengigheyt d'arnie cons-

cientien
, die door benaeuwtheydt en droef-

heyt verslaghen en ghedruckt zijn , berooft en

ontbloot van den troost van dit Sacrament : in

het welck den selven nochtans alle de ver-

makelickheden des Euangeliums voorgestelt

wierden. Voorwaer de Duyvel en kqnde door

geenen korleren wegh de menschen verderven
,

dan mits hen soo dwaes en onverstandigh

makende , datse de smaeck en geur van sulck

een voedtsel niet en verkrijghen , waer door

de seer goede Hemelsche Vader hen-lieden

voeden wilde. Op dat wy derhalven tot soo-

danighen val niet en geraken , soo laet ons

gedencken dat dees' heylige Maeltijdt, dewelcke

den gesonden , rechtveerdigen en rijcken , soo

der eenighe konden worden gevonden
,
gheen

voordeel en soude toebrenghen , den siecken

een medicijn, den sondaren een troost, enden
armen een mlldtdadigh gheschenck is. Want
dewijl Christus ons daer in tot een spijs wort

voorgestelt , so verstaen wy dat wy sonder

hem uytdroogen , versmelten en vergaen
,
ghe-

lijck de krachi des lichaems door hongher ver-

teert wordt, üaer beneffens nadien hy ons tot

een leven wort gegeven , so verstaen wy dat

wy sonder hem in ons selven t'eenemael doodt

zijn. Dien-volgens is dit d'eenighe en d'alder-

beste weerdigheyt die wy Gode kunnen toe-

brengen, dat wy, namelick, onse gerlngheyt,

en (op dat ick so spreke) onweerdigheyt hem
voordragen , op dat hy ons door sijne barm-

hertigheydt hem-selven weerdig make : dat wy
in ons selven den moedt verloren gheven , op

dat wy in hem vertroost moghen worden : dat

wy ons selven vernederen , op dat wy van

hem worden opgherecht: dat wy ons selven

beschuldigen , op dat wy van hem gerecht-

veerdight worden. Item , dat wy staen en stre-

ven nae die eenlgheydt die hy ons in sijn Nacht-

mael aenprijst : en gelijck hy ons alle te samen

een maeckt in hem-selven, dat wy oock alsoo

wenschen te hebben een ziel , een hert , en

eene tongh. Indien wy dese dinghen wel over-

wogen en bedacht hebben , soo en sullen ons

dese ghedachten , ofschoon se ons bestormen
,

nimmermeer ter neder vellen , te weten , hoe

souden wy, die van alle goet arm en bloot

,

die door de vuyligheden der sonden veront-

reynight , en half doodt zijn, 't lichaem des

Heeren weerdighlick elen ? Wy sullen veel

meer ghedencken , dat wy die arm zijn tot den

mildtdadighen Ghever, dat wy die kranck zijn

tot den Medicijn-meester, dat wy die sondaren

zijn tot den Autheur der Gerechtigheydt , en

eyndtlick dat wy die doodt zijn tot den Leven-

dighmaker komen : Item , dat die weerdigheydt,

die ons van Godt bevolen wordt, voorneme-

llck gheleghen is in 't geloof 't welck alle din-

gen steldt en soeckt in Christus , en gheen

dingh in ons: daer beneffens oock in de liefde,

en dat selfs in sulcken liefde , die wy, ofschoon

se onvolmaeckt is , Gode vrijelick mogen voor-

draghen , op dat hy die beter make en ver-

meerdere : nadien wy geen volmaeckte liefde

bewijsen noch toebrengen en kunnen. Andere

W^ie
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AI300 aucli-

tans (lat wy
ilun iiioedt niet

verluieii ca ge-

ven al is hetge-

lout' swack, en

de liefje ou vol-

ui aec kt : over-

mits 't Nacbt-

mael des Hee-

ren inglicsteldt

is, niet ïoor de

volmaeckte ea

die het gheloof

souder gebreck

hebben, maer
voor de siecke,

swack- gheloo-

vighe, en son-

dacrsdietol de

volniaecktheyt

van Christus

toeiaeu.

Ten tweeden

wort gehaudelt

van d'ujterlic-

lie wijsen en ce-

remoniën.

Daer zijn veel

dingen middel-

matig, en som-

mige niet.

(p. 589.)

I-ncas 22. 17.

Sununighe

dingen zijn van

de superstity

inghevoert,

en met groote

stüntii:heydt

noodsakelick

geniaeckt.

die met ons dacr in over een stemmen dat

onse weerdigheydt in 't gheloof en in de liefde

gelegen is , zijn nochtans in de mate der weer-

digheyt selve wijdt verdoolt en afgedwaelt

,

eysschende sulcken volmaecklheyt des gheloofs

die niet en kan vermeerdert worden : en een

liefde die even soo groot is als die liefde die

Christus ons betoont heeft. Maer door dit ghe-

voelen worden oock alle menschen even soo

seer van den toegang tot dit seer lieylige

Nachtmael geweert en afghehouden , als door

't ghevoelen van de voorgaende. Want indien

haer gevoelen waerachtigh waer', soo en soude

niemandt het Nachtmael anders ontfanghen dan

onweerdelick : dewijl alle menschen te ghelijck

van haer onvolmaecktheyt overluyght souden

worden. En voorwaer het is een al te groote

plompheyt , op dat ick niet en segge dwaes-

heyt, datmen tot het ontfanghen desSacramenls

sulcken volmaecktheydt eyscht, waer door

het Sacrament self vernietight en onnoodigh

ghemaeckt wordt : het welck' ingesteldt is niet

voor de volmaeckte , maer voor de krancke en

swacke , om de ghesintheydt des gheloofs en

der liefde te verwecken , aen te porren en t'oef-

fenen : en om 't ghebreck van die beyde te ver-

beteren.

43. Voorts wat belangt d'uyterlicke wijse

van handelen , daer en is niet aen gelegen of

de geloovige 't broodt in de handt nemen of

niet : of sy 't onder malkanderen deylen , of dat

yeder een eet 't gheen hem ghegeven wordt:

ofse den Drinckbeker in de handt des Diakens

weder overleveren , of datse dien aen haren

naesten overreycken 1 ) : of het broodt gedees-

semt of onghedeessemt , of den wijn root of wit

is. Dese dinghen alle zijn middel-matigh , en

in de vryheydt van de Kerck gestelt en gelaten.

Hoewel 't is seker dat d'oude Kerck dese wijse

gebruyckt heeft , dat yeder een het broodt in

de hant nam.
|
En Christus seyde van den

Drinckbeker: Deylt dien onder u-lieden. De His-

toriën vertellen , dat het gedeessemt en ghe-

meyn broodt zy gheweest voor den lijdt van

den Roomschen Bisschop Alexander, dewelcke

d'eerste was die in onghedeessemt broodt zijn

vermaeck genomen heeft : doch ick en sie niet

om wat reden , 't en zy dan op dat hy d'ooghen

des volcks door dit nieuw schouw-spel meer

tot verwonderingh trecken , als hare herten in

de ware Religy onderwijsen mochte. Ick be-

sweer' alle die , die selfs een kleyne begeert tot

de Godtvruchtigheydt hebben , ofse niet seer

duydelick en bemercken , hoe veel trefïelicker

d'eere Godts alhier haer schijn en glantz geeft

,

en hoe veel overvloedigher soetigheydt van

geestelicke vertroostingh den glieloovigen hier

1) voort langhen.

uyt voort komt, dan uyt die ydele I) guychcl-

achlige beuselingen , dewelcke geen ander voor-

deel en doen dan datse 't gevoel en de smncn

van 't verwonderende volck bedriegen Dit hee-

len sy 't volck in devoty houden, als het,

namelick , door superstity dwaes en verstan-

deloos gemaeckt zijnde
,
ghetrocken wordt waer

henen men wil. Indien yemandt dusdanige von-

den door d'Oudtheyt wil verdedigen , ick weet

oock self wel hoe oudt in den Doop zy 't ghe-

bruyck van het salven en van hel aenblasen

om den duyvel uyt te bannen : en hoe 't Nacht-

mael des Heeren niet langh nae de lijden der

Apostelen door d'inseltinghen der menschen is

verroest gheworden : doch soodanigh is de

wulpsheyt en geylheyt der menschelicker ver-

metenheyt , datse sich niet en kan onthouden

sonder in de verborghentheden Godts altijdl te

spelen en broodt- dronckentheydt te bewijsen.

Wat ons belanght, lael ons ghedencken dat

Godl de ghehoorsaemheydl sijns Woordts soo

groot acht , dat hy wil dat wy daer aen sijn

Engelen en de gantsche werelt sullen oordeelen

en beproeven. Voorts , dien grooten hoop der

ceremoniën wech geruymt wesende , soo kan

het Nachtmael ghevoeghlick aldus bedient wor-

den, te weten, dat het dick wils en ten minsten

eens per weeck de Gemeynle worde voor-ghe-

stelt. Datmen beginne met de ghemeyne ge-

beden : datmen daer nae predicke : dat daer aen

volgens de Dienaer 't broodt en den wijn op

de Tafel voor hem hebbende , de instellinghe

des Nachtmaels herhale : midlsgaders oock ver-

kondige de beloften die ons daer in zijn naghe-

laten, en met eenen oock alle die gheneafsondere

die door 't verbodt des Heeren van 't Nacht-

mael geweert worden : datmen voorts bidde dat

de Heere
,
ghelijck hy ons dit heyligh voedsel

door sijn groote mildtdadigheyl geschoncken

heeft, ons oock onderwijs' en schicke omdat
selfsle door 't geloof en met danckbaerheyt des

herten t'ontfanghen. En nadien wy uyt ons

selven onweerdigh zijn , dat hy ons door sijne

barmhertigheyt sodanigen Maeltijdt weerdigh

make : datmen dan of Psalmen singh' of yets

lese , en dal de Dienaer het brool breke en

den volcke geve : en dat de geloovige met be-

taemlicke ordre der heyligher spijse deelach-

tigh worden. Datmen als 't Nachtmael ge-

eyndight is het volck vermane tol het oprechte

geloof en tot belijdenis des geloofs , lot liefd'

en tot een leven dat den Christenen betaeml.

Datmen eyndelick danck segg' en Gode lof

singe. En datmen nae 't volbrengen van alle 't

voor-ghemelde de Gemeynle late gaen in vrede.

44. Die dinghen die wy tol noch toe van

dit Sacrament verhandelt hebben
,
geven over-

1 } blaeuwe.

Dewelcke

wech geruymt

zijnde, so wort

d'nytwendighe

ceremoniële

handeling des

Nachtmaels,

op dat het op't

alJer-betame-

lickste mochte

bedient wor-

den, kortelick

na de wijse van

d'Oude Kerck,

en dat ten

meerderen dee-

Ie, beschreven

Ten derden

wordt bewesPM
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dat alle do

Christeneu hut

Nachtiiiael

dickwils mou-

ten ghebruyc-

kun.

1. Uvt de

practijck van de

snyvere Keruk.

Acta, 2. 42.

2. Uyt de

ordonusutiun

der Oude His-

schoppen.

vloedigli te kennen, dat hel ingesleltis, niet

om alleen eenmael des jaers ontfangen te wor-

den , ende dat liclilveerdellck ende ter loops

heen
,

geiijck nu ter tijdt gemeynhck geschiedt,

maer op dat de Christenen dat selfste dick-

wils ghebruycken , en also dickwils aen het

lijden van Christus gedencken souden , en door

sulcken ghedachtenis haer gheloof souden on-

dersteunen 1) en verslercken , midtsgaders oock

nialkanderen , om Godt te loven en te ijelijden
,

en sijne goetheyt Ie verkondigen , souden ver-

manen en opvvecken ; op dats' oock eyndelick

daer door d'onderlinge liefde voeden en aen

malkanderen betuyghen en bewijsen souden

,

bemerckende den bandt van dese iiefd' in d'

eenigheydt des lichaems van Cliristus. Want soo

dickwils als wy 't teecken van des Heeren

lichaem ontfanghen , soo worden wy daer door

als door een gegeven en aenghenomen pandt

onderlingh aen malkanderen tot alle plichten

der liefde verbonden , op dat niemant van ons

yetwes en bedrijve waer door hy sijnen Broe-

der verongelijcken , noch yetwes achter en late

waer med' hy hem helpen mocht , wanneer

de noodt suicks vereyscht, en hy daer toe

vermogen heeft. Dat d'Apostolische Kerck soo-

danighen ghebruyck gehadt heeft, dat verhaelt

Lucas in de Handelingen der Apostelen, wan-

neer hy seyt, dat de geloovige volstandigh

bleven in de Leere der Apostelen , in de ge-

meynschap , en in de brekinghe des broodts

en in de ghebeden. Dit behoorde gantschelick

alsoo te geschieden , datmen, namelick, gheen

vergaderingh der Ghemeynt' en houde sonder

verkondinge des Woorts
,
gebeden, uytdey-

linge des Nachtmaels en Aelmoessen. Men kan

uyt Paulus ghenoeghsaem afnemen , dat dees'

ordeningh oock onder den Corinthen inghestelt

zy geweest, en 't is seker en bekent dat de-

selve daer na veel eeuwen langh onderhouden

IS gheworden. Want hier uyt komen die oude

reghels , die aen Anacletus en Calixtus wor-

den toegeschreven: dat, namelick, alle de

ghene die uyt de Kerck niet en willen ge-

sloten worden, het Sacrament ontfangen moe-

ten na dat de consecraty geschiet is. En in

die oude regels die Apostolisch ghenoemt wor-

den , wordt aldus ghelesen : Dat die gene die

de vergaderingh tot het eynde toe niet by en

blijven , en 't heylige Nachtmael niet en ont-

fanghen , te strallen zijn als die de Kercke ver-

stoeten en onrustigh maken. In 't Concily t'An-

tiochien is oock besloten dal die geen die in

de vergadering verschijnen en het Woort hoe-

ren , en sich van 't Nachtmael onthouden , uyt

de vergaderingh wech geruymt sullen worden
tot dalse dit feyl en ghebreck gebetert hebben.

1) ondersetteu.

En al hoewel dit besluyt in 't eerste Toletaen-

sche Concily of versacht, of immers met sachter

woorden voorgestell is gheweest , soo wordt

nochtans aldaer oock geordonneert, dat die ghe-

ne , die nimmermeer en worden bevonden het

Nachtmael te nutten nae datse de Predicaty heb-

ben aenghehoort , vermaent sullen worden. In-

diense sich nae de vermaningh noch van het

Nachtmael onthouden , datse in sulcken ghe-

val 1 ) uyt de Ghemeynte sullen worden geweert.

45. Door dees' ordonnantien hebben de

heylige Mannen willen onderhouden en hant-

haven het dickwyligh ghebruyck des Nacht-

maels, geiijck het van d'Apostelen was over-

gelevert : dewijl sy sagen dat het den geloo-

vigen seer nut en heylsaem was , en door d'

onachtsaemheyt des gemeynen volcks allenghs-

kens in onghebruyck begonde te komen. Au-
gustinus getuyght van sijnen tijdt aldus: Hel

Sacrament van de ghemeynschap met hel li-

chaem des Heeren
|
wordt in eenige plaetsen

alle daegh , en in eenighe plaetsen op sekere

daghen aen de Tafel des Heeren bereyl, en

van die Tafel onlfangen : 2) sommigen ten

leven , en 3) sommigen ten verderve. En in

sijnen eersten brief lol lanuarius: Sommige
zijn alle daegh des lichaems en bloedts des

Heeren deelachligh , sommige ontfangen dal op

sekere dagen : in eenige plaetsen en gaet niet

eenen dagh voorby in dewelck' hel niet en

wordt voorgestell, in eenige plaetsen alleen op

den Salerdagh en Sondagh , in eenige plaet-

sen niet dan op den Sondagh. En overmidts

hel gemeyne volck
,

ghelijck wy geseydl heb-

ben , somtijls slap en nalaligh was , so hielden

de heylighe Mannen aen met slrafle berispin-

ghen , op dalse niet en souden schijnen dese

traegheyl door de vingeren te sien. Hier van

hebben wy een exempel by Chrysostomus in

sijn uylleggingh op den Brief lol den Ephese:

Tot den genen die de Maeltijdt onteerde en

wierdt niet geseyt, waerom zijl ghy aengese-

len? Maer, waerom zijl ghy in ghekomen?

Soo wie der Sacramenten niet deelachligh en

is, die is oneerlick en onbeschaemt dat hy

in de vergaderingh tegenwoordigh is : lek bidd'

u : Indien yemant ter maeltijdt genoodighl , op

de maeltijdt verscheen , de handen wiesch , ter

tafel aensal , en hem-selven lot het eten scheen

te bereyden , en daer nae gheen spijs en proef-

de, sal hy niet beyde de Maeltijdt en den Waard

smaetheyt aen doen ? Alsoo gaet hel oock met

u , als ghy staet onder de gene die haer sel-

ven door het ghebedt bereyden om de seer

heylighe spijse t'ontfanghen , soo belijdt ghy,

dewijle ghy niet en zijl wech ghegaen , dat

ghy een zijl van dat selve getal , en nochtans

l) kas 2) (den). 3) (den).

Dour dcwelc-

ku sy de traeg-

iieydt des

volcks stren-

ghelick be-

straft hebben.

In cap. 6.IoaD,

Tract. 26, 1 5,

(p. 59U.)

Sp. 118 (54.).

Het dickwij-

ligh ghebruyck

des Nacht-

maels teu tijden

van Aususti-

lu cap. l.Ho-

mil. 26.

Matth.2.3.12.

Versuymt ten

tijden vau

Chrysostoinns,
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De Paepsche

ghenoont die

gebiedt te rotn-

iminiceereti

eenraael des

jaers, is een

vcrvloeokte

voodt, al fioe-

wel die eerst

heeft kuDue

en eet ghy eyndlick niet mede met d'andere:

waer het met beter geweest dat gliy daer met

en waert verschenen? lek ben suicks onweer-

digh , seght ghy. Soo en waert ghy dan oock

niet weerdigh te ghenieten de gemeynschap

des ghebedts, 't weick een voor-bereydingh

is om het Heyhgh Nachtmael te ontfangen.

46. En voorwaer dese gewoont' deweicke

gebiedt het Nachtmael eens des jaers te hou-

den , is een seer ghewisse vondt des Duyvels :

door wiens dienst en toedoen die oock soude

mogen ingevoert wesen. Men seyt dat Zephe-

rinus d'Autheur zy geweest van dese gewoont

en ordonnanty, maer 't en is met ghelooflick

oort "komen dat dcseive soodanigh was alsse nu ter tijdt

iiytcenfoiKeyn js. Want hv heeft misschien, eeliick de tijden
die niet gheheel J •

• . ir 1 J T'^ 1 . L .

onsiivver en
^aren , door sijn mslelhngh de Kerck ten besten

"as.
"

versorght. 't Is sonder twijtfel dat het Heyhgh
Nachtmael te dier tijdt den geloovigen voor-

gestelt wiert soo dickwils alsse by een verga-

derden : 't IS oock seker dat het van t meer-

der-deel der geloovigen wiert ontfangen. Maer
overmits het naeuwlicks t'eeniger tijdt ghebeur-

de dats' alle te gelijck het Nachtmael aten , en

dat suicks nochtans noodigli was, op dat die

gene die onder de godtloose menschen en af-

goden-dienaers vermenght waren, door eenigh

uyterlick leecken haer gheloof betuygen sou-

den: soo hadde die heylige Man , om der polity

en ordre will', dien dagh verordineert en be-

stemt, op den welcken het gantsche Christen-

volck door de deelachtigheyt van het Nacht-

mael des Heeren belijdenisse des geloofs soude

doen. Dees' instellingh van Zepherinus, die an-

dersins goet en eerlick was, hebben de nae-

komers qualick verdraeyt, doe sy een sekere

wet en regel maeckten van jaerlicks eenmael

het Nachtmael te houden : waer door bet dan

geschiet is, datse by na alle te gelijck, wan-

neerse eenmael in't jaer aen de Tafel des

Heeren gecommuniceert hebben . t'eenemael

gerust en sorgloos worden, als of se daer

mede
, belangende den verderen tijdts des jaers,

haer taeck en schuit fijn afgedaen hadden.

'tHulp-mid- Men hadde veel anders behooren te handelen
,

^^lA'^!**"
'^',' men hadde ten minsten alle weeck eenmael

de Tafel des Heeren den Christenen moeten

decken en voorstellen, tot verklaring van de

beloften die ons aldaer gheestelicker vvijse voe-

den kunnen : men moet wel niemanden tot het

Nachtmael dwinghen , maer sy moeten noch-

tans alle daer toe vermaenl en aengeport wor-

den , en der onachtsamen traegheydt moet oock

met straffe woorden worden berispt en door-

gestreken. Alsoo doende soudense alle te ghe-

lijck als hongerighe menschen tot ghenietingh

van dese leckernijen te samen komen. lek en

hebbe derhalven niet l'onrecht in den beginne

quaet, is oock

versuyint by

ttnsen ti.idt.

gheklaeght dat dese gewoonte, dewelke , t(>r-

wijlse eenen dagh des jaers voorschrijft, de

menschen sorghloos maeckt voor 't gantsche

jaer, door de lisligheyt des Duyvels ingevoert

is. Wy sien wel dat dit verkeert misbruyck

aireede ten tijden van Chrysostomus was in

ghekropen : maer men kan oock sien hoe seer

hem dat misbruyck mishaeght heeft. Want hy
klaeght in de boven-gemelde plaets met def-

tige woorden dat het in desen soo seer onge-

lijck gaet, datse dickwils op andere lijden des

jaers selfs als.se reyn zijn, niet en verschijnen

tot het Nachtmael : en datse te Paesschen-tijt

daer toe komen, selfs oock alsse onreyn zijn.

Daer nae roept hy uyt: O ghewoont , O ver-

metenheyt ! Soo is dan de dagelicksche olFer-

hande te vergeefs: wy staen te vergeefs aen

den Altaer. Daer en is niemandt die se 1)

met ons deelachtigh is. Soo verre is het daer

af dat hy suicks door sijn getuyghnis voor

goet gekeurt soude hebben.

47. Uyt dien selven winckel is oock die

ander instellingh voort gekomen waer door het

halve Nachtmael den besten en meerderen-
deele des voicks of ontstolen is , of immers
ontruckt: te weten: het teecken des bloets,

het welck den Leecken en wereltlicken (met
sulcke namen en tytelen vercierense 't erfdeel

Godts) verboden is , en aen wevnigen die ge-
schoren en ghesalft 2) zijn , tot een eigendom
IS over-gegeven. 't Gebodt des eeuwigen Godts
is, dat alle gheloovighe drincken sullen uyt
dien Drinckber: het welck een mensch door
een nieuwe en contrarie wet durft te niet ma-
ken en afschaffen . ghebiedende datse niet alle

daer uyt en drincken. En op dat soodanige
Wet-gevers niet en schijnen sonder oorsaeck
teghen haren Godt te strijden , soo wendense
voor de perijckelen die souden gheschieden
kunnen indien dees' heylige Drinckbeker eenen
yeghelicken sonder onderscheydt voor-gestelt

wierdt. Even als of die perijckelen van d'eeu-

wige wijsheyt Godts niet en hadden kunnen
gesien of bemerckt worden. Daer benelfens ge-

bruyckense een scherpsinnigh argument (soo.se

meynen) te weten, dat het eene genoegh is

voor beyde. Want indien, seggense, Christus

lichaem daer is , soo is de gheheele Christus

daer, die nu van sijn lichaem niet en kan afge-

scheurt worden. En dien-volgens is het bloedt

door vergeselschappinghe 3) , begrepen in het

lichaem. Siet hier d'over-een-komingh van ons

vernuft met Godt, wanneer het maer een wev-
nig met een los gelaten toom begint te woe-
den en brooldroncken te zijn. De Heere toont

het Broot. en seydt dat het sijn Lichaem is:

hy topnt den Drincbeker
, en noemt den selven

I) [1. 21 Kesmeerl. 3) oen i'eselsdiaplii.niliritjli.

Km van f'hiy-

.sostomus be-

geert niet ver-

langen, en in'et

verkregen.

Ten vierden

wordt bewesen

dat de commu-
ny alleen onder

een specy iu't

Pausdom een

vondt des Duy-
vels is.

De perijckelen

en uytvluchteu

die de voor-

standers van

dese dwalingli

voorwenden,en

doen hun geen

voordeel : en

worden alhier

oorkwederlevt.
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Waerom Chris-

tus het broodt

en (Jeu wijn on-

derscheydent-

lick en niet

uytghednioltte

woorden glie-

nocmt heeft

sijii lichaem en

sijn bloedt.

Een ander'

uytvincht der

Papisten.

I)elaut»l'u.vl-

vlucht: Dat de

Drinel< beker

alleen den Mis-

priesteren, als

navolgbcrs der

Apostelen, toe-

behoort.

D'eerste vra-

gbe tcghcn de-

s,- hu Uk- MVt-

vlnrht gliesfi'it

sijn Bloet. De vermetenheyt van 't mensche-

lick vernuft roept daer teghen , dal het broodt

sijn bloedt , en den wijn sijn lichaem zy.
|

Even als of de Heere sonder oorsaeck sijn

lichaem van sijn bloedt beyde met woorden en

teeckenen hadd' onderscheyden : en ghelijck of

het ooyt waer gehoort geweest , dat het li-

chaem van Christus , of sijn bloet , Godt en

Mensch genoemt wort. Voorwaer indien hy

hem-selven geheel hadde willen beteeckenen

en aenwijsen , soo kond' hy segghen : lek ben

't, ghelijck hy in de Schriftuyr pleeght te

spreken: en niet: Dit is mijn Lichaem; Dit

is mijn Bloedt. Maer ghemerckt hy de swack-

heyt onses geloofs wilde te hulp komen , soo

heeft hy den dnnckbeker ghestelt apart en

afgesondert van het broodt , om te leeren dat

hy so wel genoeghsaem is tot dranck , als tot

spijse. Laet nu hel eene deel wech genomen

worden , soo en sullen wy in hem niet meer

vinden dan het halve voedsel. Derhalven , of

schoon haer voor-gheven waerachtigh waer',

dat , namelick , het bloet in 't Broot is door

vergheselschappingh , en wederom het lichaem

in den Drinckbeker, soo beroovense nochtans

de Godtvruchtige zielen van de versterckingh

hares geloofs , die Christus als een nootsake-

lick stuck leert en toebrengVit Daerom moeten

wy hare scherpsmnigheydl laten varen , en die

vrucht en nuttigheydt behouden , die uyt dat

tweederley teecken en pandt, volgens d'in-

stellingh van Christus , verkregen wordt.

48. lek weet wel, dat de Dienaers des

Duyvels (gelijckse gewoon zijn de Schriftuyr

te bespotten) alhier haer uytvlucliten hebben.

Voor eerst segghense datmen uyt een enckele

daet geen regel en moet maken , tot onder-

houdingh van dewelck de Kerck eeuwighlick

soude verbonden zijn. Maer sy lieghen wan-

neerse seggen dat het een enckele daet is

:

Want Christus en heeft niet alleen den Drinck-

beker gegeven : maer oock verordineert dat

d'Apostelen namaels also doen souden. Want
dit zijn woorden van eenen die gebiedt: Drinckt

alle te samen uyt dien Drinckbeker. En Paulus

verhaelt dese daedt alsoo , dat hy deselve voor

een gewisse inslellingh aenprijst en beveelt.

Dander uvtvlucht is, dat d'Apostelen alleen

door Christus tot de gemeynschap van dit

Nachtmael toeghelaten zijn , als dewelck hy

aireede tot Offer-Priesters verkoren en aen-

ghenomen hadde. Maer ick wilde wel datse

my anlwoort gaven op vijf vragen , uyt de-

welcke sy haer selven also niet en sullen kun-

nen redden , of sy sullen van hare leughenen

lichtelick overluyghl worden. D'eerste vraegh'

is. door wat Goddelick iiytspraeck hen-lieden

dees' uytvincht, die van Gndts Woordt soo

seer vreemt is, zy gheopenbaerl? De Schrif-

tuyr verhaelt datter twaelve waren die met

Jesus ter tafel aensalen : maer sy en verduys-

tert Christus"' weerdigheyt en eer alsoo niet,

datse den selvighen de naem soude gheven

van Offer-Priesters : van welcke naem nae de-

sen te sijner plaets ghesproken sal worden.

En al hoewel hy te dier lijdt den twaelven

het Nachtmael heeft ghegeven, soo heeft hy
nochtans hen-lieden gheboden dats' alsoo doen ,

te weten , dats' alsoo het Nachtmael onder

malkanderen uytdeylen souden. De tweede

vraeg is , waerom dat alle de gheloovighe son-

der uytsonderinghe 1), in dien beteren tijdt

van d'Apostelen af tot duysendt jaren daer

nae, aen beyde de teeckenen part en deel ge-

hadt hebben? Wist d'Oude Kerck niet wat

voor gasten de Heere tot sijn Nachtmael hadde

toeghelaten ? Het soude een seer vertwijffelde

onbeschaemtheyt zijn datmen hier wilde leghen-

stribbelen of uylvlucht soecken. Wy hebben

de Kerckelicke Historiën , en de Boecken van

d Oude Leeraren , dewelcke ons van dit stuck

klare getuyghnisse verleenen. Ons vleesch

(seght Tertullianus) wort door het lichaem en

bloedt van Christus gevoedt , op dat onse ziel

van Godt vel gemaeckt worde. Hoe sult ghy,

seyde Ambrosius tol Theodosius, met dusda-

nighe handen het heyligh lichaem des Heeren

ontfangen? Door wat stoutigheydt sult ghy met

uwen mondt part en deel nemen aen dien

drinckbeker des dierbaren bloets? Hieronymus

seght aldus: De Priesters, die 't Nachtmael

heyligen , en den volcke hel bloedt des Hee-

ren uytdeylen. Item Chrysostomus : Het en is

hier niet, ghelijck in d oude Wet, daer de

Priester het een deel at , en 't volck het an-

der : maer alhier wordt allen een lichaem ghe-

geven , en eenen drinckbeker. Al dat het welck

in het Nachtmael is, is tusschen den Priester

en het volck gemeyn. Dit selfste getuygt oock

Augustinus in veel plaetsen.

49. Maer wat disputeer' ick van een saeck

die seer wel bekent is? Laet alle Griecksche

en Lalij^sche Schrijvers gelesen worden , men
sal over al soodanige getuyghnissen vinden.

Dese -gqwoont' en is oock niet vergaen, so

lang alsser eenige druppel der gesonlheyl en

oprechtigheyt in de Kerck is over ghebleven.

Gregorius, den welcken men met recht soude

moghen noemen den laetsten Bisschop van

Rome , leert dat deselve gewoonte by sijnen

tijdt is" onderhouden geweest: Ghy hebt , segt

hy, nu , niet door hel hooren , maer door het

drincken gheleert , wat het bloet des Lams zy.

Sijn bloet wort in de monden der geloovigen

ingestort. Ja sy heeft noch geduyrt vier hon-

1) ujtneniingh.

Chrysost. in

2. Cor. cap. 8.

Hotnil. 18.

Breeder be-

merckingh van

de tweede vra-

gbe, bewesen

door "t getnyg-

nis van Grego-

rius, Gelasius,

Cyprianus.
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dert jaren na sijn dool, doe nu alle dingen

erger geworden en verbastert waren. Want
dit en wierdt met alleen voor een gewoonte

,

maer oock voor een onverbrekelicke wet ghe-

houden. D'eerbiedigheyt tot de Goddelicke

instellingh was te dier tijdt in haer sterckte 1)

en kracht : en sy hielden voor gewis dat het

een heylighschennende daet 2) was die dingen

te scheyden die van den Heere t'samen ge-

Hefertnr de vocght waren. Want also spreeckt Gelasius

:

""rp^rompc
^^'^y hebben bevonden en verstaan ,

datter som-

inuis niige zijn , die alleenlick het heyligh Lichaem

des Heeren nemen , en sich van den Dnnck-

beker onthouden : en dewijl sy sonder IwijfTel

schijnen , ick en weet niet met wat superstily

verstrickl te zijn, soo laet hun de Sacramen-

ten geheel ontfanghen , of van de gheheele

Sacramenten afgehouden worden. Want de

schiftingh en scheydingh van dit Sacrament en

geschiet niet sonder groole heyligschennis 3).

Men hoorde te dier lijdt de redenen van Cy-

prianus , dewelcke voorwaer een Christelick

Sermon. ri.de ghcmoedl bcweghen moeten: Hoe,seghthy,
"'""'.

leeren of verwecken wy hen-lieden om in de

belijdenisse van Christus haer bloedt te stor-

ten , is't dat wy hen. die tot den strijdt gaen

sullen, hel bloei van Christus weygeren? Of

hoe maken wy hen-lieden bequaem tot den

Dnnckbeker des Martelaerschaps , indien wy
hen niet toe en laten om eerst door 't recht

der gemeynschap in de Kerck den drinckbeker

des Heeren te drincken? Dal de Canonisten 't

voorseyde Decreet en Besluyt van Gelasius

duyden en doen slaen i) op de Priesters, dat

is meer dan een kinderlicke uytvlucht die niet

en behoeft wederleyt te worden.
De derde 50. Dc derde vraegh' is, waerom hy van

'^'^^ '

hel broodt simpelick en enckelick gheseydl heeft

dat sy hel souden eten : en van den dnnckbe-

ker dats' alle daer uyl drincken souden? Als of

hy met voordacht en opsel dese lisligheyl des-

duyvels hadde willen leghen gaen en verhin-
ne vierde, deren. De vierde vraegh' is: Indien de Heere

sijn Nachlmael voor de Mis-Prieslers alleen

ingestell heeft, ghehjck sy beweeren , \\!^' van

de menschen soud' ooyl hebben durven be-

(p. 592.) slaen de
|
vreemde, die van den Heere uyt-

gesloten waren , te roepen en toe te laten tot

de gemeynschap des selven? En dal selfs tot

de ghemeynschap van suicken gave die in sijn

macht niet en stael, en waer van hy niet en

heeft l ghebodl des genen , dewelck' alleen

die gave geven kan? Jae door wat vermeten-

heydl houden sy hedensdaeghs dit gebruyck,

dats' het teecken van Christus lichaem aen 't

gemeyne volck uyt deelen , indiense daer toe

des Heeren gebodt niet en hebben noch sijn

1) vi((eur. Üj kcrck-rouf. ;i) kerek-ruul. 4; Ircrkeh

exempel? De vijfde vraeg' is: Of Paulus lioght

.

als hy tol den Corinlhen seght, dat hy van ^<^ ^'J'"''''-

den Heere ontfangcn hadde 't geen hy hen-

lieden hadde gegeven? Want hy verklaerl

daer na wal hy hen geleerl en gegeven hadde
,

datse , namelick, alle te ghelijck sonder onder-

scheydl gemeynschap souden hebben aen beyde

de teeckenen. Indien Paulus van den Heere

hadde ontfanghen , dats' alle te samen sonder

onderscheydt moeten worden toeghelaten : soo

hebben die gene die by na 't ganlsche volck

Godes daer van verstooten , toe te sien van

wien sy suicks ontfangen hebben: dewijlse nu

niet en kunnen voorwenden dat Godt d'Au-

iheur daer van is , hy den welcken niet en

is jae ende neen. En noch durvense sooda-

nighe gruwelen met den naem van de Kerck i. Cor.' i. i9.

bemantelen . en met dien deck-manlel verde-

digen. Even gelijck of dees' Antichristen , die

Christus Leer' en Instellingen soo lichlelick Besluyt.

vertreden , verwoesten en afschaffen , de Kerck

waren: of dat d'Apostolische Kerck, in de-

welcke de ganlsche kracht der religy gebloeyt

heeft , de Kerck niet geweest en waer.

Het XVIII Capittel.

Van de Paepsche Misse, door welcke heyligh-

.schennis 1) het Nachtmael van Christus niet

alleen verontheyliglit, maer oock te niet ge-

maeckt is.

Door dees' en diergelijcke vonden heeft de

Duyvel , als door dicke duysternissen het De Paepsche

Heylighe Nachtmael van Christus ghepoogt te ?^'T
'' V

•'j "
,

OIO hooft van alle

verdonckeren en^ Ie besmetten : op dat ten de grouweien

minsten de suyverheyt van dien in de Kerck ^''^
'"s''*^'' ^^^

met en souden behouden worden. Maer dit was nêere'uTpgh!'

het hooft en den hoogsten top der gruwelicke recht /Ijd.

verwoestingh, doe hy een teecken en banier

heeft opgesleecken waer door hel Nachlmael
niet alleen verduyslerl en verkeert wierdt,

maer oock t' eenemael als door geschrapt en

vernietight, verdween, en uyt de ghedachtenis

der menschen verstoof: doe hy, namelick, door

een seer pestilentiale dwalingh by na de ganl-

sche werelt alsoo verblint heeft, datse geloofden

dat de Misse een offerhande en ghewillige gave Hare bcschrij-

zy om vergevinge der sonden te verkrijgen. Hoe
"'"^''^

de verstandighste School-leeraers dit leer-sluck

in den beginne verstaen hebben , daer houd
ick my nu niet by op 2) : laelse loopen met
hare quastige scherpsinnigheden ; dewelck',

ofschoon se door een swaey en draey eenigh-

sins konden verdedigt worden, evenwel daer-

om van. alle Vrome moeten worden verworpen
,

om datse niet anders en doen dan de klaerheydt

l) kerck-ro.,f. 2) up en pass," ick niet.
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BreeJer glie-

toont en voor-

geleyt.

De krachtige

werckingli van

desen grouwel.

Hare vijfder-

ley godtloos-

hevdt.

D'eerste god-

loosheyt vaude

Paepsche Mis-

se. Sj' doet een

onverdragelic-

ke lasteringh

aen Christus

den eenigheu

Priester der

Kercke, stel-

lende (als of hy

gheen Priester

en waer') an-

dere Priesters

in sijn statie.

des Nachtmaels met veel diiyslernissen hedec-

ken. Diensvolgens dese sclierpsinniglieden daer

latende , soo sullen de Lesers weten en ver-

staen dat ick alhier den strijt nenneem' tegen

die meyning daermede d'Antichrist van Rome
en sijne Propheten de ganlsche vverelt ver-

vult hebben : dat , namclick , de Miss' een

vverck is waer door de Priester die Christus

op-oliert , en andere die in d'offerhande part

en deel hebben, de genade Godts verdienen:

of dat de Miss' is een versoen -offer , waer

door sy haer selven met Godt versoenen. Ende

dit en is niet alleenlick door het ghemeyn goet-

duncken des ghemeynen voicks aengenomen
,

maer het werok en den handel der Misse selve

wordt oock alsoo aengeleyt dat het een maniere

der Versoeningh is , waer door Gode ghenoegh

gedaen wort tot versoeninghe der levendigen

en der dooden. Dit geven oock de woorden

te kennen die sy ghehruycken : en men kan

oock uyt haer dagelicks ghebruyck niet anders

vernemen. Ick weet hoe diepe wortelen dese

pest geschoten heeft : onder hoe groeten schijn

des goedts sy bedeckt leydt , hoe datse met

den naeni van Christus pronckt , hoe dat vele

gelooven dat in den eenigen naem der Misse

de gantsche inhoudt des gheloofs besloten is.

Maer wanneer uyt 1) Godes Woordt seer

"klaerlick sal ghetoont zijn , dat dese Misse

,

hoe seer sy oock soude moghen gheschildert

en opgepronckt zijn , Christus met een seer

groote smaethéydt en lasteringh beswaert , sijn

Kruys begraeft en onderdruckt , sijn doodt in

vergetingh brenght , die vrucht die ons daer

uyt voort quam , wech neemt , en het Sacra-

ment , waer door Christus doodt in gedach-

tenis soude blijven , krachteloos maeckt en ver-

strooyt : sullender als dan wel eenige soo seer

diepe wortelen zijn , die door dese seer stercke

bijl, dat is door Godes Woordt, niet en sou-

den kunnen door-ghehouwen 2) en uylgeroeyt

worden ? Salder als dan wel eenlgh soo seer

opgesmuckt masker 3) wesen , onder 't welck

het quaedt sich also kan wech schuylen , dat'

het door dit licht niet en soude worden ont-

deckt ?

2. Laet ons derhalven bewijsen 't gheen

ter eerster plaets voorgestelt is , te weten , dat

Christus in de Misse met een onverdraghe-

licke smaetheyt en lasteringh beswaert wort.

Want hy is van den Vader gheheylight tot

een Priester en Hooghe-Priester, ende dat niet

voor een tijt langh
,

gelijck wy lesen dat de

Hooge-Priesters in het Oude Testament geor-

dineert wierden , welckers Priesterdom , de-

wijl haer leven sterflick was , niet en kond'

onsterflick zijn : waerom sy oock navolgers

1) door. 2) door-ghesiicden. .S) aengesioht

moesten hebben die geduyrigh 1) in de plaets

van d'afgestorvene souden ghestelt worden.

Maer 't en is gheensins noodigh , datnien voor

Christus, die onsterflick is, eenen Plaetsvervan-

ger 2) beslelle. Daerom is hy van den Vader

gheordineert en bestemt, om te zijn Priester

in der eeuvvigheydt na d'ordeningh van Melchi-

sedek : Op dat hy soude bedienen een Pries-

terdom 't welck tot in alle eeuwigheydt blijft.

Dese verborgentheydt was langh te voren in

Melchisedek afghebeeldt. van den welcken de

Schriftuyr, nae dats' liem eenmael als een

Priester des levendighen Godts ingevoert heeft

,

naderhant nooyt meer vermaen en maeckt

,

ghelijck of hy gheen eynde des levens en had-

de gehadt. Van weghen dese ghelijckheydt

wordt Christus ghenoemt Priester nae d'orde-

ningh van Melchisedek. Nu die ghene die

dagelicks offeren die moeten noodtsakelick om
die ofl'erhande te doen , Priesters maken , en

die als Opvolgers en Stede-houders in Christus

plaets stellen. Waer door sy Christus niet alleen

van sijn eer berooven en van het privilegy

sijns eeuwighen Priesterdoms : maer oock van

de rechterhandt sijns Vaders poogen af te wer-

pen : aen deweicke hy niet en kan onsterflick

sitten 't en zy dat hy met eenen een eeuwigh

Priester blijve. Laet hen niet voorgeven , dat

haer Offer-priesters niet en worden gestelt in

Christus plaets als of hy gestorven waer, maer

dats' alleen zijn Bystanders en Slede-houders

van sijn eeuwigh Prie-
|
sterdom, 't welck daer-

om niet op en houdt bestendigh te blijven.

Want sy worden door de woorden des Apos-

tels al te sterck in het nauw ghebracht 2)

,

dats' ons alsoo souden kunnen ontglippen : hy

segt datter meer andere tot Priesters gemaeckt

zijn , om dat de vorighe door de doodt wier-

den verhindert te blijven. Dien-volghens is

Christus , die door de doodt niet en wort ver-

hindert , d'eenige Priester, die gheen mede-

gesellen van noode en heeft. Evenwel zijnse so

onbesqheyden datse 't exempel van Melchise-

dek ghebruycken om hare godtloosheydt te

verdedighen. Want naedien van hem wordt

gheseydt dat hy broodt en wijn voor-gesteldt

.heeft, soo besluytense dat suicks geweest is

een voorspel van hare Miss', als of de ge-

lijckenis tusschen hem en Christus gheleghen

waer in 't voordraghen en aenbleden van broot

en wijn. Dit is so schrael en flaeuw dat het

geen weder-leggingh van noode en heeft. Mel-

chisedek heeft aen Abraham en sijnen mede-

gesellen broodt en wijn gegeven, op dat hy

hen-lieden , die door het reysen en strijden

vermoeyt waren , verquicken en verstercken

mocht. Maer wat gaet dit d offerhand' aen?

1) nu en dan. 2' Sfadthnnder. .S) vast ghejiraemt.

Hcbr. 5.5,10

en 7. 17, 21.

en 9 11.

en If). 21.

Psalm 110.4.

Genes. 14. 18.

Der Papisten

nvtvlueht.

(p. 59.1.)

Deweicke

verdedigt wort

door 't exempel

van Melchise-

dek.

Antwoordt,

verklarende de

plaets van Mo-
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De beleefllicyt van den lieyligen Konmj^li wort

door Moses gepresen : sy-lieden smeden hier

uyt gheheel t'onpas en buyten propoost eene

verborglienllieydt vvaer van met een sier en

wordt gliemeldt. Sy blancketten evenwel hare

dwalingh met een ander Ivleurtje 1), want,

segghensc , daer volght terslont : En liy was

een Priester des Alderhooghsten Godts. lek ant-

woorde datse dal gheen, 't welck d' Apostel

van de zegheningh verstaet, verkeerdelick tree-

ken tot het broot en den wijn. Dewijl hy dan

een Priester Godts was , soo heelt hy "Z) Abra-

ham ghezegent. Waer uyt de selvigh' Apostel

(die de beste Uytlegger is) tot Melchisedeks

weerdigheydt besUiyt: overmits die, die ge-

zegent wordt , minder is dan die, die den zeghen

gheeft. Indien Melchisedeks gheschenck een

voorbeeldt waer van d'oiïerhande der Misse ..

soude d'Apostel, bidd' ick u , die allerley d'al-

derminste dinghen ondersoeckt 3) en verhan-

delt , een soo seer ernstigli 4) en ghewichtlgh

stuck vergheten hebben? Maer (wat sy oock

souden moghen beuselen) sy sullen te vergeefs

poogen de reden des Apostels om te stooten

,

daer med' hy beweert dat het recht en d'eer'

des Priesterdoms onder de sterlïehcke men-
schen op houdt , om dat d'onsterll'elicke Chris-

tus d'eenige en eeuwige Priester is.

3. De tweede uytwerkinghe 5) der Misse

was , dats' het Kruys en lijden van Christus

bedeckt en onderdruckt. Dit is voorwaer gantsch

vast en seker dat Christus Kruys om verr'

gestooten wort , soo haest alsser een Altaer

wort opgerecht. Want indien hy hem-selven

aen 't Kruys tot een otlerhand' heeft-opgeofïert,

op dat hy ons in der eeuwigheydt heyligen
,

en een eeuwige verlossingh verkrijghen soude :

soo blijft sonder twijllel de kracht en werc-

kingh van sijn olTeriiande bestendigh voortduy-

ren 6) sonder eynde. Andersins en souden wy
van Christus geen heerlicker ghevoelen heb-

ben dan van d'ossen en kalveren die onder de

wet geslacht wierden : d'offerhanden van- welc-

ke beesten daer uyt bewesen worden krach-

teloos en onsterck te zijn, om datse dickwils

wierden vernieuwt. Dien-volgcns sullen wy
moeten bekennen, of dat d'ollerliande van Chris-

tus , devvelck' hy aen 't Kruys volbracht heeft

,

gheen kracht en heeft gehadt om eeuwiglilick

te reynigen , of dat Christus door ééne olFer-

hand' eenmael gheoilert , die reynighmakingh

ten vollen uytgevoert heeft om in all' eeuwig-

heyt te duyren. Dit is dat ghene ' t welck d'Apos-

tel seydl : Dat dees' opperste Priester Christus

eenmael door d'opolleringe sijns selfs versche-

nen is, in de voleyndinge der lijden om de

1) coleiirkeii. 2) (Jeu). 3) uuJertast.

5) IcMi-ht. fi) -hediijrigh.

t) (.'rüatachtigh.

sundc wech te nemen. Item: Dat v/y na den

wille Godts gheheylight zijn door d'ollerhande

des lichaems van Christus eenmael gedaen.

Item : Dat Christus den genen die geheyligt

worden, met één oilerhand' eeuwighlick ghe-

heylight heeft. By weicke uylspraecken 1) hy

noch een schoone uytspraeck 2) voeght , seg-

gende, datter, nae dat de vergevinglie der son-

den eenmael ^verkreghen is
,
geen oll'erhande

meer en is over ghebleven voor de sonde.

Dit heeft oock Christus door sijn laetste stemm'

en adem te kennen ghegheven , doe^hy sprack^

Het is volbracht. Men pleeght op de laetste

woorden der gener die sterven acht te nemen

als op de woorden Godts. Christus stervende

betuyght dat door sijn eenigh' ollerhande vol-

maeckt en vervult is al dat 't welck lot onser

saligheyt dienstig was. Sal 't ons geoorlooft zijn

dagelicks ontelbare olFerhande aen te lappen

aen dees' oilerhand' als ofse noch onvolmaeckt

waer, welckers volmaecktheyl hy ons nochtans

so duydelick heeft aengepresen? Dewijl 't hey-

lighe VVoordt Godts niet alleen beweert , maer

oock luyde roept en dier' betuyght , dat dees'

oilerhand' eenmael is volbracht , en dat des

selfs kracht eeuwigh duyrt : beschuldigen dan

die geen die een ander' olferhande soecken
,

de gemeld' olTerhande van Christus niet van

onvolmaecktheydt en onvermoghen? Maer de

Misse die met dese condily inghesteldt is, dat-

ter daghelicks meer dan honderdl duysendt

offerhanden sullen afghericht worden, waer toe

dients' anders dan dat het lijden van Christus,

daer door hy sich tot een eenigh slacht-oifer

sijnen Vader heeft opgeollert , begraven en ver-

smoort legghe? Wie isser, 't en zy dat hy

blindt zy, die niet en siet dat dit een duyvel-

sche vermetenheyt geweest is, die tegen soo

een klaer' en baerblijckelicke waerheyt gewor-

stelt en gestreden heeft ? My en is oock met

onbekent door hoedamghe begoochelingen die

vader der leughenen dit sijn bedrogh pleeght

te beinantelen, seggende , dat het met en zijn

vele noch oock verscheyden' otl'erhanden ,
maer

dat die selfst' eenige olFerhande dickwils wordt

herhaelt en herdaen. Doch desen roock wort

sonder eenige moeyte verdreven. Want d'Apos-

tel beweert in sijn gantsche disputaty niet al-

leen datter gheen ander olFerhanden en zijn

,

maer oock dat die eenig' ollerhande van Chris-

tus ecniiKLel is opgeollert geweest , ende niet

meer en moet herdaen worden. Die wat scherp-

sinnigher zijn nemen haer' uytvlucht door noch

een bedeckter sluyp-gat , segghende dat d'of-

ferhande van Christus niet en wort herdaen ,

maer alleen aen de conscienlien toegepast en

loescvoe^ht wort. Maer dit chedichtsel wordt

CU 10. 10, U,
16.

Ecu andere

reJeu, beves-

tigiit door )k'

laetste steinnie

vau ('liristus.

loaii. l'J. 30.

4. Van de

instellingh der

Misse selfs ge-

nomen.

1. Uytvlucht.

Uytvlucht.

1 ) a|iicuclii'u. 3) spreiu'k.
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Antwoordt,

Jour Paulus

getiiyghnis be-

vestight.

1. Cor. 5. 7.

(p. 594.)

Derde uyt-

vliicht, uyt de

spreuck van

Maleacli. Cap.

1. VS. 11.

Antwoordt,

openende deu

sin des Pro-

pheten.

Bevestiging,

ghenomen uyt

andere plaet-

lesa. 19. VS3.

21, 23, 24..

even soo lichtelick wederleydt. Want ChrisLus

heeft sich selven eenmael opgheolFerl , niet met

dese condity, dat sijn ofTerhande door nieuwe

offerhanden vast en bondigh ghemaeckt soude

worden : maar op dat de vrucht daer van ons

door de verkondiginghe des Euaiigeliums en de

bedieninghe des heyügen Nachtmaels mocht

worden mede gedeylt. Also seght Paulus dat

Christus ons Pascha geolTert is , en hy gebiedt

ons te eten. Dit, seggh'ick, is de wijse waer

door d'offerhande des Kruyces ons na behooren

wort toegepast , wanneer ons deselve tot ons

ghebruyck ghemeyn gemaeckt wort , en wy
die door een waerachtigh geloof ontfangen.

4. Maer het is de moeyte weert te hooren

op wat fondament sy voorts de Miss'-oller-

hande
|
bouwen 1). Want sy trecken hier toe

de voorseggingh van den Propheet Maleachi

,

door deweicke de Heere belooft dat de tijdt

sal komen datmen door de gantsche werelt

sijnen Name brandt-offer op-offeren sal , en een

suyver' olFerhande. Even als of het den Pro-

pheten nieuw of ongewoon was , wanneerse

van de roepinge der Heydenen spreken , den

geeslelicken Godtsdienst , tot den welcken sy

de Heydenen vermanen, door d'uytwendige

ceremoniën der Wet te beteeckenen : op datse

den menschen van haren tijdt te ghcmeynsaem-

licker souden te verstaen gheven dat de Hey-

denen tot de ghemeynschap van de ware

Religy souden- gheroepen worden. Ghelijck sy

oock in 't gemevn de waerheydt der dingen
,

die door het Euangelium toegebracht is , door

de voorbeelden en schaduwen van haren tijdt

pleghen te beschrijven en af te malen. Alsoo

hebbense de bekeeringe tot den TIeere beduydt,

door het optrecken nae Jerusalem : de acnbid-

dinge Godts, door d'opolferingh van allerley

gaven: d'overvloediger kennisse Godts, daer

mede de geloovige begaeft souden worden in

't Konincknjcke van Christus , door droomen

en gesichten. 't Geen sy derhalven uyt Ma-

leachi by brenghen , dat komt over een met een

andere voorseggingh by Jesaia , alwaer de Pro-

pheet voorseydt van de drie Altaren , die in

Assyrien , Egyplen , en het Joodtsche landt

souden opgerecht worden. Want ick vraegh'

voor eerst , ofse niet en bekennen dat de ver-

vulling van dese voorseggingh plaets heeft m
't Rijcke van Christus? Ten anderen , waer die

Altaren zijn, of wanneer die ooyt zijn opghe-

recht? Tenderden, ofse meynen dat voor elck

Rijck eenen bysonderen Tempel bestemt en

verordineert wordt, soodanigh als daer was
de Tempel te Jerusalem"? Indien sy dese vra-

ghen overweghen , sy sullen , meyn' ick , be-

kennen , dat de Propheet onder de voorbeel-

1) timmeren.

den die op sijnen tijdt pasten . propheteert van

den geestelicken Godtsdienst die in de gant-

sche werelt uytgebreyt soude worden. Dit is

dan d'antwoorde die wy hen-lieden toevoeghen.

En dewijl ons van dese saeck al-omm" exem-
pelen voor komen , so en sal ick my niet be-

kommeren met een langer verhael en optellingh

der selver. Hoewel sy zijn oock hier in elen-

dighlick verblint, datse, namelick, van geen

ander' offerhand' en weten dan van het Miss'-

offer: daer nochtans de geloovighe nu ter tijdt

waerlicks offeren, en den Heere een reyn'

offerhande toebrengTien , waer van terstondt

gesproken sal worden.

5. Nu koom' ick tot het derde werck der

Misse , alwaer wy verklaren moeten hoe dat

die de waerachtige en eenige doodt van Chris-

tus verduystert , en uyt der menschen ghe-

dachtenis wech neemt. Want ghelijck als onder

de menschen de vastmakingh en bondigheydt

des Testaments hanght aen de doodt van den Tes-

tamentmaker : alsoo heeft oock onse Heer door

syn doodt bevestight dat Testament , daer door

hy ons de vergevinge der sonden en d'eeuwige

gerechtigheyt heeft geschoncken. Die in dit

Testament yetwes durft veranderen of vernieu-

wen , die verloochent sijn doodt, en houdt de

selvighe als nul en van gheender weerden.

Nu wal is de Miss' anders dan een nieuw en

gantsch ander Testament? Want wat? Wordt
door elcke Miss' niet eene nieuwe vergevinge

der sonden, en een nieuwe verknjgingh der

gerechtigheydt belooft : in voeghen datter nu

soo veel Testamenten als Missen zijn ? Laet

derhalven Christus wederom komen , en dit

Nieuwe Testament door een tweede doodt, of

veel eer ontallicke Testamenten der Missen door

ontelbare dooden vast en !)ondigh maken. Hebb'

ick dan niet in den beginne met waerheydt

geseydt , dat d'eenige en ware doodt van Chris-

tus door de Missen verduystert en wech ghe-

nomen wordt ? Wat ? Dient de Misse niet reghel-

recht daer toe, dat, namelick, Christus, soo

't mogelick waer, wederom ghedoodet worde?

Want waer een Testament is (seght d'Apos-

tel) daer moet de doot des Testamentmakers

tusschen komen. De Misse brenght een Nieuw

Testament van Christus te voorschijn: en dien-

volghens vereyschtse de doodt van Christus.

Daer beneffens is noodigh , dat d'offerhande die

geoffert wordt, gedoot en geslacht worde. In-

dien dan Christus in elcke Miss' wort opge-

offert , so moet hy t'elcken oogenblick in duy-

sent plaetsen wreedehck ghedoodt worden. Dit

en is niet mijn, maer des Apostels argument,

daer hy seydt: Indien Christus hem-selven dick-

wils hadde moeten olleren , soo liadd' hy oock

dickwils moeten lijden van den 'beginne der

De derde

godtlooslieydt

Sy neemt

Cliristus doodt

wech nyt de

ghedachtenia

der menschen.

Want sy ver-

nietigt Chris-

tus ïestament.

?y sla^^hlct

Christus we
deroni, en

hecht aen het

Kruyce.

llebr. 9. Ifi.

Tbid.

2fi.
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2. Uvtvlucht.

Van d'onbloe-

digheofferhan-

de.

De vierde

godtloosheydt

der Misse. Sy

ontneemt ons

de vracht des

doofs van

Chli^tlH.

Een iiyt-

vluidit weder-

leyt.

Een levendi-

ge afbeeldingli

van desc godt-

lojsheyt.

(p. 5'J5.)

werell aen. lek bekena' dats' een anlwooriie

veerdigh hebben , daer mede sy ons oock be-

tichten 1) dat wy haer vaschelick beschuldi-

.§hen. Want sy segghen datse van ons bsschul-

dight worden , met dat glieen 't welck sy nooyt

en hebben gedacht , en selfs oock niet en kun-

nen dencken. Wy weten wel dat de doodt en

het leven van Christus geensms en slaet in

liaer geweU. Wy en sien oock daer op niet

ofse een voornemen maken om hem te dooden :

wy willen alleen betoonen wat voor een groot'

ongerijmtheyt uyt haer schelmsch en ongod-

delick leer-stuck volght en voort komt. Het

welck ick uyt den mont des Apostels bewijse.

Ofschoon se hier tegen duysentmael roepen
,

dat dees' olFerhande der Misse onbloedigh is

:

soo sal ick nochtans altijdt loochenen , dat het

aen 't goet-duncken der menschen hanght, dat

d'olFerhanden haer natuyr veranderen. Want
alsoo soude de heylighe en onveranderlicke in-

stellingh Godts te met worden. Waer uyt dan

volght dat dese grondt-reden des Apostels vast

staet , dat d'olFerhanden met bloedtslortingh

geschieden moeten , op dalter afvvasschingh der

sonden geschiede.

G. Nu moeten wy handelen van 't vierde

ampt der Misse, hoe die ,
namelick, ons ont-

neemt de vrucht die uyt de doot van Christus

tot ons komt: dewijl de Misse maockt dat wy
die vrucht met en bekennen noch en bedenc-

ken. Want wie sal doch bedencken dat hy door

de doodt van Christus verlost is . als hy een

nieuwe verlossingh ghevvaer wordt in de Misse?

Wie sal vertrouwen dat hem de sonden ver-

gheven zijn , als hy een nieuwe verghevingh

siet? En ofschoon yemandt seyde , dat wy in

de Miss' vergevinghe der sonden verkrijgen

alleen om dees' oorsaeck , te weten , oin dat

die verghevingh aireede door de doodt van

Christus verkregen is , die sal doch daer mede
niets uytrichten. Want het is even so veel als

of hy seyde : Dat wy door Christus zijn ver-

lost op dese condily, dat wy, iiamelict, ons

selven verlossen sullen. Dusdanigen Leer' heb-

ben de dienaren des Satans gczaeyt , dusda-

nighen Leer' beschermense noch hedensdaeghs

door ghetier, sweert en vyer, te welen, dat

wy, wanneer wy Christus Gode den Vader in

de Miss' op-olFeren, door dit werck der op-

olFenngh vergevinge der sonden verkrijghen en

des lijdens van Christus deelachtig worden.

Wat blijft 2) nu anders dan dat Christus lijden

alJeenlick diene tot een exempel der verlossingh,

op dat wy daer uyt souden leeren ons sel-

ven
I

verlossen? Wanneer Christus self 't ver-

trouwen van de vergevinghe der sonden in 't

Nachtmael verzegelt en vast maeckt , soo en

1) optyghen. 2) resteertcr.

glubiedt hy den Discipelen niet datse sullen

blijven hangen aen dien uyterlicken handel:

maer hy verwijst 1) haer naer 2) d'olFerhande

sijns doots : te kennen gevende dat het Nacht-

mael (ghelijck men gemeynlick seydt) is een

vermaen of gedenckteecken , daer uyt sy sou-

den leeren dat het Versoen-ofFer, waer door

Godt versoent moeste worden, niet dan eenmael

en heeft moeten worden gheoll'ert. Want 't en

is niet ghenoegh te weten dat Christus d'eenigh'

offerhande is, 'ten zy dat wy daer benelïens

oock weten dat hy alleenlick eenmael moest

gheofïert zijn: soo dat ons gheloof aen sijn

Kruys ghehecht zy en daer op blijve staen.

7. Nu koom' ick tot het laetste werck der

Missen , te weten, dat het Heylige Nachtmael

.

in het welck de Heer de ghedachtenis sijns

lijdens ingegraveert en afgebeeldt hadde naghe-

laten, door het oprechten van de Miss", uyt

den midden wech ghenomen, verduystert en

verloren is. Want het Nachtmael selfs is een

gave Godts , 't welck van ons met danckseg-

gingh moet ontfangen worden. Maer d oller-

hande der Missen wort geseydt Gode den prijs

en het rantsoen voor 3) te teilen , 't welck hy
tot betalingh ontfanght. Soo veel als gheven
verschilt van onlfanghen , even soo veel ver-

schilt oock 't Sacrament des Nachtmaels, van

een olFerhande. Ende dit is de seer elendighe

ondanckbaerheyt des menschen dat hij Godt
tot sijnen schuldenaer maeckt, daer hy de mildt-

dadigheyt van Godts goedtheydl behoorde te

bekennen , met danckseggingh. Het Sacrament
des Nachtmaels belooft dat wy door Christus

doodt niet alleen eenmael tot het leven weder
ghebracht zijn : maer oock sonder ophouden
levendigh. gemaeckt worden , om dat alle de

deelen van onse saligheydt in sijn doodt ver-

vult en volbracht zijn. D'olFerhande der Missen

singht eeii heel ander Liedeken , dat , namelick

,

Christus dagelicks moet worden geolFert , soud'

hy ons eenigh voordeel toe brenghen. Het Nacht-

mael behoort in de ghemeyne vergaderingh van

de Kerck uylghedeylt te worden , op dat het

ons mocht onderwijsen van de ghemeynschap
daer door wy alle te samen vereenight zijn in

Christus Jesus. Dese gemeynschap wordt door

d olFerhande der Misse ontbonden en verscheurt.

Want na dat die dwalingh d'overhandt gheno-

men hadde
, datier, namelick , Priesters moes-

ten zijn die voor hel voick olFeren souden: soo

en heeflmen het Nachtmael aen 't gheloovighe

volck niet meer uylghedeylt, ghelijck men be

hoorde nae des Heereu gebodl , even als of

hel nu den Priesteren overghelevert waer'. Men
heeft de deur' en wegh gheopenl tol de private

en bysondcre Missen , die meer een sekere uyt-

l) versendt. 2) tot. :'.) aen.

De vijfde

godtlooslieydt

der .Misse. Sy

heeft het

Nachtmael des

lierren wech

genomen.

Want de Va-

der gheeft ons

Christus in het

Nachtmael.

Maer in de

Misse wordt

Christus van

de Mis-Pries-

ters den Va-

der gegeven en

op-geoffert.

't Nachtmael
is een gemeyn

Sacrament

voüvalleChris-

tenen. De Miss'

is den Mis-
Priestcr alleen
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Van den

oorsproughder

Misse.

De private en

afgezonderde

Missen zijn ecu

godtloose ver-

ontreynigingh

des hcylighen

Naclitmaels.

Mattli. 26.26,

27.

Mare. 14. 22,

23.

Lucas 22. 17.

l.Cor. 10. 16.

Wacr uyt soo

veel Missen,

die in soo veel

plaetsen gepre-

velt worden,

zijn voort ghe-

komen, en hoe

vol datse ziju

van nienigher-

ley godtloos-

lievt.

banningh en afsonderingli verlounen dan die

gemeynschap die de Heer heeft ingestelt, de-

wijl de Mis-priester 1) hem-selven van het

gantsche volck der gheloovighen afsondert om
sijn olFcrhand' alleen in te slocken. lek noeiiie

dat een private , bysondere of eyghene Miss'

(op dat nieniant hier in en feyle) wanneer in

de Miss' het Nachtmael des Heeren den ghe-

loovighen niet wordt mede ghedeelt , al is 't

datter anders een groote menighle van men-

schen tegenwoordigh is.

8. Wat de naeni en het woordt Misse be-

langht , ick en hebbe nooyt sekerlick kunnen

oordeelen van waer het sijn oorsprongh heeft

,

behoudens dat het my der waerheydt ghelijck

dunckt , dat dese naem genomen is geweest

van de gaven die in het Nachtmael ghegeven

wierden. Maer om het krackeel van den naem

te laten varen : Ick segge dat de private en

afgesonderde Missen niet d'instelling van Chris-

tus regelrecht strijden : en dat die derhalven

het Heylige Nachtmael godtlooslick veronthey-

ligen. Want wat heeft ons de Heere bevolen?

Heeft hy niet gelast dat wy souden nemen en

onder malkanderen deylen? Hoedanigen onder-

houdingh des ghebodls leert ons Paulus? Leert

hy ons niet het Broot breken en den Dnnck-

beker drincken , op dat het ons zy de ghe-

meynschap des Lichaems en des Bloedts van

Christus? Wanneer dan één alleen het Sacra-

ment ontfanght sonder dat uyt te deylen aen

andere , wat ghelijckheydt heeft doch sulcks

met het ghebodt Godts en de Leere van Pau-

lus? Maer, segghense , die eene doet dat voor

de gantsche Gemeynte. Maer, segg' ick
, door

wat ghebodt doet hy dat? Is dit niet Godt

opentlick bespotten , wanneer een alleen tot

hem neemt het gheen niet anders dan onder

velen en behoorde te geschieden? Maer dewijl

de woorden van Christus en van Paulus klaer

genoegh zijn, soo niachmen kort af besluyten
,

waer gheen brekingh des broodts en is tot

ghemeynschap en deelaclitigheyt der ghelooT

vighen , dat aldaer oock gheen Nachtmael des

Heeren , maer een valsche en verkeerde nae-

bootsingh des Nachtmaels is. En een valsche

nabootsingh , is verdervingh. En de verder-

vingh van soo grooten verborgentheyt , en

gheschiedt niet sonder godtloosheydt. Volghens

dien is de private Miss' een godtloos misbruyck

van het Nachtmael. Ende (ghelijck het eene

quaedt in de Religy gheduyrigh 2) een ander

quaedt voort brenght) na dat die ghewoont een-

mael is ingekropen , datmen ofTert sonder uyl-

deylen, soo hebbeiis' allenghskens in alle hoec-

ken der Kercken ontallicke Missen beginnen

te doen , en het volck herwaerls en gints-

I) Mis-Paep. 2) nu en dan.

Godts Woordts

niet gegrondt.

waerts van een te sclieyden , het welck in een

en by malkanderen behoorde te vergaderen

,

op dat het de verborgentheydt van sijn eenig-

heydt bekennen mochte. Laet hen nu henen

gaen en loochenen 1 ) dats' afgodery begaen
,

vvanneers' het broodt in hare Missen vertoo-

nen om voor Christus en in sijne plaels aen-

gebeden te worden. Want sy roemen te ver-

geefs van die beloften der tegenwoordigheyt

van Christus, dewelcke voorwaer, hoe dats'

oock souden mogen verstaen worden , niet

daerom en zijn gegeven, op dat d'onreyne en

onheylighe nienschen het lichaem van Christus

souden maken soo dickwils als sy willen, en

tot sulcken misbruyck als het haer gelust

:

maer op dat de gheloovige , terwijl sy in't

houden en bedienen des Nachtmaels door een

eerbiedige waernemingh Christus gebodt vol-

gen, sijne waerachtige ghemeynschap genieten

souden.

9. Daer en boven is dese verkeertheydt in Dese gmwel

d'Oude suvvere Kerck onbekenteeweest. Want '«""'j'suj-vere

,• . 11 •• Kerck oube-

al hoewel die geen die onder onse tegen-partijen kent geweest:

d'onbeschaemste zijn haer saeck met d'Outheyt «» """^ '

soecken te blancketten , soo is't nochtans seker-

der als seker dat de gantsche Oudtheydl teghen

haer is: ghelijck wy voor henen in andere leer-

stucken bewesen hebben , en noch sekerder

sal kunnen geoordeelt worden uyt het gheduy-

righ lesen van d'Oude Leeraren. Maer eer ick

hier van een eynde maeck', soo vraegh' ick

onse Misse- Leeraers , naedien sy weten dat

Godt liever gehoorsaemheyt heeft, dan offer-

handen ; en meer begeert dat sijn stemme i.sam,i5.22

gehoort worde
, |

dan dat hem oll'erhanden (p. 506.)

worden op-gheofTert : hoe datse kunnen ghe-

looven dat Godt in dese wijse van olferen een

wei-gevallen heeft , daer van sy gheen ghebodt

en hebben , en die sy in de Schriftuyr niet

en vinden aenghewesen selfs met een half

woordt? Daer benefïens nadiense verstaenen

hooren dat d'Apostel seydt, dut niemant hem- Hebr. 5. i.

selven den naem en d'eer" des Priesterdoms

aenneemt dan die van Godt gheroepen is

,

ghelijck Aaron : jae dat Christus selfsichniet

en heeft ingedronghen, maer des Vaders roe-

ringh gehooisaem geweest is : so moetense

bewijsen dat Godt d'Auteur en Insteller is van

haer Priesterdom : of sy moeten bekennen dat

die eer' van Godt niet en is , tot dewelcke sy

ongeroepen , met een onbeschaemde roecke-

loosheyt zijn door-gebroken, 't Is nu sulcks ^
datse selfs niet een stip van een letter kunnen

by brenghen tot bewijs 2) van haer Priester-

schap. Waerom sullen dan oock d'oflerhanden

niet verdwijnen die sonder Priester niet en

kunnen geoÓert worden ?

1) vorsaken. 2) voor.standt.
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10. Indien yemandt eenighe spreucken der

Ouden van hier en ginder ghehaelt en afgebro-

ken , voort brengen , en door der selverautliori-

teyt beweeren wil dat d'olï'erhande die in het

Naclitmael verhandelt wort anders te verstaen

is dan wy verklaren : den suicken willen wy
dese korte antwoordt gheven. Is't dat hy voor

heeft die versonnen 1) ofFerhande, so als de

Papisten deselve bedacht en verdicht hebben

in de Misse, goet te maken, so segg' ick dat

d'oude Leeraers soodanige heylighschennis 2)

geensins en verdedigen of gunstig zijn. Sy
gebruycken wel het woort Offerliande : niaer

sy verklaren met eenen datse daer door niet

anders en verstaen , dan de ghedachtenis van

die waerachtige en eenighe ofTerhande , die

Christus ons' eenige Priester (ghelijck sy hem
doorgaens noemen) aen 't Kruys volbracht

heeft. De Hebreen, seght Augustinus, hebben

door d'offerhanden der beesten , die sy Gode

op-offerden , haer-selven gheoeftent in de Pro-

phety van de toekomend' otTerhande die Chis-

tus heeft geoffert: de Christenen houden door

de heyhge offeringh en deelachtigheyt des

lichaems van Christus ghedachtenis van d'of-

ferhande, die Christus aireede volbracht heeft.

Hier leert hy voorwaer geheel en al dat selfste

't welck met meer woorden in den Boeck van

't Geloove tot Petrus Diaconus geschreven is

,

wie oock den Autheur daer van soude mogen

zijn. De woorden zijn dese: Houdt voor gantsch

seker, ende en twijtlelt gheensins , dat d'eenigh-

gheboren Soon , voor ons vleesch geworden

zijnde, sich selven voor ons heeft op-geofFert

Gode tot een soet-rieckend' ofiferhande : den

welcken , als oock den Vader en den Heyli-

ghen Geest ten tyden des Ouden Testaments

beesten geoffert wierden: en den welcken als

oock den Vader en den Heyligen Geest (met

wien hy eene Godtheyt heeft) de heylige Kerck

door de gantsche werelt nu ter tijdt sonder

ophouden ofl'ert d'olï'erhande des broodts en

des wijns. Want in die vleeschelicke olFer-

handen was een afbeelding van 't vleesch vaq

Christus, 't welck hy selfs voor onse sonden

op-oiferen, en van het bloedt van Christus 't

welck hy tol vergevinge der sonden uytstorten

soudc. Maer in dese oflerhande is een danck-

seggingh, ghedachtenis en verkondigingh des

vleesches van Christus, 't welck hy voor ons

gheoffert , en des bloed ts 't welck hy voor ons

vergoten heeft. Daerom verklaert Augustinus

self in veel plaetsen , dat dees' ofFerhande der

Christenen in het Nachlmael , niet anders en

is dan d'ofFerhande des Lofs. Om met een woort

te besluyten, ghy sult doorgaens by hem vin-

den, dat het Nachtmaol des Hoeren om ehcen

I) versierd', i) kerck-roof.

ander oorsaeck een Offerhande wort ghenoemt,

dan om dat het is een ghedenck-teecken, beeldt

en getuyghnis van die bysondere , waerach-

tige en eenige olFerhande daer door ons Chris-

tus versoenl heeft. Daer is oock een verha-

lens-weerdighe plaets in sijn vierde Boeck van

de Drie-eenigheyt , Capittel vier-en-twintigh
,

alwaer hy van d'eenighe ofFerhande ghesproken

hebbende, dit besluyt maeckt : Nademael in

een oflerhande vier dinghen bemerckt worden
,

wien d'offerhande gedaen wort, van wien die

gheoffert wort : watter geoffert wordt , en voor

wien d'offerhande geschiedt: soo is't dat hy

de selfste waerachtige en eenige Middelaer

door d'offerhande des vredes ons Gode ver-

soei>ende , een blijft met hem den welcken hy

d'ofFerhande ghedaen heeft : en in hem een

maeckt den ghenen voor den welcken hij heeft

geolFert , en hy self d'eenige is die gheolFert

heeft , en het eenige 't welck hy heeft ge-

offert. In den selven sm spreeckt oock Chry-

sostomus. En sy schrijven d'eere des Pries-

terdoms in sulcker voegen aen Christus toe

,

dat Augustinus ghetuyght, dat het de stemme

sal zijn van den Antichrist, indien yemandt

eenen Bisschop maeckt tot een Middelaer en

Voorbidder tusschen Godt en de menschen.

1 1 . Nochtans en loochenen I) wy niet dat

de oflerhande van Christus m't Nachtmael in

sulcker voegen aengewesen wort , datter by

na een toneel en schouwspel des Kruyces voor

ooghen wort gestelt. Gelijck d' Apostel seydt

dat Christus voor d'oogen van die van Gala-

ten is ghekruyst geweest , doe hen de predi-

caty van Christus Kruys was voor-ghedragen.

Maer dewijl ick bevinde dat oock die Oude

Leeraers dese ghedachtenis tot wat anders

gheduydt en verdraeyt hebben als d'insettinge

des Heeren mede bracht ende betaemde (door

dien haer Nachtmael , ick en weet niet wat

voor een ghedaente van een herhalingh en

vernieuwingh der offerhande vertoonde) so en

is'er niet beters of veyligers voor do Godt-

vruchtighe zielen dan datse te vreden zijn met

de suyvere en eenvoudige ordonnanty Godts:

wiens Nachtmael het oock daerom genoemt

wort, om dat sijn authoriteyt alleen daer in

plaets grijpen en ghelden moet. Voorwaer,

nadien ick sie datse 't rechtsinnigh en Godt-

saligh gevoelen van dese gantsche verborgent-

heydt behouden hebben , en niet en bevinde

datse d'eenighe olFerhande des Heeren oock

in't minste deel hebben willen verkorten , soo

en durf ick hen van geen godtloosheydt be-

schuldigen. Evenwel en kunnense , mijns be-

dunckens, niet gheheel veronlschuldight wor-

den, om dats' in de wijse der bedieningli yetwes

l) versakcu.

Lib. 2. contra

Parm. cap. 8.

Nochtans

schijnen som-

mighe van de

Oude tot du

schaduwen der

Wet te seer af-

gheweeckeu te

zijn.

Galat. 3. 1.

Derhalven en

isser niet veyli-

ghers dan t#

steunen op Co-

des Woordt.

't Welck sy

nletaeiidachtc-

lick gheuoegh

en hebben over-

leydt
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Waut men
moet eeu groot

onderscheidt

stellen tus-

schen d'Offer-

handeu der

Wet, eu het

Nachtmael des

Heereu, het

welck een Of-

ferhaude der

Dancliscg-

gingh genoemt

wort.

(1>. 597.)

Eeueu seke-

ren regel in de-

seu handel.

l.Cor. U.20,
23.

gefeyll liebben. Want sy hebben de ghewoonte

die de Joden in het ofTeren gebruyckten , naer-

der ghevolght en uytghedruckt , dan Christus

hadde verordineert , of de ghelegentheydt des

Euangeliums konde lijden. Soo soude dan

yemandt hen-h'eden alleen hier in met recht

nioghen beschuldighen datse sich te seer nae

de wijse des Ouden Testaments ghevoeght

hebben , en met d'eenvoudige en oprechte in-

stellinge van Christus niet verghenoeght zijnde

,

veel te seer tot de schaduwen der Wet zijn

afgeweecken.

1 21. So wie dit stuck neerstelick overweeght,

die sal bemercken 1) dat tusschend'ofierhanden

der Wet en ons Nachtmael dit onderscheydt

door des Heeren Woort ghestelt wort, te weten,

alhoewel die offerhanden, deselve kracht en

werckingh van Christus doodt den Joodtschen

volcke voor ooghen stelden, die ons hedens-

daeghs
|
in 't Nachtmael wort voor-gehouden,

dat nochtans de ghestalt en wijse van voor-

stellingh te dier tijdl anders en verscheyden

was. Want de Levitische Priesters moesten

daer in afbeelden d'offerhande die Christus nae-

maels volbrenghen soude : daer wierdt een

oiïer-beest ghebracht , 't welck stondt als in

Christus placts : daer was een Altaer daer op

het geoffert wiert : kortelick alle dinghen gin-

ghen alsoo toe , dat daer in voor oogen wierde

gestelt een beeltenis van die Offerhande die

Gode tot versoeningh moeste worden opge-

oHert. Maer nu dees' offerhande volbracht is
,

heeft ons Godt een andere wijse verordineert

en inghestelt , op dat hy, namelick , de vrucht

en nuttigheydt van d'offerhande die hem van

den Soon is op-gheoffert , den gheloovigen

volcke toeschicken soude. Hy heeft ons der-

halven een tafel gegeven om daer aen te eten
,

ende met eenen Altaer om daer op te offeren.

Hy en heeft geen Priesters gheheylight om
offerhanden te doen , maer dienaers om de

heylighe spijs uyt te deylen. Hoe hooger en

heyiiger de verborgentheyt is 2) , met des te 3)

meerder Godtvreesentheyt en eerbiedigheyt be-

hoort die oock 4) verhandelt te worden. Dien-

volgens en isser niet beters dan dat wy alle ver-

metenheydt des menschelicken vernufts wech

ruymen , en op de Leere der Schriftuyr alleen

blijven staen. En voorwaer indien wy bedenc-

ken dat het niet der menschen , maer des Hee-

ren Nachtmael is , soo en isser geen reden

waerom wy ons, of door eenighe authoriteyt

der menschen , of door het veel-jarigh ge-

bruyck, daer van een stroo breedt souden laten

afbrenghen. Daerom is 't dat d'Apostel als hy

't Nachtmael wil suyveren van alle die ghe-

breken die in de Gemevnte van Corinthen wa-

ren inghekropen , soo ghebruyckt hy daer toe

den alder-bequaemsten middel, en roept 1)

haer tot de eenige instellingh van Christus te-

rug 2) , betoonende datmen daer uyt eenen

eeuwigen regel nemen moet.

1 3. Wijders op dat ons alhier eenigh krac-

keelder uyt de namen van Offerhand' en Prie-

ster geenen strijdt en make , so sal ick oock

,

doch met korte woorden verklaren , wat ick

door het woordt Offerhande, en door het woordt

Priester in desen gheheelen liandel beduydt

hebbe. Ick en sie niet om wat reden en oor-

saeck sommighe 't woordt Offerhande tot alle

heylighe ceremoniën en Godtsdienstighe werc-

ken uytstrecken. Wy weten dat door het besten-

digh 3) ghebruyck der Schriftuyr dat datghene

een offerhande ghenoemt wordt , 't welck de

Griecken somtijdts Thusia, somtijdts Prosphora,

somtijts Teleie noemen, 't Welck in een breede

beteeckenis ghenomen , omvat alles wat Gode

gheolfert wordt. W^y moeten derhalven alhier

een onderscheydt maken : alsoo nochtans dat

dit onderscheyt worde ghetrocken uyt doffer-

handen van Moses Wet : onder welckers scha-

duwen de Heere sljnen volcke de gantsche

waerheydt der offerhanden heeft willen voor

ooghen stellen. En al hoewel d'offerhanden der

Wet menigerley waren , soo kunnense noch-

tans alle te samen ghebracht worden tot twee

leden. Want d'offerhanden wierden gheoffert

ofte voor de sonde , met een sekere schijn en

ghedaente van ghenoegh-doeningh , waer door

de schuldt voor Godt wierdt geboet : of sy

waren teeckenen der Godtsdienstigheydt en be-

tuygingen der Religy, somtijts dienende tot

een gebedt om Godes gunst te versoecken

:

somtijdts tot danckseggingh , om de danckbaer-

heydt des herten voor d'ont fangene weldaden

te betuyghen : somtijdts alleen tot oeffeningh

der Godtsaligheydt , om het gemaeckte verbont

te vernieuwen. Tot dit laetste lidt behoorden

de brandt-offeren
_,

spijs-ofl'eren , de gewillighe

gaven , d'ecrstelinghen en vreed'-ofïeren. Laet

V ons derhalven oock d'otterhanden afdeelen in

twee soorten 4) , en aen 5) de eene soort 6)

,

om der onderwijsmgh will', de naem gheven

van Eer' en Dienst-olferhanden , om datse ge-

legen zijn in d'eerbiedigheyt en dienst die de

geloovige scliuldigh zijn en betalen : of so ghy

liever hebt danck-offerlianden , om dat die

door 7) geen andere Gode ghedaen en wor-

den , dan door hen 8) , die met 9) sijne seer

groote weldaden overladen sijnde , haer selven

geheel met all' hare wercken aen hem over

geven. De andere soort 1 0) sullen wy noemen

Van d'offer-

hande ende den

Priester.

1) vernemen. 2) (hoe die oock). .3) [ ]. 4.) [ ].

Ue naeiu

Offerhande.

Onderschey-

ding der offer-

handen.

1) (weder-). 2) [] S) ghediiyrigh. 4) geslachten.

5) []. 6) gheslacht. 7) van. 8) van die. 9) door.

10) gheslacht.
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Wat eeu Ver

soen-ofTer zy.

Dacr CU is

geen ander, dan

de Joot van

Christus.

Hebr. 10. 10.

luaii. 19. 30.

Waer uyt

dan volgt, dat

het Nachtmael

des Heeren

geen Versoen-

offer en mach
genoemt wor-

den : veel wey-

niger de Pac})-

sche Misse.

met den naem van Soen-oiïer of Offerhande

der Versocningh. Een Versoen-ofler Is , waer

mede men voor heeft , de gramschap Godts te

stillen, sijn gherechtigheyt 1) te voldoen , en

üversulcks de sonden af te wassclien en uyt

te doen : op dat de sondaer van de vuylig-

heden der selver ghereynight , en tot de suy-

verheydt der rechtveerdigheydt weder glie-

bracht zijnde, met Godt selven versoent en

bevredight worde. Riet dien naem wierden in

de Wel ghenoemt doiferhanden die tot vcr-

soeninglie der sonden gheoil'crt wierden : niet

datse macliligh waren de ghenade Godts te ver-

krijghen of d 'ongerechtigheydt uyt te wisschen :

maer om datse waren voorbeelden van sulck

een Versoen-oller, 't welckcyndllick door Chris-

tus alleen in der daet volbracht is : en van

hem alleen , om dat het van niemanden anders

en konde volbracht worden. En oock eenmael

,

om dat de kracht en werckingh van die eeni-

ghe oll'erhande duyrt tot in der eeuwigheydt

,

gelijck hy door sijn eygen woordt getuyght

heeft , doe hy seyde : Het is voldaen en ver-

vult, dat is, dat al dat ghene , 'twelck om de

genade des Vaders te bekomen, en om de ver-

gevinge der sonden , de gerechtigheyt en de

saligheyt te verkrijgen , nootsakelick was , door

dese sijn eenighe olferhande verricht en vol-

bracht is, en datter oversuicks niet meeren
ontbreeckt , en voortaen gheen plaets voor een

ander Versoen-ofTer en is over gebleven.

1 4. Daerom besluyt ick, dat her een schan-

delicke smaetheyt en een onverdragelicke las-

teringh is , soo tegen Christus als teghen d'

offerhanden die hy door sijn doodt aen 't Kruys

voor ons volbracht heeft, dat yemandt denckt

met een nieuw' offerhande verghevinghe der

sonden te bekomen , Godt te versoenen , en

gherechtigheyt te verkrijgen. Nu wat soektmen

door het Misse doen anders dan datmen door

de verdienst van een nieuw offer , des lijdens

van Christus mocht deelachtig worden ? En op

dat hare rasery geen maet noch regel en soude

houden , soo docht hun dat het te weynigh

soude geseydt zijn , indiense sevden datter

in de Miss' een gemeyn' ofl'erhande voor de

gantsche Kerck even gelijckelick ghedaen wort,

't en waer datse met eenen daer by voegh-

den , dat het in haer macht en goet-duncken

staet, die offerhande aen 2) desen of genen 3),

wien sy willen , int bysonder toe te voegen :

of liever eenen yegelicken die voor hem-scl-

vcn sodanigen waer met gereet geldt koopen

wil. Voorts al hoewelsc niet en konden ghera-

kcn tot soo hooghen prijs als Judas ontfmgh :

soo hebbense nochtans om door ecnigh teec-

ken het exempel haers Meesters en Voorgan-

1) oordeel. 2) den. 3) den dien.

gers uyt te drucken , de gehjckheyt van het

getal behouden. Judas hadde Christus ver-

kocht voor dertigh silvere penningen: dese

verkoopen hem volgens de fransche reecke-

ningh , voor dertigh
|
kopere penninghskens

:

maer Judas verkocht hem eenmael , dese ver-

koopen hem so dickwils als hen een kooper I)

voor komt. In desen sin segghen wy oock

datse gheen Priesters en zijn , om door sulck

een oll'erhande 't volck met Godt te versoe-

nen, en door de versoeningh met Godt, de

verghevingh en uytwisschingh der sonden te

weegh te brengen. Want Christus is d'eenige

Priester en Middelaer des Nieuwen Testaments,

den weicken alle Priesterdommen opgedragen

,

en in den weicken alle deselve besloten en

ge-eyndigt zijn. En ofschoon de Schriftuyr van

het eeuwige Priesterdom van Christus geen

meldinghe 2) gemaeckt en hadde : dewijl noch-

tans Godt, d'oude Priesterdommen afgeschaft

hebbende, giieen ander en heeft ingestelt , soo

blijft hel argument des Apostels vast , dat nie-

mandt hcm-selven dees' eer' aen en neemt

,

dan die , die van Godt gheroèpen is. Door

wat vermetenheyt bestaen dan dese heyligh-

schenners 3) te roemen , datse slachters van

Christus en Priesters des levcndigen Godts zijn ?

'1 5. Daer is een seer schoone plaets by

Plato in sijn tweede Boeck van de Republijcq.

Alvvaer hy (sprekende van de Versoen-oll'eren,

en belacchende de sotte vermetenheydt der

godtloose en boose mcnschen, dewelcke sich

heten voorslaen dat hare schelm-sluckcn daer

door ghelijck door voorhanghselen bedeckt

wierden , dat die van de goden niet en wier-

den gesien , en als ofse met de goden een

verbondt ghemaeckt hadden , sich des te ghe-

ruster tot de sonde begaven) ghelieel en al

met sijn vermaen schijnt te raken en te treffen

't ghebruyck van de versoeningh door d'oll'er-

hande. der Misse , soodanigh als 't hedcnsdaegs

in de werelt toe gaet. Yeder een weet dat

het ongheoorlooft is yemanden te verkorten en

te bedriegen. De weduwen te verongelijcken
,

de weesen te berooven , den armen moeyt'

en verdriet aen te doen , door quade streec-

ken 4) eens anders goederen tol sich te tree-

ken , door meyn-eedigheyt en bedrogh de handt

aen yemandls rijckdommen te slaen , door ghe-

welt en tyrannische verschrickingh yemanden

t'overvallen , zijn alle te gelijck stuckcn die

van yeder een voor boos en ongoddelick ghc-

oordeelt worden. Hoe komt hel dan dat soo

veel menschen al-omm' alle deselve soo vrije-

lick durven bedrijven, gelijck ofse van dies-

weghen gheen straf en hadden te verwachten?

Voorwaer indien wy dit ten rechten willen

1) Ivuupiriau. 2) vermaen. 3) kerck-roovers. 4) Irecken-

(p. .5U8.)

Die de Misse

prevelen en

mogen oock

geen Priesters

genoemt wor-

den.

Welckers

ydelhcyt, oock

selfs van Plato

genocgh ivordt

bestraft, wan-

neer hy die 3[)y-

tiglick bestraft

dewclek" op so-

danige versoe-

niughcn steu-

nende te stoii-

teliokcr son-

dighdcn, om-
datse meyndeiï

dat door sulcke

offerhanden de

straffen afghe-

kocht wierden.
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Tot de ilanck-

ofTerhandenbe-

liooreu alle de

plichteu der

GoJtvruchtig-

lieydt teghens

Godt,

overwegen , sy en liebben geen ander oor-

saeck om so seer moedig te zijn tot alle boos-

lieydt , dan om dalse vertrouwen door d' ofler-

hande der missen , als door een prijs der

voldoening)) , Gode te sullen genoegh doen

,

of ten minsten dat dit een seer licht middel

is om met hem af te rekenen 1) en de saeck 2)

te ver-efienen. Plato gaet daer na voort in't

bespotten van 't grof onverstant der gener die

meynen dat door alsulcke offerhanden afghe-

kocht en gheboet worden de straffen , dies'

andersins in de helle souden moeten lijden en

uytslaen. En waer toe dienen hedensdaegs de

Jaer-Missen 3) en Jiet meerder deel der Missen

anders , dan op dal de gene die haer gantsche

leven langh seer wreede tyrannen , of seer

gierighe roevers , of tot alleriey boosheydt

over-gegeven zijn geweest, gelijck ofse door

den prijs der Missen verlost waren ,
het Vage-

vuer ontgaen mochten.

16. Onder de andere soort 4) der offer-

handen die wy Danck-offeren ghenoemt heb-

ben , worden Ijegrepen eerstelick alle de plich-

ten der liefde door dewelcke wy den Heere

'if'jer selfs in sijne ledematen eeren ,
wanneer wy

liefde tot den desclve bowijsen aen onsen broederen : ten
Naesten.

anderen oock all' onse gebeden , lof en danck-

seggingen , en alles wat in't stuck van den

Godesdienst van ons gedaen wort. Welcke

plichten en wercken alle te ghelijck verbon-

den en aenhangigh zijn aen een meerder offer-

hande , daer door wy met ziel en lichacm den

Heere tot eenen Heyligen Tempel worden ge-

heylight. Want 't en is niet genoegh dat ons'

uyterlicke daden tot sijne gehoorsaemheyt ge-

schickt worden : maer het is betaemlick dat

wy eerst hem worden toegheheylight en toe-

, ge-eyghent , en daer beneffens oock al 't geen

ons eygen is : op dat al dat 't welck in ons

is ,
diene tot sijner eeren, en begeerlick trachte

Welcke soort deselve te vermeerderen. Dusdanighe offer-

van offerhande banden en zijn niet oorbaerlick om den toorn

"Ir toorn" Godts te stillen, noch om vergevinghe der

Gods te stillen, sonden te verkrijghen , noch om de gerech-

tigheydt te verdienen : maer alleenlick om Godt

te verheffen , te prijsen en groot te maken.

Want sy en kunnen niet aenghenaem en lie-

felick zijn , 't en zij datse voort komen van

de handt der ghener die hy aireede de ver-

gevinghe der sonden gheschoncken , door een

ander middel hem-selven versoent , en daerom

oock van hare schuldt vry ghesproken heeft.

Eq vau de Dees' offerhanden zijn voor 5) de Kerck soo

Kerck met en gggj. noodtsakelick , datse nimmermeer en kan

zijn sonder deselve. Sy sullen derhalven eeu-

wigh wesen soo langh Godes volck sal blijven
,

ghelijck aireede voor henen uyt den Propheet

1) t'overkomcn. 2)[]. 3) Jaer-getijden. 4) geslacht. ö)[].

kan worden af-

gesondert.

ghesien is : want in en nae dien sin mach
dese voorseggingh verstaen worden : Maer van

den opgangh der Sonne tot haren ondergangh
,

sal mijn Name groot zijn onder de Heydenen
,

ende aen alle plaetse sal mijnen Name reuck-

werck toegebracht worden , ende een reyn

spijs-offer: want mijn Name sal groot zijn on-

der de Heydenen , seydt de Heere der heyr-

scharen. Soo verr' is het daer af dat wy die

ofl'erhanden souden wech nemen. Alsoo ge-

biedt oock Paulus , dat wy onse lichamen Gode
sullen op-offeren tot een levendige , heylige

en wel-behaghelicke offerhande , welck is onsen

redelicken Godtsdienst. Alwaer hy seer duy-

delick ghesproken heeft , wanneer hy seyde

dat dit IS onsen redelicken Godtsdienst. Want
hy heeft daer door verstaen de gheestelicke

wijs' om Godt te dienen , die hy bedecktelick

ghestelt heeft teghen de vleeschelicke offer-

handen van Moses Wet. Alsoo worden de

weldadigheydt en mededeylsaemheyt genoemt

Offerhanden daer mede men Gode behaeght.

Alsoo wordt de weldadigheydt der Philippen-

sen , daar door sy Paulus in sijn armoede ver-

lichteden
,
ghenoemt een Offerhande van goe-

den reuck. Alsoo zijn alle de goede wercken

der geloovigen geestelicke offerhanden.

17. En waer toe sal 1) ick veel getuygh-

nissen aenhalen 2) ? Want dese wijse van

spreken wordt nu en dan in de Schriftuyr

gevonden. Jae doe Godts volck noch onder

d'uytwendighe disciplijn en onderwijsingh der

Wet wierd gehouden, soo verklaerden noch-

tans de Propheten genoeghsaem, dat onder die

vleeschelicke offerhanden , de waerheyt begre-

pen is die de Christelicke Kerck met den Jood-

schen volcke gemeyn heeft. Dit is de reden

waerom David badt dat sijn ghebedt voor het

aenschijn Godts mocht opklimmen als een

reuck-offer. Hosea heeft danckseggingen ge-

noemt: Kalveren der lippen, die elders van

David genoemt worden d 'Offerhanden des Lofs.

Den welcken d'Apostel navolgende , noemts'

oock Offerhanden des Lofs , en segt datse zijn :

De vrucht der lippen die sijnen Name be-

lijden. Dusdanighe offerhanden en kan het

Nachtmael des Heeren niet ontbeeren : in het
|

welck wanneer wy sijn doodt verkondigen , en

hem danckseggingh toebrengen , so en doen

wy niet anders dan dat wy d'offerhande des

lofs op-offeren. Van wegen dit ampt van offe-

ren , worden wy Christenen alle te samen een

Konincklick Priesterdom ghenoemt : te weten

,

om dat wy Gode door Christus op-offeren d'

offerhande des lofs , de vrucht der lippen die

sijnen Name belijden, waer van Paulus spreeckt.

Want wy en verschijnen met onse gaven voor

1) wil 3) verhalen.

Malcach.l.U.

Hom. 3 2. ].

Hcbr. l.S. 16.

Philip. 4. 18.

Ghcbeden,

gen en Booda-

nighc heylighe

oeffcningen zijn

daerom offer.

handen ge-

noemt.

HoÊC. 14. 3.

Psalm 50. 23.

Hcbr. 13. 15.

(p. 599.)

In den sel-

ven sin wordt

het Nachtmael

des Heeren een

danckseggingh

genaemt.

1. Petr. 2. 9.
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Godes aenschijn met sonder Middelaer en Voor-

bidder : en Christus is die Middelaer en Voor-

spraeck door wien wy ons en het onse den

Vader op-o(Teren. Hy is onsen Hoogen-Priester

die in het Heylighdom des Hemels inghegaen

zijnde, den toegangh voor ons open maeckt.

Hy is d'Altacr, op den vvelcken wy onse gaven

neder legghen : soo dat wy in hem durven

alles wat wy durven. Hy is seggh' ick die,

die ons Gode den Vader tot Koningen en tot

Priesters gemaeckt heeft.

18. Wat blijft er I) nu anders dan dat

desen grouwel der Misse oock van de blinde

gesien , van de doove ghehoort , en van de

kinderen verstaen worde ? Dewelck' in eenen

guldenen drinckbeker in geschoncken , alle Ko-

ninghen en Volckeren der aerde , van den hoog-

sten tot den laetsten , alsoo droncken gemaeckt

en met ongevoelickheyt en duyselingh gesla-

gen heeft , dats' onverstandiger dan d'onrede-

licke beesten gheworden zijnde, 't eerst' en

'tlaetste van hare saligheydt in desen doode-

licken afgront alleen gestelt hebben. Voorwaer

de duyvel en heeft nooyt krachtiger wapen
gebru\'ckt om 't Rijck van Christus te bestor-

men en in te nemen. Dit is deHelena, voor

dewelcke de vyanden der waerheydt hedens-

daeghs met soo grooten raserny, dolhgheyt en

wreetheydt strijden : en sy is waerlicks een

Helena, met dewelcke sy haer selven aldus

verontreynighen door een geestelicke hoerery,

die d'alder-grouwelickst' is onder alle hoere-

rijen. Ick en roer' alhier selfs met de minste

vingher niet aen , die grove misbruj^cken , door

dewelcke sy met recht souden moghen seg-

ghen dat de reynigheyt van haer heylige Miss'

ontheylight is : te weten , wat een scliandelic-

ken koop-handel sy met hare Missen drijven,

wat een vuyl gewin sy bejagen , en door hoe

grooten roofachtigheyt sy hare gierigheydt ver-

vullen. Ick geef alleen te kennen , en dat met

weynige en eenvoudighe woorden , hoedanigh

daer zy selfs d'alder-heyhghste heyligheyt der

Missen , om welckers wille sy verdient heeft

soo seer aensienlick te wesen , en sommighe

hondert jaren in sulcken eerweerdigheydt ge-

houden te worden. Want dese soo groote ver-

borghentheden na hare weerdigheydt te ver-

klaren , dat heeft meer wercks in : en ick en

wil die schandelicke vuyligheden , die yeder

een voor sijn' oogensiet, hier onder niet ver-

menghen : op dat alle menschen mogen ver-

staen , dat de Miss' oock sonder haer' aen-

hanghselen , en in haer uytgelesenste suy ver-

heyt 2) daer mede men haer op 't alderschoonste

soude kunnen voordoen
,
ghenomen en aen-

ghesien zijnde, van onderen af tot den top toe

1) resteerter. 2) oprcchtigheyt.

vol is van allerley godtloosheydt , laster, af-

godery en heylighschennis 1).

'19. Nu hebben de Lesers in een kort be-

grip by een versamelt by nae alle die dinghen
,

die wy, ghelijck ick geseydt hebb', noodigh-

lick moeten weten van dese twee Sacramen-

ten , welckers gebruyck van den beginne des

Nieuwen Testaments tot de vol-eyndinghe der

werelt, aen de Christelicke Kerck is overge-

levert : op dat , namelick , de Doop soude zijn

als een seker' ingangh in de Kerck . en als

een inhuldigingh des geloofs : en dat het Nacht-

mael gelijck een geduyrigh voedtsel wesen

soude , waer door Christus 't huysgesin sijner

gheloovighen geestelicker wijse voedt. Daerom
gelijck alsser maer eenGodtis, ecnGheloof,

een Christus, en een Kerck het lichaem van

Christus : also isser oock niet meer dan eenen

Doop , die oock niet meer als eenniael en wort

gegeven: maer het Nachtmae! wordt nu en

dan bedient en uytghedeylt, op dat die ghene

die eens in de Kerck zijn aenghenomen , ver-

staen souden datse door Christus sonder op-

houden gevoedt worden. En ghelijck alsser

benell'ens dese twee Sacramenten gheen ander

van Godt en is mgesteldt , alsoo en moet oock

de Kerck der gheloovighen gheen ander er-

kennen. Want dat het maken en oprechten van

nieuwe Sacramenten niet en staet in des men-

schen macht en goedt-duncken , dat sal yeder

een lichtelick begrijpen , die maer indachtigh is

't gheen voor henen duydelick ghenoegh is

verklaert , dat , namelick , de Sacramenten daer-

om van Godt ingesteldt zijn , op dat sy ons

van eenige sijne beloften onderwijsen
, en sijne

goetwilligheydt t'onswaert betuyghen souden :

die daer beneilens bedenckt dat Godt geen

raets-man en heeft ghehadt , die ons yetwes

sekers van sijnen wille soude kunnen toeseg-

ghen , of versekeren hoe hy tot ons gesint is
,

wat hy ons gheven , wat hy ons weygeren
wil. Want hier uyt wort met eenen besloten

dat niemant macht heeft een teecken voor te

stellen 't welck mochte dienen tot een getuyg-

nis van sijn will' en beloftenis : hy is het al-

leen die door een gegeven teecken van hem-
selven by ons kan getuygen. Ick sal 't met

weyniger, en moghelick met plomper, maer
evenwel met klaerder woorden segghen : een

Sacrament en kan nimmermeer zijn sonder be-

lofte der saligheydt. 't Is nu sulcks dat alle

menschen t'samen op eenen hoop gepackt , van

haer selven ons niets met all' en kunnen be-

loven aengaend' onse saligheydt. Diensvol-

ghens en kunnens' oock van haer selven geen

Sacrament maken of oprichten.

20. Soo moet dan de Christelicke Kerck

llct laetste

doel des Capit-

tels, waer in

hcrhaelt wordt

den korten in-

houdt der din-

ghen die men
weten en vast

houden moet

van den Hcvli-

ghen Doop en

't Nachtmael:

en te gelijck be-

toont waerom
het Nachtmael

dickwils ghe-

bruyckt wordt,

eudenietinsge-

lijcks den Doop.

Geen mensch

en kan oock

nieuwe Sacra-

menten op-

rechten.

Dit wort met

een seer krach-

tigh argument

bewesen.

1) kerck-roof.
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teueu met dese

twee sicli moe-

teu vcrgheuoe-

gbeu : 't welck

bevvescu wordt

door vergelijc-

kiughe der tij-

dcQ voor en ua

de komste van

Christus.

Exod. 16. 13,

14, 15.

eu 17. 6.

1. Cor. 10.3.

Niiiu. 21. 8.

loan. 3. U.

1. loan. 3. 2.

(p. 600.)

1. loan. 2^ IS.

1. Petr. 1. 20.

l.Cür. 13.12.

Wat de Sa-

cramenten of

by-voeghselen,

die van men-

schen versiert

zijn, en deu

heyligen Doup
besoedelt en

het Nacbtniael

begraven heb-

ben, te vveghe

brengen.

niet dese twee Sacramenten te vreden zijn

:

en niet alleen geen ander derde voor het tegen-

woordige toelaten of bekennen : maer oock selfs

niet begeeren of verwachten tot de voleyn-

dinghe der werelt. Want dat aen de Joden,

nae de verscheydene gelegentheyt des tijts

,

behalven haer ordinaire en gewoonlicke Sacra-

menten , noch sommige andere gegeven zijn

(gelijck het Manna, 't water uyt de Steenrotz,

't kopere Serpent en diergelijcke) dat dient om
hen door dese verscheydenheydt te vermanen

datse niet en souden blijven staen op soodanige

Cguren , welckers stanl niet seer vast en was:

maer datse wat beters van Godt verwachten

souden , 't welck 1 ) sonder eynde bestendigh

sal blijven. Het heeft een veel ander bescheydt

met ons , den welcken Christus is geopenbaert

,

in wien alle de schatten der wijsheydt en der

kennisse verborgen zijn , met so grooten vol-

heyt en overvloedt, dat tot dese schallen eenigh

nieuw byvoeghsel te hopen of te versoecken,

in der daedt is Godt tergen , en teghen ons

verwecken en aenhilsen. Wy moeten alleen

naerS!) den eenigen Christus hongheren, hem 3)

soecken , aensien , leeren en in onse ghedach-

ten indrucken : tot dat dien grooten dagh sal

verschenen zijn op den welcken de Heere de

heerlickheydl sijns Koninckrijcks ten vollen

openbaren , en ons hem-selven sodanigh als

hy
I

is , vertoonen sal. En hierom is 't dat

desen onsen lijdt in de Schriftuyr aengewesen

en beleeckentr wordt door de laetst' uyr, door

de laelsle daghen , en laetste tijden , op dat

niemand t sich selven en bedriege met een ydele

verwachtingh van eenige nieuwe leer' of open-

baringh. Want de Hemelsche Vader heeft te

voren dickwils en op menigerley wijse ghe-

sproken door de Propheten , maer m dese laet-

ste tijden door sijnen wei-geliefden Soon , die

alleen den Vader kan openbaren en bekent

maken aen ons , en in der daet volkomentlick

geopenbaert heeft, soo veel ons nu ter lijdt,

terwijl wy hem door.een spiegel aenschouwên,

nut en oorbaerlick is. Voorts gelijck den men-

schen dit benomen is datse geen nieuwe Sacra-

menten in de Kercke Godts en moghen ma-

ken : alsoo waer' het oock te wenschen , dat

in die selvige die van Godt verordent zijn

,

geenderley menschelicke vonden vermengt en

wierden. Want even ghelijck de wijn door in-

ghegoten water verslapt en verderft: en het

gantsche deegh door den vermengden suyr-

deessem versuyit : alsoo wordt de suyverheyt

en oprechtigheyt van Godes Sacramenten niet

anders dan verontreynight, wanneer de mensch

yetwes van 't sijn daer by voeght. En even-

wel sien wy hoe seer de Sacramenten
,
ghe-

1) (sonder vergaen en). 2) []. 3) [].

lijck die hedensdaeghs gehandelt worden , van

haer oprechte suyverheyt zijn afgeweecken.

Daer zijn al-omnie meer dan teveelpralerijen 1),

ceremoniën en futselingen : maer onderlusschen

en wort het Woordt Godts niet geacht noch

gemeldet : sonder het welck de Sacramenten

oock selfs geen Sacramenten en zijn. Jae de

ceremoniën selven , die van Godt inghesteldt

zijn , en kunnen onder soo grooten hoop der

menschelicker ceremoniën haer hooft niet op-

steken , maer ligghen gelijck als onderdruckt.

Hoe weynigh wort in den Doop , de Doop self

ghesien die nochtans daer in alleen behoorde

te schijnen 2) en aenghemerckt te worden

,

ghelijck wy elders met recht gheklaeght heb-

ben? Het Nachtmael is t'eencmael begraven

geworden doe 't in de Misse verandert wierdt,

behalven dat het eenmael des jaers , doch met

een halve
,

gheschonden en verscheurde ge-

daente gesien wort.

Hei XIX. CapMel.

Van de vijf valsclielijck du.sgenaemde 'S) Sacra-

menten : alwaer vérklaert wordt dat de vijf

andere Sacramenten, die tot noch toe voor

Sacramenten in 't ghemeyn zijn gliehouden

glieweest, geen Sacramenten en zijn: en met
eenen aenglietoont 4) hoedanigh deselve zijn.

De voorgaende dispuyt en handel van de

Sacramenten hadde by de leersaem' en

verstandige Lesers dit kunnen verkrijgen, datse

niet curieusehck ^'erder voort gaen, noch be-

halven die twee die sy weten van Godt in-

gestelt te zijn , eenige andere Sacramenten

sonder Godts Woordt omhelsen en souden.

Maer dewijl die waen en meyningh van de

seven Sacramenten . die by nae in aller nien-

schen monden bestorven is , en alle de Scho-

len en Predicatien doorwandelt, door haer oudt-

heydt vast is ghewortelt , en als noch in de

herten der menschen haer sit-plaets heeft : soo

heeft het my ghedacht de moeyte weert te zijn
,

dal ick d'andere vijf, die ghemeynlick onder

de waerachtige en oprechte Sacramenten des

Heeren ghereeckent worden , in 't bysonder en

naerder soud' ondersoecken , en deselve van

all' haer aengestreecken blancketsel ontbloot

hebbende , den eenvoudighen voor ooghen stel-

len , op datse mochten sien hoedanigh die zijn
,

en hoe valschelick datse tot noch toe voor Sa-

cramenten ghehouden zijn gheweest. Eerste-

lick , wil ick alhier allen Godtvruchtlgen be-

tuyght hebben , dat ick desen strijdt,'aengaende

de naeni en het woort Sacrament
,
geensins door

twist-gierigheydt op en neem' : maer door ghe-

1) pomperijeu. i) lichten. 3) valsoli-genaemJe. -i) betoont.

T'sanien voe-

gingh van den

teglicnwuorJi-

gen handel met

den liaudel \ an

den Heyllglien

Doop en het

Naehtniacl.

U'oorsaeck

van desen han-

del.

De nootsake-

liekheydt van

dicnghegronJt

op gewichtige

redenen.
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Van deweickc

levoornaemst"

s, de goiltlüos-

[eyt der Paep-

che Leeraren,

len mensche-

licken cere-

moDJeu meer

oesehrijvende

lan de instel-

inghen Godts.

Dit wordt

aet een klaer

;xerapel bewe-

Waer nyt

alijckt dat al-

hier gehandcit

wordt niet van

de woorden,

wichtighe redenen bewoglien worde te spreken

teglien het niisbruyck van dien. lek weet wel

dat de Christenen Heeren en Meesters zijn ge-

lijck over alle saken , alsoo oock over de woor-

den : en datse daerom nae haer goedt-duncken

de woorden mogen passen ende voegen op de

saken , als maer d'oprechte sin behouden wort

,

ofschoon in de wijse van spreken eenighe on-

eyghenschap mochte wesen. Dit alles stae ick

toe, hoewel het beter waer, dal de woorden

aen de saken onderworpen zijn , als datnien de

saken aen de woorden onderwerpt. Maer het

heeft een ander bescheydt met den naeni Sa-

crament. Want die seven Sacramenten stellen,

die passen oock op alle deselve dese verkla-

ringh ende beschrijvingh , datse , namelick , zijn

sienlicke gedaenten van d'onsienlicke genade :

sy maken alle deselve te gclijck instrumenten I)

des Heyligen Geestes , instrumenten om ons de

gherechtigheydt toe te brengen, en oorsaken

om de ghenade te verkrijgen. En oversulcks

ontkent de Meester der Sententien dal de Sa-

cramenten van Moses Wet eygentlick Sacra-

menten genoeml worden, om datse niet en ga-

ven het ghene sy beleeckenden. Ick bidd' u

,

is dit oock verdraghelick , dat de leeckenen die

de Heere door sijn mondt gheheyligt , en met
uytnemende beloften verciert heeft , voor geen

Sacramenten en worden gehouden : en dat on-

deutusschen dees' eer' op-ghedraghen wordt aen

die handelinghen 2) en ceremoniën die de nien-

schen of van haer selven bedacht hebben , of

immers sonder het uytghedruckte bevel Godts

onderhouden ? So moelense dan of de beschrij-

vingh van 'l woordl Sacrament veranderen , of

sich van 't gebruyck deses woorts onthouden
,

waer uyt daer na valsche en ongherijmde mey-

ningen veroorsaeckt worden. Het laetst Olysel

,

seggense , nadien hel een Sacrament is , so is

't oock een figuyr en corsaeck van d'onsienlicke

ghenade. Indien men haer besluyl, 'l welck

sy uyt het woort Sacrament inbrengen
,
geen-

sins en mach toestaen, soo moetmen voorwaer

hen teghenstaen in het woort self, op dal het

door onse aennemmgh geen oorsaeck en gheve

lot alsulcken dwalingh als voorseydl is. We-
derom wanneerse bewijsen dat hel laetst' Oly-

sel een Sacrament is , soo gevense daer van

dese reden : om dat hel, namelick , bestael uyt

een uylerlick teecken en uyt het woorl. In-

dien wy hier van gheen ghebodl, noch belof-

lenis en vinden , wat kunnen wy anders doen

dan het 3) leghen-spreken?

2. So 4) blijckt dan 5) dal wy niel en

krackeelen om het woorl Sacrament: maer
dat wy een swaerwichtigh dispuyl voeren van

de saeck selve. Derhalvcn moeten wy mei

1) vaten. 2) wijaen. 3) [ ]. i) Nu. 5) (het).

kracht behouden 't geen wy voor henen met

een on-overwinnelicke reden beveslighl heb-

ben , te weten , dal de macht en 'l goet-dunc-

ken om een Sacrament in Ie stellen by Godl

alleen is. Want een Sacrament moet door een

sekerc belofte Godts de conscientien der ghe-

loovigen oprechten en vertroosten ,
dewelcke

sulcke versekerlheydl van een mensch nim-

mermeer en souden bekomen. Het Sacrament

moet ons een getuyglinis zijn van Godes goet-

gunstigheydt t'onswaerl: waer van geen men-

schen of Engelen en kunnen
|

getuygen: over-

mits niemandt Godes raedtsman geweest is.

Dien-volgens is hy alleen die gene die door

sijn woort met behoorlicke geloofweerdigheydt

van hera-selven ghetuyght. Hel Sacrament is

een zegel waer mede Godts Verbondts of be-

loftenis verzegelt wort : dewelcke door lichaem-

licke dinghen en elementen deser werelt niel

en soude kunnen verzegelt worden , indiense

door de kracht Godts daer toe niet en wierden

gheheylighl en bestemt. Soo en kan dan de

mensch geen Sacrament instellen : want hel en

is in des menschen vermogen niet te maken

datter soo groote verborgen theden Godts sou-

den verborghen zijn onder sulcke verachte din-

gen. Godts Woort moei vooraf!) gaen, om
Ie maken dal het Sacrament, een Sacrament

zy
,

gelijck Augustinus ."^eer wel leert. Daer

benelTens is't dal wy niel en willen vallen in

veel ongerijmtheden , soo is hel nul en pro-

fijtelick dalmen tusschen de Sacramenten en

andere ceremoniën eenigh onderscheydl be-

houde. D'Apostelen hebben ghebeden met

gheboghen knyen , sullen wy dan van de knye-

buygingh een Sacrament maken? Wanneer

d Oude willen bidden , keerden sy haer aen-

ghesichten nae hel Oosten : sal het sien nae

'l Oosten ons een Sacrament zijn? Paulus wilde

dat de mannen in alle plaetsen heylighe han-

den sullen opheiïen , en men leest dlckwils

dal de Heylighe met opgeheven' handen ge-

beden hebben, sal dan oock d'ophelTinghe der

handen een Sacrament worden? Alsoo souden

ten laetsten alle de ghesten en ghebaren der

Heylighen tol Sacramenten veranderen. Hoe-

wel ick en soude oock hier niet seer leghen

zijn, indien maer daer mede gheen grooter

ongerijf en ware vergeselschapl.

3. Indiense ons willen perssen en drin-

ghen met d'authorileyl van d'Oude Kerck

,

soo segghe ick dats' haer selven met bcdrogh

soecken te behelpen. Want dit ghetal van

seven Sacramenten en wordt nergens by de

Kerckelicke Schrijvers ghcvonden. 'l En is

oock niel ghenoeghsaem bekent te wat tijde

dit ghetal ecrslinacl is te voorschijn ghckomen.

1) benen.

maer van seer

swaerwiilitige

saken.

(p. 601.)

lesai. 10. 13.

Kom. 1). 35.

Honiil. in

loan. 80. 3.

Daer bcnef-

fens, da! het

noodig is, dat-

ter eenigh on-

derschcydt be-

houden worde,

tusschen de Sa-

cramenten en

andere ceremo-

niën, op dat

alle dingen niet

en veranderen

in Sacramen-

ten.

Actor. y. 40.

en 20. 3G.

l.Timoth. 2.8.

By de Kerc-

kelicke Schrij-

vers en wor-

den oock geen

seven Sacra-

menten gevon-

den.
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Epist. 118.

Augustiuus,

die verstrecteii

niacli voor alle

andere Leer-

aers, heeft al-

leeu twee ghe-

tuygcnissen

der Goddclic-

ker glienade t'

on8waert ea

twee Sacra-

menten der

Christenen be-

kent.

Lib. 3.cap. 0.

Sic. & Am bros.

lib. de iis qui

init. Mystcriis

&in sex. lib. de

Sacrament.

Besluyt, dat

de Papisten,

Leeraers der

seven Sacra-

menten, van

Godes Woordt

en van de toe-

stemmingh der

Oude Kerek

ontbloot zijn.

Ick bekenn' wel datse dit woort Sacrament

somtijts al wat vrijelick ghebruycken , maer

sy beteeckenen als dan daer mede allerley

ceremoniën en uytwendige wijsen , en allerley

oelFeningen der Godtsdienstiglieydt. Maer wan-

neerse spreken van die teeckenen die ghe-

tuyghnissen moeten wesen van de genade

Godts t'onswaert , soo zijnse te vreden met

dese twee , te weten , met den Doop en het

Nachtmael. Op dat niemandt en meyne dat

ick dit met valscheyt segge , soo sal ick alhier

eenige weynighe getuyghnissen van Augusti-

nus aenhalen 1). In synen Brief tot Januarius

seght hy aldus : Ick wil dat ghy voor eerst

sult weten het gheen 't voornaemst' is van

desen handel , dat onse Heer Christus (ghe-

lijck hy spreeckt in den Euangelium) ons een

lieflick jock aengedaen en een licht pack op-

geleydt heeft. Daerom heeft hy 't gheselschap

des nieuwen volcks te samen verbonden en

verknocht door Sacramenten die seer weynigh

in getal , seer licht om te onderhouden , en seer

trelTelick van beduydingh zijn. Ghelijck daer

is de Doop in den naem der Drie-eenigheyt

geheylight, en de gemeynschap des lichaems

en des bloedts des Heeren , en sooder yetwes

anders in de Canonijcke Schriftuyr wordi be-

volen. Item , in sijn Boeck van de Christelic-

ke Leer' : Nae d'opstandinghe des Heeren zijn

ons van den Heere en oock door d'onderwij-

singh der Apostelen over-ghelevert en veror-

dent in de plaets van vele , sommige weynige

teeckenen, en deselve seer licht om doen , seer

uytnemende van beteekenis , en seer suyver-

lick om t'onderhoudon, ghelijck daer is de

Doop en de bedieningh van 't lichaem en bloedt

des Heeren. Waerom en maeckt hy alhier

gheen gewach van dat heylige getal , dat is
,

van het getal van seven? Is het oock waer-

schljnlick dat hy daer van geswegen soude

heblDcn, indien't te dier tijdt in de Kerck waer

ingestelt geweest: bysonder nadien hy ander-

sins aen 2) 't bemercken des ghetals meer

hecht 3) dan de noot vereyscht ? Jae wanneer

hy den Doop en het Nachtmael neemt ,* en

d'andere verswijght : geeft hy niet ghenoégh

te kennen , dat dese twee Sacramenten door

een sonderlinghe weerdigheydt uytmunten , en

dat d'andere ceremoniën veel weyniger moe-

ten geacht worden ? Daerom seggh' ick dat

dese Leeraers der seven Sacramenten niet al-

leen ontbloot zijn van het Woordt des Heeren

,

maer oock van het eendrachtigh gevoelen en

toestemmen der Oude Kerck , hoewelse daer

op 4) aldermeest sloffen en roemen. Maer laet

ons nu komen tot hare hvsondere Sacramen-

ten sclven.

1) verhalen. 2) iu. 3) curieuser is. 4) van.

Van het Formsel.

i. T Tet was in voortijden een gebruyck

J_ JL dat de kinderen der Christenen,

nae datse waren groot gbeworden, voor den

Bisschop gestelt wierden : op datse soodani-

ghen belijdenisse souden doen van haer geloof

alsser ge-eyscht wierdt van de volwassene die

haer selven wilden laten doopen. Want als een

volwassene wilde ghedoopt worden , soo sat

hy een tijdt langh onder de Leerlinghen tot-

dat hy in de verborgentheden des gheloofs

na behooren onderwesen zijnde , voor den Bis-

schop en voor het volck belijdenis konde doen

van sijn gheloove. Dewijl dan de kinderen te

dier tijdt doe sy ghedoopt wierden , haer ge-

loof voor de Geraeynte niet en hadden bele-

den , soo wierdense wederom doe hare kindts-

heyt ge-eyndight was, of in't begin van haer

jongelinghschap van haer Ouders den Bisschop

voorgestelt, en van hem ge-examineert en

ondervraeght, volghens den inhoudt van die

Kinder-leere , die te dier tijdt gemeyn en ghe-

bruyckelick was. En op dat dees' handelingh ,
D'opieggin-

dewelck' andersins met recht slatigh en hey-
^'^

ligh behoorde te zijn , te meer aensiens en

weerdigheydts hebben soude , soo wiert oock

de ceremony van d'oplegginge der handen

daer toe gebruyckt. Alsoo wierdt dat kindt

,

na de belijdenis en goet-keuringhe 1) sijns

gheloofs , met een solemnele en ghewoonlicke

zegeningh henen wech ghesonden. Van dese

wijs' en ghewoonte maken d'Oude Leeraers

dickwils ghewach. De Roomsche Bisschop Leo Ep'at- 39-

seght : Indien yemandt sich van de ketters af-

wendt en tot de Kerck weder keert, die en

sal niet herdoopt worden ; maer men sal hem
geven 't geen hem te voren ontbrack 2), te

weten , de kracht des Heyligen Geestes , door

d'oplegginghe van de handen des Bisschops.

Hier sullen onse tegen-partijen roepen, dat

dese ceremony met recht een Sacrament ge-

noemt mach worden ,
dewijl de Heylighe Geest

daer in ghegheven wort. Maer Leo self ver-

klaert in een ander plaets wat hy met die woor-

den wil beduyden: Die van de ketters, segt Epist. 77.

hij
,
gedoopt is , die en sal niet wederom ge-

doopt worden, maer men sal hem met aen-

roepinghe des Heyligen Geestes door d'opleg-

ginghe der handen verstercken en bevestigen,

om dat hy alleen de forme des Doops ontfan-

ghen heeft sonder de heylighmakingli. Hier-

onymus maeckt hier van oock ghewach in sijn

Boeck teghen de Luciferianen. En al hoewel

ick bekenn' dat Hieronymus hier in
|
een wey- (p. 602)

nlgh feylt , als hy seght dat suicks een Apos-

tolische onderhoudmgh is : so is hy nochtans

1) goct-kenningh. 3) gliebrack. _
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Dese salmeu

hedcusdaeghs

herstellcu in

)i3cr revii ghe-

bi-Kyck.

lloejauig eeu

Formsel nader-

handt is inge-

voert.

Moe valsclic-

;ick 't seivighe

-•en Sacrament

^enüenit wort.

Want hot

üu liect't gheen

woort noch ge-

bodt.

wijdl versclieyden vyn dcser lieden heuselin-

gen en ongerijmtheden. Hy versacht oock dit

sijn seggen , wanneer hy daer by voeght , dat

dese zegeningh den Bisschoppen alleen gheghe-

ven is , meer om het Priesterschap te vereeren,

als uyt de nootvvendigheydt der wet. Dien-vol-

gens prijs' ick sulcken oplegginghe der handen,

die enckelick en alleen tot zegeningh gheschiet

,

en wilde wel dat die hedensdaeghs hersteldt

waer' in haer reyn en onvervalscht ghebruyck.

5. Maer de Naekomelinghen hebben dees'

oude ordonnantien by nae t'eenemael vernie-

tight , en ick en weet niet wat voor een ver-

sierde bevestigingh , die sy het Formsel noe-

men, in plaets ghestelt en doen achten als een

Sacrament Godls. Sy hebben versonnen 1)

dat de kracht van dese bevestigingh, of van

dit Formsel ghelegen is , in den Heyligen

Geest toe te brengen tot vermeerderingh der

genade, dewelck' in den Doop ghegeven was

tot onschult 2) : en dat dit Formsel tot den

strijdt versterckt die ghene , die in den Doop
wedergheboren zijn tot het leven. Dit Form-

sel wordt verricht en volbracht met salvingh 3)

en met dese woorden : Ick teeckene u met het

teecken des heylighen Kruyces , en versterck'

u met de salvingh der saligheydt in den Naem
des Vaders , en des Soons , en des Heylighen

Geestes. Alle dese dinghen zijn schoon en cier-

^ick : maer waer is het Woordt Godts 't weick

alhier de teghenwoordigheydt des Geestes be-

looft ? Sy en kunnen selfs niet een stip voort

brenghen. Waer uyt sullense ons dan verse-

keren , dat haer salvingh is een instrument 4)

des Heyligen Gheestes? Wy sien daer d'Oly,

te weten , een dick en vetachtigh vocht 5)

:

en niet meer. Het woort, seght Augustinus,

kome tot het element of teecken , en het sal

een Sacrament worden. Laet hun , seggh' ick
,

dit woort te voorschijn brenghen , indiense wil-

len dat wy in d'Oly yetwes anders als oly

sullen beniercken. Waer 't dats' haer selven
,

ghelijck behoorlick is , voor Dienaers der Sa-

cramenten bekenden, soo en hadden wy hiet

langh te strijden. Dit is d'eerste wet en réghel

eens Dienaers , dat hy niet met all' en do(j-

sonder gebodt. Wel aen , laet hun eenigh ghe-'

bodt van desen dienst vertoonen , en ick en

sal met een wöort meer maken. Indiense geen

ghebodt en hebben , soo en kunnense hare

heylighschennende 6) vermetenheydt niet ver-

ontschuldighen. Hierom vraegde Christus de

Piiarizeen : Of den Doop van Joannes uit den

Hemel was, of uyt de menschen? Indiense

gheantwoordt hadden, uyt de menschen: soo

kónde Christus besluyten dat deselve dan ydej

1) versiert.

5) vet nat.

2) onnooselhevt. S) smcc
f)) kcrck-roofschc.

ingh. 4) vat.

en onnut was: haddense gheantwoordt, uyt

den Hemel , soo wierdense ghedrongen om de

Leere van Joannes voor goet te kennen. Op
datse derkalven 1 ) Joannes niet al te seer en

souden verongelijcken , soo en durfden sy niet

belijden dat sijn Doop uyt den menschen was

voort ghekomen. Indien dan het Formsel uyt

de menschen is, soo is het baerblijckelick ydel

en onnut ; indiens' ons willen wijs maken dat

het sijn afkomst heeft uyt den Hemel , soo

moetens' ons dat bewijsen.

6. Sy verdedighen wel haer selven met het

exempel der Apostelen , dewelck' haers achtens

geen dingh sonder oorsaeck ghedaen en heb-

ben. Dat is in der waerlieydt soo : sy en souden

van ons oock niet berispt worden , indiense

betoonden datse der Apostelen navolgers zijn.

Maer wat hebben d'Apostelen ghedaen? Lucas

vertelt in de Handelinghen , datd'Apostelen die

te Jerusalem waren , alsse ghehoort hadden dat

Samarien het Woort Godts hadde aengheno-

men , aldaer ghesonden hebben Petrus en Joan-

nes : dat dese voor de Samaritanen hebben ge-

beden , op datse den Heyligen Geest ontfangen

mochten ,
dewelcke noch niet en was ghekomen

op yemandt onder hen-lieden , maer sy waren

alleen gedoopt in den Naem van Jesus : datse

daer beneffens nae den ghedanen ghebede de

handen hen-lieden opgeleyt hebben, door weicke

oplegginghe de Samaritanen den Heyligen Geest

hebben ontfangen. En van dees' oplegginghe

der handen maeckt hy ghewach in meer andere

plaetsen. Ick hoore wat d'Apostelen ghedaen

hebben : sy hebben , namelick , haren dienst

getrouwelick uytgevoert. De Heere heeft ghe-

wilt dat die sienlicke en wonderbare gaven des

Heyligen Geestes, die hy te dier tijt op sijn

volck uytslortede , van sijn Apostelen door d'

oplegginge der handen toeghedient en iiytghe-

deelt souden worden. Mijn ghevoelen is dat

onder dees' oplegginghe der handen gheen hoo-

ger verborgentheydt en schuylt : maer ick ver-

stae datse dusdanigen ccremony ghebruyckt

hebben, om daer door te beteeckenen , datse

dep 'genen , dien sy de handen opleyden , Gode

beyeelden ende gelijck als op-ollerden. Indien

dese dienst , die d'Apostelen te dier tijdt be-

dienden , als nocii in de Kerck bleef, soo soud'

oock d'oplegginge der handen moeten behou-

den worden : maer dewijljdese gaven alsoo niet

meer en worden toeghebracht , waer toe dient

dan d'oplegginghe der handen? Voorwaer de

Heylighe Geest is noch in 't midden van Godes

volck : sonder wiens beleydt en bestuyringh

de Kercke Godts niet en kan bestaen. Want
wy hebben een eeuwighe en onverganckelicke

beloflenis , door dewelcke Christus de dorstighe

1) (den).

Een arga-

ment tegen het

Formsel ten

weder-zijden

krachtigh.

I. Bewijs-

reden voor

het Paejische

Formsel, ghe-

nonien van het

exempel der

A postelen

.

Actor. 8. 15.
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D'ydelhey.U

van Je Paep-

sche gvapma-

kers.

Bevestigingh

(Ier antwoordt,

glieuomen van

een ghelijck

exempel van

Christus.

lonn. 20. 22.

(p. cm.)

r.alat. 4. 9.

Coloss. 2. 30,

3, Antwoort,

ghcnomen van

het oiige-

schickt en god-

loos seggen der

tot hem roept, op datse levendighe wateren

drincken souden. Maer die wonderlicke krach-

ten en openbare werckingen , die door d'op-

legginghe der handen uytgedeelt wierden , heb-

ben een eynde ghenomen, en moesten alleenlick

duyren voor eenen sekeren tijdt. Want de

nieuwe verkondigingh desEuangeliums ,
en het

nieuwe Koninckrijck van Christus , moest door

nooyt ghehoorde en onghewoonlicke mirakelen

verciert 1 ) en verheerlickt worden. En al hoe-

wel de Heere die mirakelen heeft doen op-

houden, soo en heeft hy nochtans daerom sijn

Kerck niet verlaten : maer hy heeft te kennen

ghegeven , dat de voortreffelickheydt sijns Ko-

ninckrijcks , en de weerdigheyt sijns woorts

hooghlick en heerlick ghenoegh gheopenbaert

was. In wat deel kunnen dan dese potsenma-

kers 2) seggen datse d'Apostelen navolghen?

Dit moestense door d'oplegginghe der handen

te weegh brenghen , dat de kracht des Hey-

lighen Geestes sich terstondt openbaerlick ver-

toonde. Dit en doense niet. Waer toe willense

dan haer selven behelpen met d'oplegginghe

der handen, dewelcke d'Apostelen, ghelijck

wy lesen , wel gebruyckt hebben , maer geheel

en al tot een ander eynde.

7. Dese reden is even so flaeuw als of

yemandt seyde dat die blasingh , daer mede

de Heere sijne Discipelen aengeblasen heeft,

zy een Sacrament, waer door de Heylighe

Geest ghegheven wordt. Maer als de Heere

dit eenmael Tieeft ghedaen , soo heeft hy niet

ghewilt dat het oock van ons soude ghedaen

worden. In sulcker voegen hebben oock d'Apos-

telen de handen opgeleydt voor dien lijdt, doe

het den Heere beliefde de sienlicke gaven des

Heyligen Geestes
|
op hare gebeden mede te

deelen : en niet op dat de nakomelinglien alleen

een bloot en ydel teecken sonder de saeck selfs

souden naeboolsen en verdichten
,
gelijck dese

apen 3) doen. Indiense bewijsen dats' in d'op-

legginghe der handen de Apostelen naevolghen

(waer in sy met d'Apostelen niet met allen

ghemeyns en hebben , uytghenomen alleen*ick

en weet niet wat voor een verkeerde na-spe-

ling) van waer hebbense nochtans haer oly der

saligheydt
,

gelijck sy die noemen ? Wie heeft

haer gheleert de saligheydt in d'oly te soec-

ken? En datmen aen 4) d'oly sal toeschrijven

de kracht om den gheest te verstercken ? Heeft

Paulus hun dat gheleert , dewelck' ons van d'

elementen deser werelt wijdt aftreckt , en geen

dingh meer en verdoemt, als sich aen soo-

danighe onderhoudinghen te vergapen ? Dit be-

tuygh ick vrymoedighlick niet van my selven,

maer van den Heere, dat die gheen, die de

oly, een oly der saligheydt noemen , de salig-

I ) verklacrt. 2) hnol^make ?) sin 4) []

heyt die in Christus is , verwerpen, Christus

verloochenen , en geen deel in 't Rijcke Godts

en hebben. Want d'oly behoort tot den buyck
,

en de buyck tot d'oly, en Godt sal die beyde

te niet maken. Want alle dese krancke ele-

menten , die door het ghebruyck selfs vergaen

,

en gaen het Koninckrijcke Godts niet aen , 't

welck geestelick is en onvergancklick. Wat
dan , soud' yemandt moghen segghen , meet

ghy al met de selfde liny en regel het water

daer mede wy gedoopt worden , en het broodt

en den wijn onder dewelcke 't Nachtmael des

Heeren ghegheven wort? Ick antwoorde datter

in de Sacramenten die door Godt ingesteldt

zijn , twee dinghen staen te bemercken : te

weten , de substanty des lichaemlicken dings

,

't welck ons aldaer wort voor-ghesteldt , en de

form' of 't merck-teecken 't welck in dat lichaem-

licke dingh ghedruckt wordt , waer in de gant-

sche kracht is geleghen. Voor soo veel dan

het broodt, de wijn, en 't water, dewelck' ons

in de Sacramenten voor ooghen gesteldt wor-

den , haer substanty en wesen behouden , soo

heeft het segghen van Paulus allijdt plaets

;

De spijsen zijn voor -den buyck, ende de buyck

voor de spijsen: maer Godt sal beyde desen

ende die te niete doen. Want sy gaen voor

by en verdwijnen met de ghedaente deser we-

relt. Maer voor soo veel die door 't Woordt

Godts ghcheylight worden om Sacramenten te

zijn , soo en behoudens' ons niet in het vleesch
,

maer sy onderwijsen ons waerachtehck en

geestelick.

8. Doch laet ons noch naerder insien hoe

veel monsters door dese salvinghe 1) gevoedt

en ghekoestert worden. Dese smeerders en

sal vers seggen, dat de Heylige Geest inden

Doop ghegeven wordt tot suyverheyt 2) , en in

het Formsel tot aenwas en vermeerderingh der

ghenade : dat wy in den Doop weder-gheboren

worden tot het leven , en in het Formsel ghe-

wapent tot den. strijdt. En sy zijn soo seer

onbeschaemt datse seggen dat de Doop sonder

't Formsel nae behooren niet en kan volbracht

worden. O boosheyt! Zijn wy dan niet m den

Doop met Christus begraven en sijns doodts

deelachtigh geworden , op dat wy oock mede-

genooten souden zijn van sijn weder-opstan-

dingh? Nu dese gemeynschap met de doodt

en het leven van Christus is, volgens d'uyt-

legginge van Paulus, de doodingh onses vleeschs

en de levendigmakingh des geestes : door dien

onsen ouden mensche ghekruycight is , op dat

wy in nieuwigheyt des levens souden wande-

len. Indien dit niet en is gewapent te worden

tot den strijdt tegen den duy vel , wat is het

dan ? Indiense geen werck en maeckten van

]) veltigheydt. 2) onnoosellieyt.
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Bcvestigingh

vaniVantwoüit

phenomen uyt

het beftluyt van

het Milevitaeii-

sche Concilv.

Mattli 10.20.

2. Antwoort,

ontdeckeiide

de driederley

oiigoddelick-"

heydt vau dit

Iccr-stuck.

D'i'Uiste: Dat

de Doop son-

der het Form-
sel ghcea voor-

deel eii doet.

De ronseer.

dist. 5. caj).

spir. sauet.

De besnlirij-

vingh van dit

Fonnsel.

Godes Woort niet voeten te vertreden , waer-

om en hebbense ten minsten de Kerck niet

ghevreest en ge-eert, dewijls' al-omm' voor

seer ghehoorsanie kinderen der Kercke willen

uytgaen en aenghesien worden ? Maer hoe

soudemen yetwes swaerders teglien dees' hare

Leer kunnen voort brenghen , als daer is dit

besluyt en oordeel van 't Milevitaensclie Con-

cily? Soo wie seydt dat de Doop alleen ghe-

gheven wordt tot verghevinghe der sonden
,

ende niet mede tot een hulp-middel van de

toekomende genade, die sy vervloeckt. En wat

belangt dat Lucas in de voorgemelde plaets

segt : Dat de Samaritanen gedoopt waren in

den Naem van Jesus , en nochtans den Heyligen

Geest niet ontfangen en hadden : daer med'

en wil hy niet enckelick seggen , datse gant-

schelick geen gave des Geesles en hadden ver-

kreghen , want sy gheloofden in Christus met

der herten, ende beleden hem met den mon-

de : maer hy spreeckt aldaer van sulck een

ontfanghen des Gheestes , waer door d'open-

bare krachten en sienlicke gaven des Gheestes

vernomen wierden. Alsoo worden de Apostelen

geseydt den Geest ontfanghen te hebben op

den Pincksterdagh , daer hen nochtans langh

te voren door Christus geseyt was : Ghy en zijt

het niet die spreeckt, maer [V w] de Gheest

uws Vaders , die in u spreeckt. Siet doch eens

alhier ghy alle die uyt Godt zijt het boos' en

doodelick bedrogh des duyvels. 't Geen waer-

licks in den Doop ghegeven wordt, dat wordt

volghens sijn leughenachtigh segghen
,
gheghe-

ven in het Formsel : op dat hy d'onvoorsich-

tighc op steelsche wijse van den Doop afleyden

soude. Wie isser nu die twijtl'elt , dat dese

Leer', dewelcke de beloften die den Doop
eygentlick toebehooren, van den Doop afscheurt,

en elders henen voert en wecli brenght , van

den duyvel afkomt? Hier wort, seggh' ick

,

bevonden op wat fondament dese tretlelicke

salvinghe 1) ghebouwt 2) staet. Het is_Godts

Woordt , dat alle die , die in Christus ghedoopt

zijn
,
Christus met sijne gaven aenghedaen het)-,

ben. Het is 't woordt van de.'^e salvers 3) , dat

wy gheeii beloftenis en hebben ontfanghen in

den Doop , waer door wy tot den slrijt sou-

den gewapent worden. Godts Woort is waer-

achtigh, so moet dan deser lieden woort leu-

genachtigh zijn. So mach ick dan dit Formsel
met meerder waerheydt beschrijven , dan sy

dat tot noch toe beschreven hebben: te we-
len

, dat het is een uytnemende lasteringh

legen den Doop, waer door 't gebruyck des

Doops vcrduystert
,
jae te niet gemacckt wordt

:

dat het is een valsche belofte des duyvels, die

ons van Godts waerheydt af treckt. Of (Indien

1) siiieei-iiigh. 2) ghetiriiniert. 3) smecnlers.

ghy dit liever hebt) dat het is een oly die door

de leughen des duyvels is verontreynight, en

ghelijck als door voor-geworpen duysternissen
,

de verstanden der eenvoudighen bedrieght en

begoochelt.

9. Sy seggen daer benelfens dat alle de

geloovighe den Heyligen Geest door d'opleg-

ginghe der handen moeten ontfanghen nae den

Doop , op datse volmaeckte Christenen moch-
ten bevonden worden : want daer en sal nim-

mermeer eenigh volkomen Christen wesen, be-

halven alleen die , die met het Formsel des

Bisschops is gesalft 1) geweest; dit zijn haer

eygene woorden. Maer ick meynde , dat alle

die dingen die tot het Christendom behooren ,

in de Schriftuyr beschreven en begrepen zijn.

Nu moetmen
,

gelijck ick sie , den rechten

regel der Religy buyten de Schriftuyr soecken

en leeren. So bekomen dan de Christenen door

de wijsheydt
|
Godts, door de Hemelsche waer-

heydt . en door de gantsche Leere van Christus

alleenlick haer beginsel : maer door d'Oly des

Formsels hare volmaecktheydt. Door dit ghe-

voelen worden alle d'Apostelen en soo veel

ftïartelaren verdoemt , dewelcke sonder twijffel

nooyt en zijn ghesalft 1) of gheformt gheweest

:

dewijl d'Oly noch niet en was ghemaeckt , op

dat sy die noch gbeen Christenen en waren

,

daer mede besmeert zijnde , alle de deelen des

Christendoms vervullen, of liever Christenen

worden mochten. Maer ofschoon ick sweegh',

soo weder-leggen sy haerselven ghenoeghsaem.

Want hoe veel zijnder doch wel die sy nae

den Doop sa!ven2)? Waerom lijdense dan sulc-

ke halve Christenen onder hen , welckers on-

volmaecktheydt sy lichtehck heelen en ghene-

sen konden ? Waerom laten sy hen dit toe

,

datse sich door soo een sorghloos' onachtsaem-

heydt onthouden van dat gheen , 'tweick sonder

een groot schelmstuck te begaen , niet en mach
naghelaten worden? Waerom en vorderense

met gheen meerder strengigheydt af, een saeck

die soo noodtsakelick is , en sonder dewelcke

de saligheyt niet en kan worden vcrkreghen ?

't Eb zy dat mogelick yemandt door een schie-

hcke doodt daer van verhindert en afghehou-

den worde. Voorwaer wanncerse gedoogen dat

het Formsel soo vrijelick wordt veracht , soo

ghevense slilswijghens te kennen dat daer aen

soo veel niet en is gheleghen als sy wel voor-

geven.

1 0. Eyndelick seggense dat dees' hevlighe

salvinghe 3) in meerder eer' en achtingh moet
gehouden worden dan den Doop : om dat die

in 't bysonder door de handen der Bisschop-

pen wort bedient , daer ondertusschen de Doop
in 'tghemcyn van alle Priesters gegeven wordt.

De tweede

ongoddelick-

heydt: Sonder

het Formsel en

kunnen wy
geeuvolniaerk-

te Christenen

zijn.

(p G04,)

Verba cap. 1

.

de coDscc. dist.

5. Coneil. Au-
rel. ea. ut je-

jnn. De eon-

secr. dist. 5.

1. Wedcr-leg-

gingh van de-ie

godtloosheyt.

De derde on-

goddelickheyt,

dat dese hare

salvingh in het

l'^ormsel treffe-

lic^ker is dan de

Doop, ende dat

vonr eerst om

l) gesmeert. 2) smeer .3) smeeringh.
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dat dese sal-

viugli van een

weerdiger per-

soon gbegeven

wordt.

Lib. 4. Sent.

dist. 7. cap. 2.

Wederlegging

van dese godt-

loosheyt.

Wat soudt ghv liier anders se.ggen , dan datse

t'eenemael dol en rasende zijn, devvijls' haer

eyghen vonden alsoo streelen en verhelFen, dats'

in verghelijckingh van die, de seer heyüghe

instellinghen Godts sorghlooslick veracliten? O
gli)^ laster-mondt! durft gliy die salvingh 1)

't welck alleen door den stanck van uwen adem

verontreynight , en door 't ghemompel en ghe-

dommel uwer woorden betoovert is, stellen te-

gen Christus Sacrament , en vergelijcken met

het water dat door Godes woort is geheyligt?

Maer dit was noch te weyningh voor uwe godt-

loosheyt, ghy moest u salvmgh 1) noch hooger

weerdeeren. Dit zijn de Goddelicke besluyten

en ordonnantien van den heyligen Apostilischen

Stoel. Maer sommige van hun hebben dit , l

welck oock nae haer goedt-duncken een csn-

ghebondene raserny was , een weynigh begin-

nen te malighen en te versachten, 't Formsel

,

seggense , moet in meerder eer' en achtingh

ghehouden worden : mogelick niet van weghen

de meerder kracht en profijlelickheyt die 't toe-

brenght : maer om dat het van weerdigher per-

soenen gegeven , en aen een weerdiger deel

des lichaems, dat is aen 't voorhooft bedient

wort : of om dat het een meerder aenwas der

deughden gheeft , ofschoon de Doop meer ver-

mach tot verghevinghe der sonden. Maer ghe-

vense met d'eersle reden niet te kennen datse

Donatisten zijn , dewijlse de kracht des Sacra-

nients weerdeeren en schatten na de weerdig-

heydt des Dienaers? Laet het nochtans alsoo

zijn , dat het Formsel weerdiger ghenoemt

worde, van weghen de weerdigheyl van des

Bisschops handt. Maer indien yemandt hen-

lieden vraeghde van waer de Bisschoppen soo

groeten privilegy en voor-recht is toegheko-

men ,
wat reden sullen sy doch by brenghen

anders dan haer eyghen boose lust'? D'Apos-

telen alleen hebben dit recht , seggense
,

ge-

bruyckt, dewijls' alleen den Heylighen Geest

uytgedeelt hebben. Zijn dan de Bisschoppen

alleen Apostelen? Jae zijns' oock Apostelen?

Laet ons evenwel hun dit oock toegheven

:

Waerom en beweerense niet met dit selfsl'

argument dat de Bisschoppen alleen het Sacra-

ment des bloets in 't Nachtmael des Heeren

moeten aenraken? 't Welck sy den Leecken

daerom weygeren , om dat het den Apostelen

alleen, van den Heere gegeven is geweest?

Waerom en besluytense niet aldus : Indien het

den Apostelen alleen ghegeven is , Ergo , soo

is het oock den Bisschoppen alleen ghegeven.

Maer sy maken te dier plaetsen d'Apostelen

tot eenvoudighe 2) Priesters: nu ruckt hen de

draayingh en duyselingh des hoofts elders he-

nen, soo datse deselve schielick en haesligh

1) smeersel. 2) slechte.

perveuit.

Ten anderen,

omdat dcsesal-

vingli geschiet

in een weerdi-

ge r deel des

lichaems.

1 . Antwoort,

ontdeckeudede

giidtlooslieydt

van dese schel-

tot Bisschoppen verkiesen. Eyndelick , Ananias 5

en was gheen Apostel , tot den weicken noch- ^'^'°''- ^- "'•

tans Paulus ghesonden wierdt om sijn ghesicht

weder t' ontfangen , om gedoopt en met den

Heylighen Geest vervult te worden. lek sal

oock dit tot een toe-maet hier by voeghen:

Indien dit door 't Goddelicke recht het eyghen

ampt der Bisschoppen was , waerom hebben

sy bestaen sulcken ampt den ghemeynen Fries-

teren op te draghen? Gelijck in eenen seke- uist. ys.cap.

ren Brief van''^Gregorius gelesen'fwort.

1 1 . Hoe flaeuw, ongheschickt en dvvaes

is de tweede reden , te weten , dats' haer Form-

sel weerdigher achten , dan den Doop Godts
,

om dat in de formingh het voorhooft met oly

bestreken wort , en in den Doop het beckeneet?

Even als of de Doop met oly bedient wiert

,

en niet met water, lek betuygh' allen Godt-

salighen, of dese deugnieten 1) op dit eenighe

niet toe en leggen , om , namelick , de suy ver-

heydt der Sacramenten met haren suyr-deessem

te verderven. lek hebb' elders dit geseydt , dat

Godts instellingh in de Sacramenten onder soo

groeten hoop der menschelicker vonden naeuw-

licks door eenighe kleyne reetkens haer schijn

en kan verspreyden. Indien yemant sulck mijn

seggen te dier tijdt met en gheloofde , die ghe-

loove nu ten minsten sijn eygen Meesters. Siet

daer, sy sien het water over 't hooft, endeen

achten 't van geender weerden , en verheffen

haer eenige Oly in den Doop. Wy segghen

derhalven daer teghen dat het voorhooft oock

in den Doop met water gedoopt wordt. In ver-

ghelijckingh van dit water, en achten wy haer

oly, 't zy die sy m den Doop, 't zy die sy in

het Formsel ghebruycken, met eenen dreck

weerdigh. Indien yemant hier op seght , dat

nochtans haer oly duyrder wordt verkocht

,

soo antwoord' ick , ofschoon er andersins yets

goedts in waer, dat het door 't by komen van

dien prijs gheschonden wordt, soo wijdt is het

daer af datmen sulcken schandelicken bedrógh
,

van wegen de diefstal , soude nioghen roemen

en te pronck voorsetten. Door de derde reden

openbarens' haer eyghen godtloosheydt , wan-

neerse rellen datter m haer Formsel een meer- deughden

. der wasdom van deughden toegebracht wort ,
breught.

dan in den Doop. D'Apostelen hebben door

d'oplegginge der handen de sienlicke gaven des

Geestes toe-gedient. Waer in bewijst doch dit

smeersel van dese smeerders sijn vruchtbaer-

heyt? Maer wech met de Moderateurs , die Wedericggin»

een lasteringh met veel lasteringhen bedecken.

't Is een knoop die niet en is t'ontbinden: so

dat het beter is dat hy in 't midden wordt

door-ghesneden , dan datmen soo seer arbeyt

in 't ontbinden van dien.
[

(p- i;05.),

1) beugels.

Teu derden,

om datse meer-

der aenwas der
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I.ib :ï. de

Baptis. contra

Donat. cap.lfi.

'12. Voorts wanneers' haer gelven ontbloot

sien beyde van Godls Woordt en van geloof-

licke bewijs-redenen , soo wendense voor 't

geen sy plegen, dat, namelick, dees' onder-

houdingh seer oudl is, en bevestiglit door 't

eenstemmigh gevoelen van veel eeuwen. Of-

schoon dit waerachtigh waer , soo en doense

nochtans daer mede gheen voordeel. Een Sa-

crament en is niet uyt der Aerden , maer uyt

den Hemel : niet uyt de nienschen
, maer van

Godt alleen afkomstigh. Sy moeten bewijsen

dat Godt zy d'Autheur en Insteller van haer

Formsel , indiense willen dat het voor een Sa-

crament sal uyt gaen. Maer wat behelpen sy

haer selven met de Oudtheydt , dewijl d'Oude

Leeraers , wanneers' eyghentlick willen spre-

ken, nerghens meer dan twee Sacramenten

en opsommen 1)? Indien de beschermingh en

vastigheydt onses gheloofs , by en van nien-

schen gesocht en ghehaelt moeste worden, soo

souden wy alhier een on-overwinnelicke burcht

hebben, dat, namelick d'Oude Leeraers die

Sacramenten , die dese salvers valschelick al-

soo noemen, nooyt voor Sacramentenen heb-

ben erkent. d'Oude spreken van d'oplegginghe

der handen , maer noemen sy de selvigh' een

Sacrament? Augustinus verklaert opentlick dat-

se niet anders en is dan een ghebedt. Datse

my alhier hare verrotte dislmcty of onder-

scheydingh niet tegen en werpen , te weten
,

dat Augustinus segghen niet en is te verstaen

van doplegginghe der handen die tot het Form-
sel dient, maer van die opleggingh der han-

den die daer dient tot heelingh of versoeningh.

Het Boeck van Augustmus is publyck uytghe-

gheven 2) en in de handen der nienschen

;

indien ick Augustinus woorden verdraey' in

eenen anderen sin dan die van hem gheschre-

ven en verstaen zijn , wel aen , laetse my niet

alleen met schelt-woorden nae hare ghewoon-

licke wijs' overvallen , maer oock bespuwen.

Want hy spreeckt van die ghene die uyt de

scheuringh lot d'eenigheydt der Kercke weder
keerden. Hy seght dat de soodanige niet en

behoeven wederom op 3) nieuw ghedoopt te

worden : maer dat d'oplegginghe der handen

ghenoeghsaem is , op dat de Heere hen door

den bandt des Vredes den Heylighen Gheest

schencke. En om dat het koude schijnen on-

gherijmt te zijn , dat d'oplegginghe der handen

meer herdaen wiert , dan den Doop : soo toont

hy 't onderscheydt. Want , seght hy, wat is

d'oplegginghe dei* handen anders dan een ge-

bedt over den mensch ? Endc dat dit den sin

is dat blijckt uyt een andere plaets , alwaer

hy seydt: Men leyt den ketteren die tot de

Kerck weder keeren , de handen op , om haer

1) verhaU'ii. 2) .le.i da-li. ;i) (..fn).

Eu by onse

tijden ia de

Christelicke

te vereenighen in de liefde die de voornaem-

sle gave des Heyligen Geestes is , en sonder

dewelck' all' andere heylighe dinghen die in den

mensch zijn , niet en vermoghen ter saligheyt.

13. Het waer een gewenschle saeck dat Uat oud

wy die wijse behielden, die ghehjck ick ver- ''"""p,"^!'*

maent hebb', by d'Oude gheweestis, eer dit weest.

ontijdigh ghedrocht des Sacranienls gheboren

wierdt. Niet opdat wy 1) souden 2) hebben

alsulcken Formsel als dese lieden versinnen 3),

't welck selfs sonder smaetheydt des Doops Keicken her

niet en kan genoemt worden : maer opdat wy ^'^''"

souden hebben een Christelicke onderwijsingh
,

waer door de kinderen of aenkomende jonge-

lingen voor de Gemeynte reeckenschap van

haer gheloof gheven souden. En dit soude zijn

de beste wijse van onderwijsen, indien men
hadd' een formulier en exemplaer eyghentlick

tot desen handel beschreven en verordent

,

vervattende en op ghemeensamen toon 4) uyt-

leggende den korten inhoudt van by na alle

de hooft-stucken van onse Religy , in dewelcke

de gantsche Kercke der geloovighen sonder

teghen spreken moet toestemmen. En dat een

kint van tien jaren of daer omtrent sich pre-

senteerd' en stelde voor de Gemeynt om be-

lijdenisse sijns gheloofs te doen. Dat het van

elck bysonder hoofl-stuck ghevraeght wierd'.

en op yeder van dien antwoordt gave : indien

het yetwes niet en wist , of niet wel en ver-

stond', dat het wierd' onderricht , en in sulcker

voeghen in de tegenwoordigheyt en onder het

getuyghnisse van de Gemeynt belijdenis dede

van dat eenige , waerachtigh' en oprechte ge-

loof, daer mede 't geloovighe volck eendrach-

telick den eenigen Godt dienst en eer' bewijst.

Indien dese disciplijn hedensdaeghs plaets had-

de , voorwaer de traegheyt van sommigh' Ou-
ders soude worden opgescherpt en verbetert

,

dewelcke d'onderwijsingh van hare kinderen

,

die sy nu als een saeck die haer niet aen en

gaet, sorghlooslick versuymen, als dan sonder

openbare schande niet en souden kunnen achter

weghe laten. Daer soud' onder het Christen-

volck een meerder eendrachtigheydt des ghe-

loofs zijn , d'onwetenheydt en on-ervarentheyt

en soud' in velen soo groot niet wesen. En
sommigh' en souden door nieuw' en vreemde

leeringhen niet soo seer üchtveerdigh wech
geruckt worden.

Van de Penitentie of Biecht ö) *),

I 4. Tn de naest-volgende plaets stellense

r
Van (Ie Peiii-

seerde Biecht of 6) Penitenty : van de- tenty «ortseei

welck sy alsoo vervvert en sonder ordre spre- ^^r, cu onshe

1) Want wy, 2) (als dan i

4) geniecnsaemliek. 5) f].

iet). .S) versieren

fi) f]-

58
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schicktelick

van de Pause-

licke Leeraers

gliesproken.

In't 3. Boeck

capp. 3. en 4.

Teghen de-

welcke voor

eerst betoont

wordt wat ge-

bruyck die

opentlicke op-

legginghe der

Jiaiiden by de

Oude ghehadt

heeft.

Lib.].Epi8t.2.

(p. C06.)

Cap. 31.

ken , dat de conscientien uyl haer Leer' geen

sekerheydt noch vastlgheydt en kunnen be-

komen. Wy hebben in een iindere plaels langh

en breedt vertelt , soo die dingen die wy van

de Penitenly uyt de Schriftuyr verstaen had-

den , als oock 't gheen sy dien aengaende drij-

ven en leeren : nu staet ons alleen aen te

wijsen , wat voor reden en oorsaeck die ghe-

hadt hebben , dewelcke dese meyningh , die

oock langh voor desen in de Scholen en Kerc-

ken gheheerscht 1) heeft, hebben verweckt

,

dal, nanielick , de Penilenty een Sacrament is.

lek sal nochtans eerst yetwes korlelick seg-

ghen van 't ghebruyck en de wijse der Oude
Kerck , dewelcke sy misbruycken tot een deck-

mantel om haer ghedichtsel te bevestighen. Sy
onderhielden in d openbare Penilenty dees' or-

dre, dal, nanielick, de ghene dewelcke de

voldoeninghen die hen op-gheleydt waren , vol-

bracht hadden , met opentlicke oplegginghe der

handen versoent wierden. Dat was het teecken

der absoluty en verghevingh , waer door de

sondaer sell voor Godl in het vertrouwen van

de verghevingh sijner sonden wierdt verslerckt

en ghetroosl, en de Kerck met eenen ver-

maenl datse de gedachtenis der misdaedt af-

legghen en den selven goederlierlick in ghe-

naden opnemen soude. Dit noemt Cyprianus

dickwils den Vrede gheven. En op dat desen

handel des te statigher wesen , en by den volcke

te meer aensiens hebben mocht , soo is geor-

donneert dats' altijdt moest geschieden door

hel tusschen-komen van des Bisschops autho-

riteyt. Hier uyt komt dese ordonnanty van het

twee Carlhageensche Concily : Het en zy eenen

Priester niet gheoorlooft den genen die open-

bare penilenty doet , in de Misse te versoenen.

Item, een andere van het Arausicaensche Con-

cily : Die in den lijdt van hare penilenty uyt

dit leven verhuysen , dien sal men tot de ge-

nieynschapontfanghensonder oplegginghe der
|

handen , daer mede de versoeningh pleeghl te

gheschieden : indiense uyt haer sieckte opko-

men , soo sullense staen onder de groep 2) der

Penitenten : en als de lijdt van hare penilenty

sal vervult zijn , so laet hen van den Bisschop

de oplegginghe der handen onlfangen tot ver-

soeningh. Item, van het .derde Carlhageensche

Concily : Een Priester en sal den Penitent niet

versoenen sonder de aulhoriteyt des Bisschops.

Alle dese ordonnanlien waren ghemaeckt om
dal de strengigheydt die sy in dat gheval 3)

wilden onderhouden hebben , door een al te

groole slappigheydl en goetheydt niet en soude

komen lol verval. Sy wilden dan dal de Bis-

schop van de saeck kennis nemen soude , de-

welcke , gelijck wel te gelooven was , in 't

I) gUeregeert. <J) bciidc. 3) ka.?.

examineeren en ondersoecken voorsichtiger en

beter opmeickende soude wesen. Hoewel Cy-

prianus leert in een sekere plaels , dal niet

alleen de Bisschop, maer oock de ganlsche Gees-

telickheydt I ) de handen opgheleydl heeft. Want
hy spreeckt aldus : Sy doen eenen behoorlicken

lijdt langh penitenly : daer nae komense tot de

ghemeynschap, en onlfanghen hel recht der ge-

meynschap door d'oplegginghe van de handen

der Bisschops en derGeeslelickheydt 1). Nader-

hant is de saeck, door verloop des lijdts, soo verre

vervallen , datse dese ceremony oock hebben

gebruyckt in heymelicke absolutien en versoe-

ningen buyten d'openbare penilenty. Hier uyl,

is onlstaen dal onderscheydl by Gratianus tus-

schen de openbare en heymelicke versoeningh.

lek oordeele dal die oude onderhouding!), van

dewelcke Cyprianus meldt , heyligh en voor

de Kerck heylsaem gheweest is : en wilde wel

dal die te deser lijdt weder opgherecht waer.

Wat belanght dese nieuwe wijse van versoe-

ningh , hoewel ick die niet en durve mispnj-

sen , of immers heftelick bestrall'en , so meen'

ick nochtans datse met seer noodigh en is.

Hoe het zy, wy sien evenwel dat d oplegginge

der handen in de penitenly is een ceremony

van de menschen, ende niet van Godl inge-

slelt, die onder de middelmatige stucken en

uylwendige ocireninghen moet gestelt wor-

den : onder d'oelfeninghen , segg' ick , die wel

niet en zijn te verachten
, maer nochtans by

ons van minder weerde moeten zijn als die

,

die ons door hel Woordt des Heeren zijn be-

volen en aengepresen.

1 5. De Roomschgesindeh en School-Leeraers

(die voor een gewoont hebben alle dingen door

valsche uytlegginghen te verderven) arbeyden

lot sweelens toe , om alhier een Sacrament te

vinden : ende dit en moet ons niet vreemt dunc-

ken , want sy soecken een knoop in een biese

die geen knoop en heeft. En als sy al haer

best gedaen hebben , en niet meer en ver-

moghen , soo latehse de saeck duysler, Iwijffel-

aclitigh , onseker en door de verscheydenheyt

van haer opinien in een ghebroddell 2) en ver-

wert. Sy segghen derhalven, ofte dat d'uyt-

wendige penitenly een Sacrament is, en in-

diense een Sacrament is, datse in suicken ghe-

val 3) moet worden gehouden voor een teec-

ken van d'inwendige penitenly, dat is van de

droefheydt en vermorselingh des herten , de-

welcke oversulcks sal wesen de beleeckende

saeck des Sacramenls : ofle dal die twee peni-

tenlien Ie gelijck een Sacrament zijn , niet twee

Sacramenten , maer een volmaeckl Sacrament.

Maer dat d'uytwendighe penilenty zy alleen-

lick een Sacrament , en d'inwendighe penilen-

1) Clergie. 2) gebrudt ;)) kns.

Lib. 3. Epist.

14

lHDecret.26.

quaeat 6.

Dewelcke sy-

lieden maken
ghelijek als het

fondament van

het Sacrament

der Penitenly.

Daer benef-

fena en zijns'

onder nialkan-

dereu hier van

niet eens, te

weten, op wat

wijse en in

welcken sin de

Penitenly een

Sacrament

ghenoemt

wordt.

Iiibr. 4. Sen-

ten, dist. 22
c. 2.
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ty een Sacrament en de beteeckende saeck van

dien. En dat de vergevinghe der sonden

,

alleen is de beteeckende saeck , en niet een
Voorts, watse Sacrament. Die mijne boven-gheslelde beschrij-

„f""*^^" J""' vingh des Sacraments in versche ghedachte-
gnen voorwen- •

i i • i- -

den, de be- nis hebben , die moghen dese penitenty, die
schrijvinghdes Jg Papisten een Sacrament noemen , daer aen
Sacraments ea , . i n i

• i

past op de Pe- 'octsen en beproeven , ende sy sullen bevmden
niteuty gheen- datse gccnsins en is een uytvvendige ceremony
'""• van den Heere inghestelt tot versterckingh van

onsen gheloove. Indiense voorgeven dat mijn

beschrijvingh gheen wet noch regel en is

,

diese nootwendigh souden moeten onderdanigh

zijn: soo laet hen Augustinus hooren, den

welcken sy, gelijckse sich ghelaten , voor seer
i,ib. 3. quffist. hcyligh en ecrweerdigh houdcn. De Sacramen-
Vet. Testam. , ^ i

•
i- i •

i . u J
(Lev. quaest. ^^^ ' ^^ë^ "Y' ^^P sicnlick mghestcit om der

84). vleeschelicke menschen wille , op datse door

de trappen des Sacramenten souden opgevoert

worden van die dinghen die met de oogen

worden ghesien , tot die dinghen die met het

verstandt begrepen worden. Hoe kunnen sy self

yetwes van sulcks sien, of anderen vertoonen

in dat gheen 't welck sy 't Sacrament der Pe-
in sermone nitenty noemen? Deselve seydt in eenander

^aptism" 'hl-
p'^^^ts : EcH Sacrament wordt alsoo ghcnoemt

,

ant om dat daer in wat anders ghesien , en wat

anders vertoont wordt, 't Geen gesien wort,

dat heeft een lichamelicke gedaente, 't geen

verstaen wordt, dat heeft een geestelicke vrucht.

Dese dingen en passen geensins op het Sacra-

ment der Penitenty, 't welck sy versinnen 1 )

,

overmits in het selve geen lichamelicke ge-

daente- en is , die de gheestelicke vrucht soude

moghen afbeelden en voordragen.
Sy soudeu ] 6. En (oD dat ick dese beesliehe lieden 2)

net veel meer- i
i \ • i

•

Ier schijn d'ab- '" '^^^^ eygcn percK overwinne) indien men
soiuty des alhier ccnigh Sacrament socckt , soude men niet

Priesters een „^gj ygg| „leerder schiin heblDen moaen voor-
lacrament heb-

, n i i in- o
ben mogen geven

, dat d absoluty des Priesters een Sacra-
loemen, dan ment is , dan de inwendighe of uytwendighe

Wt^t'egh™- penitenty? Want men hadde van de absoluty

taende dat de lichtelick moghcn scggcn , datse is een cere-

u'-'ff' '
"!''' mony om ons seloof , aengaende de vereevinsie

iltijt krachtig- ,'' , i-i i,
ick en absoi- ^er sondcn

, te bevestighen , en datse de be-
reeren.'tweick jofte der slcutelen heeft

,
gelijck sy 't noemen

,

iaert'egen''ghe-
^^ wctcn

:
Al wat ghy binden of ontbinden

iracht soude sult op der acrdcn , dat sal ghebonden of ont-
lunneu wor- bonden zijn in den Hemel. Maer yemant hadde

daer tegen mogen voorwerpen , datter vele

worden gheabsolveert en ontbonden door 3) de
Priesters

, dewelck' uyt alsulcken absoluty sulc-

ken voordeel niet en bekomen : daer nochtans,

^
volgens hare Leer' , de Sacramenten van de

w nieuwe wet krachtelick moeten doen en ver-
v|^ richten 't geen sy beteeckenen en afbeelden.

Hier op hadde men lichtelick dese antwoordt

1) ven bei'sifn. .'!)

kunnen weder geven. Gelijck in 't Nachtmael

tweederley elingh is , te weten, een Sacramen-

teele , dewelcke den goeden en quaden ghe-

meyn is : en een geestelicke die den goeden
alleen eygen toe komt: datse oock alsoo had-

den moghen verdichten, dat d'absoluty twee-

sins ontfangen wordt. Evenwel en hebb' ick

tot noch toe niet kunnen begrijpen waer sy

henen willen met dese Leer', daer mede sy

voor-geven dat de Sacramenten van de nieuwe
Wet sulck een krachtighe werckingh hebben :

't welck hoe wijt het verschilt van Godes waer-

heyt dat hebben wy geleert en aengliewesen,

doe wy dat stuck met opset 1 ) verhandelden.

Ick wil alhier alleenlick betoonen datse door

dese swarigheydt niet en worden verhindert

,

d'Absoluty des Priesters een Sacrament te noe-

men. Want sy moghen door den mondt van

Augustinus antwoorden : Dat de heylighma- ^]^- 5. de

kingh somtijdts is sonder het sienlicke Sacra-
fraDon"at.c!24'

ment , en het Sacrament sonder d'inwendige lü, 3 j^^t

heylighmakingh. Item : Dat de Sacramenten in Vet. Test. 1. c.

den Uytverkorenen alleen verrichten 't geen sy
i^« ^aptism.

beteeckenen en afbeelden Item : Dat sommi-
ghe Christus aendoen alleen tot de ghenietingh

des
I

Sacraments toe , sommige wederom soo (p. 607.

verre datse gheheylight worden. Dat het eerste

beyde den goeden en quaden ghemeyn is : en

het tweede den goeden alleen eygen. Voor-

waer sy hebben meer dan kinderlick gedut en

gefeylt, en sy zijn blint geweest in het klare

licht der Sonnen , dewijlse in soo grooten swa-
righeydt en benaeuwtheydt steeckende , niet

en hebben bemerckt een saeck die so seer

klaer en in aller menschen oogen is.

17. Nochtans op datse niet moedigh en Maer in wat

worden, 't zy datse haer Sacrament in de Pe- ^<=ei s.v dit Sa-

nitenty, of in d'Absoluty des Priesters stellen
, dlT^mogTn""

so ontkenne ick niet te min dat sulcks met stellen, so en

recht voor een Sacrament ghehouden wort. "' """^^^^^

.... ^ geen waerach-

Eerstelick , om dat hier van gheen bysondere tigh Sacra-

belofte Godls en wordt gevonden , dewelcke ™"''-

den eenigen grondt is van een Sacrament. Ten
anderen , om dat de ceremony die hier soude

kunnen by ghebracht worden , een loutere

vondt der menschen is , en aireede voor henen

is bewesen en verklaert dat de ceremoniën der

Sacramenten van Godt alleen kunnen worden
ingestelt. Het is derhalven leughen en bedrogh

gheweest het gheen sy van het Sacrament der

Penitenty versiert hebben. Dit bastaert Sacra- Lib. 4. Sent.

ment hebbense verciert met alsulcken lof als d'9t-i'i'"'P-.i-

het betaemde, seggende: Dat hel is de tweede dist.'i.capi'k

planck na de schipbreuck: want indien yemandt i'aerom heb-

het kleedt der onschult 2) in den Doop ont- J^roL^hfom
fangen, door sondighen verdorven en veront- datse de Peni-

reynight heeft , die kan het door de penitenty ""'> '''''''*"

1) ernst. 2) OMnooselhcv t.
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Toor de tweede

planck nae de

seliipbreuek.

De Doop is

liet SacraTiient

der Penitentv.

Citaturdecret.

15. quajst. 1.

cap. Kinnissi-

me.

Mare. 1. 4.

Lucas 3. 3.

Beschrijvingh

van het laetst'

Olvsel.

suyver en nieuw maken, 't Zijn, segghense

,

de woorden van Hieronymus. Wiens woorden

het souden mogen zijn, ick segge evenwel datse

niet en kunnen worden verontschuldiglit van

godlloosheyt, mdiense worden verklaert en ver-

staen nae 't ghevoelen van dese lieden. Even
eens als of de Doop door de sonde vernietight

wierdt, en niet veel meer en behoorde te

komen in de gedachtenisse van den sondaer

soo dickwils als hy denckt aen de vergevinge

der sonden , op dat hy door de ghedachte-

nisse des Doops troost scheppen, moed i) onl-

fangen , verslerckinghe sijns geloofs bekomen ,

en sich aengaende de vergevinghe sijner son-

den, dewelcke hem belooft is in den Doop,

versekeren mocht, 't Gheen Hieronymus hard

en oneyghentlick ghesproken heeft , te weten
,

dat de Doop, van den welcken dieghene afghe-

vallen zijn, die verdienen van de ghemeynschap

der Kerck afgesneden te worden , door de peni-

tenty wordt vernieuwt, dat trecken dese fijn'

Uytleggei's tot hare godtloosheydl. Daerom als

men seer bequamelick en eygentlick wil spre-

ken , soo moet de Doop worden giienoemt een

Sacrament der Penitenty, overmidts de Doop
den ghenen die penitenty en beteringh soec-

ken te betrachten , gegeven is tot bevestigingh

der genade , en tot een zegel des vertrouwens.

En op dat niemant en meyne dat dit een ghe-

dichtsel is van mijn eygben hooft, soo dient

bemerokt, dat het niet alleen met de woorden

der Schriftuyf over-een komt , maer oock in

d'Oude Kerck een gemeyn ghevoelen , en als

een seer vaste grondt-reden geweest is. Want
in het boecksken van 't geloove tot Petrus

,

'twelck aen Augustmus toe-gheschreven wordt,

wordt de Doop ghenoenit een Sacrament des

geloofs en der penitenty of bekeeringh. En
wat loopen wy tot onsekere getuyghnissen?

Even als of men yetwes klaerders soude kun-

nen of mogen begeeren, dan het gheen d'Euan-

gehst verliaelt, te weten: Dat Joannes ghe-

predickt heeft den Doop der Penitenty tot

vergevinge der sonden.

Van 'tlaetste Olysel: ghelijck sy het

noemen.

18. T "Tet derde versonnen 2) Sacrament

X 1 'S het laetste Olysel : het weick

alleen door een Priester bedient en gegeven

wort , ende dat in 't uyterste des levens (ge-

lijck sy spreken) en door oly die van een Bis-

schop gheheylight is , en met dese forme van

woorden : Godt vergeve u door dese heylige

salvingh , en door sijne seer goederlieren barni-

hertigheyt al wat ghy gesondight hebt, door

het ghcsicht , door het gehoor, door de reuck
,

I) courage. 2) versierde.

door het ghevoel , en door de smaeck. Sy be-

weren 1) dat dit Sacrament twee krachten

heeft: als zijnde dienstigh tot de verghevinghe

der sonden , en tot verlichtingh van hchame-
licke kranckheydt , indien het den krancken

alsoo nut is , of andersins , tot saligheydt van de

ziel. Ende sy segghen dat d'insteilingh des sel-

ven beschreven is door Jacobus, daer hy seydt

:

Is yemandt kranck onder u ? Dat hy tot hem
roepe de Oudcrlinghen der Ghemeynte , ende

dat sy over hem bidden , hem salvende met

olye in den Name des Heeren : ende het ghe-

bedt des gheloofs sal den siecken behouden

,

ende de Heere sal hem oprechten, ende soo

hy sonden gedaen sal hebben , het sal hem
vergeven worden. Het is met dese salvingh

even eens ghesteldt, als met d'oplegginghe der

handen daer van ick voor henen verklaringh

ghedaen hebb', te weten , sy is een huychel-

sche gheveynstheydt , waer door dese lieden

sonder reden en sonder vrucht , d'Apostelen

willen nae bootsen. Marcus verhaelt dat de

Apostelen m iiaer eerste sendingh , volghens

't bevel 't welck sy van den Heer ontfanghen

hadden , de dooden opgeweckt , de duyvelen

uylgheworpen , de mélaetsche ghereynight , de

krancke genesen , en in het ghenesen der

kranckheydt, oly ghebruyckt hebben. Sy salf-

den , seght hy, vele krancke met olye , ende

maecktense ghesonl. Hier op heeft Jacobus

ghesien doe hy beval d'Ouderlinghen te roe-

pen om den krancken te salven. Dat in soo'

danighe ceremoniën gheen seer hooghe ver-

borgentheydt en is begrepen , dat sullen die

lichtelick oordcelen kunnen dewelcke bemerc-

ken wat voor een groote vryheydt de Heere

Christus en sijne Apostelen in dees' uyterlicke

dingen ghebruyckt hebben. Doe de Heere het

gesichte den blinden soude weder gheven , soo

heeft hy uyt stof en speecksel slijck gemaeckt,

sommige heeft hy door aenraken , sommighe

door sijn woordt genesen. In deser voegen

Kebben oock d'Apostelen sommighe sieckten

genesen en gheheelt alleen door haer woort,

sommighe door aenrakingh, sommighe door

salvingh. Maer sy souden moghen seggen , dal

het waerschijnlick is dat dese salvingh (gelijck

oock alle andere dinghen) van d'Apostelen niet

lichtveerdelick en is ghebruyckt gheweest. Ick

beken hel : evenwel en hebbense die niet ge-

bruyckt , als wesend' een inslrumenl en mid-

del der gesonl-makingh , maer alleen als zijnde

een leecken , daer door de onervarenlheyl der

eenvoudigen soude worden onderricht van waer

suicke groote kracht voortquam : op datse,

namelick , den lof daer van den Apostelen niet

en souden toe-schrijven. Want het is in de

I) versieren. 2) vao.

Het welcke,

volgheus haer

sef^gcu, ge-

grout is in de

woorden des

Apostels laco-

bus, Cap. 5.

VS. 14.

iMaer het is

afkomstig van

een hujrliel-

sclie treveynst-

heyt.

Mare. fi. 13.

De plaets van

laeobus en

helpt oock den

Papisten niet,

dewijl d'Apos-

tolisehe sal-

vingh tijlelick

en niirakeleus

gheweest is.

loan, 9. 6.

Matth. 9. 29.

Lncas 18. 42,

Actor. .1. f

en B. in.

en 19. *2
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([>. 6(18.)

Daer bciief-

fens en kun-

neose met geen

meerder redea

van dcsc sal-

vingh een Sa-

crament ma-

ken, aUse kun-

ueu doen van

allerley andere

teeckeuen die

in de Schrif-

tuyr verhaelt

staeu.

loan. 9. 6.

Actor. 20. 10.

Ten derden,

hare salvingh

en heeft heden-

daegs gant&ch

fEcen kracht.

Schrifluyr een ghemeyn en gewoonlick ge-

bruyck dat de Heylige Geest en sijne gaven
,

door d' oly beleeckent worden. Het is oock

suicks dat dese gaven der gesontmakingen

vergaen is, gelijck oock d'anJere mirakelen:

deweicke de Heere een tijdt langh heeft wil-

len laten geschieden, om de nieuwe verkon-

diginge des Euangeliums in der eeuwigheyt

won-
I

derbaerlick te maken. Dien-volgens

,

ofschoon wy noch soo seer toestonden dat de

salvingh een Sacrament was van die krachten
,

die te dier tijdt door de handen der Apostelen

bedient en verricht wierden : soo en gaet het

nochtans ons nu niet aen, dewijl ons de be-

dieningh van dese krachten niet en isopgeleydt.

19. En wat reden hebbense doch om uyt

dese salvingh liever een Sacrament te maken

ais uyt allerley andere teeckenen die ons m
de Schriftuyr verhaelt staen? Waerom en ma-

kens' oock niet een badt-water Siloah , op dat

de krancke menschen op sekere stonden en

tijden haer selven daer in dompelen en baden

mochten ? Dat soude , segghense , te vergeefs

en sonder vrucht gheschieden. Voorwaer niet

meer te vergheefs dan de salvmgh. Waerom
en streckense sich niet uyt op de doode licha-

men , naerdien Paulus sicli op eenen dooden

jonghelingh uytgestreckt en den selven alsoo

wederom opgeweckt heeft"? Waerom en is

slijck uyt speecksel en stof toebereydt, gheen

Sacrament? Alle d' ander' exempelen, seg-

ghense , zijn gheweest speciael en bysonder

:

maer dit wort door Jacobus gheboden. lek

antwoorde dat Jacobus sprack na de gelegent-

heyt van dien tijdt , doe de Kerck dusdanighen

zeghen Godts noch ghenoot en gebruyckte. Sy

segghen wel dat haer salvingh noch ter tijdt

deselfde kracht heeft : maer wy bevmden an-

ders. Niemandt en moet sich nu verwonderen

hoe datse de zielen, die sy wisten van Godes

Woordt , dat is van haer licht en leven bcr'

rooft, ongevoelick, en blint te zijn , met sulck

een stoutigheydt hebben durven bespotten en

bedriegen : naerdiens' haer- niet en schamen

selfs de gevoelicke en levendige sinnen des

lichaems te willen begoochelen. Sy stellen der-

halven haer selven ten spot wanneerse roemen

datse met de gave der ghesontmakingh begaeft

zijn. De Heere doet voorwaer de sijne t'aller

tijdt ondisrstant : en hy heelt nu niet min dan

eertijdts hare qualen , soo dickwils als 't noo-

dig is : maer hy en bewijst die openbare krach-

ten niet alsoo , en hy doet nu geen mirakelen

door de handen der Apostelen : want die gave

duyrd' alleen voor eenen sekeren tijdt , en is

oock ten deele door der menschen ondanck-

baerheydt terstont vervullen.

20. Daerom ghelijck d'Apostelen niet son-

der oorsaeck door het teecken der Oly opentlick

hebben beluyght dat de gave der ghesontma-

kingh , niet haer eyghen, maer des Heylighen

Geestes kracht was : alsoo doen wederom die

den Heylighen Geest groot onrecht, deweicke

segghen dat haer stinckend" en krachteloos'

oly sijn kracht zy. Want dit is even gelijck

of yemandt seyde , dat alle oly de kracht des

Heylighen Gheestes is, om dat d'oly in de

heylighe Schriftuyr met dien naem genoemt

wort : dat een yegelicke duy ve zy de Heylighe

Geest , om dat hy verschenen is in de ghe-

daente van een duyve. Maer sy mogen daer

toe sien. Wat ons belanght , het is dus voor

het leghen woordighe ghenoegh dat wy seker-

der dan seker bemercken , dat haer salvingh

gheen Sacrament en is : als deweicke geen

ceremony en is van Godt ingesteldt , en oock

geen beloft' en heeft. Want als wy dese twee

dinghen in't Sacrament eysschen, te weten,

dat het zy een ceremony van Godt geordi-

neerl , en dat het een belofte Godts hebbe

:

soo eysschen wy met eenen oock dat die

ceremony ons van Godt zy gegeven , en dat

de beloft' ons oock aengae. Want niemant en

beweert nu dat de Besnijdingh een Sacrament

is van de Christelicke Kerck , al hoewelse van

Godt was ingesteldt en een by gevoeghde

beloftenis hadde: door dien sy ons niet en is

bevolen, door dien oock de belofte die daer

aen gehecht was , ons op deselve condity met

en is gegheven. Dat de belofte daer op sy

dapperlick roemen in hare salvingh, ons niet

aen en gaet, dat hebben wy duydelick bevve-

sen , en sy selven gheven suicks door d'erva-

ringh te kennen. Die ceremony behoorde

ghebruyckt te worden alleen van die gene die

met de gave der gesontmakingh begaeft zijn,

en niet van dese beulen 1), die meer ver-

moghen hebben om te slachten en te dooden

,

dan om te genesen.

21. Hoewel ofschoon se bewesen hadden

dat dat gheen 't weick Jacobus van de sal-

vingh gebiedt , op desen tijdt past (van welck

bewijs sy seer wijdt af zijn) soo en soudense

doch selfs alsoo hare salvingh daer mede sy

ons tot noch toe gesmeert hebben , niet veel

voordeels hebben ghedaen. Jacobus wil dat

alle kvancken gesalft sullen worden : maer dese

ghesellen besmeeren met haer vettigheydt 2),

niet de krancken, maer de half doode licha-

men : wanneer de ziel aireede staet om soo

terstondt uyt het lichaem te vertrecken , of

(ghelijck sy spreken) als de mensch in sijn

uysterste leydt. Indiens' in haer Sacrament

een gereed' en dadelicke medicijn hebben, daer

door de scherpigheyt van de sieckten versach-

1) ïlceschhouwers. 2) vet.

Ten vierden,

sy doen den

Heyligen Geest

ongelijck, wan-

neerse segghen

dnt haer stinc-

kende en on-

nutte Oly, sijn

kraclit is.

Matth ;<. 16,

luan. l. .'52

Ten vijfden,

hoe 't zy, iiarc

salvingh en is

gheen Sacra-

ment, dewijl

die van den

lieer niet en is

ingesteldt, en

oock geen be-

loft' en heeft.

Ten sesteu,

datter geen

over een ko-

mingen zy tus-

schen de sal-

vingh van den

Apostel bevo-

len, en het

salfsel der Pa-

pisten, suicks

wordt betoont

door vijf ver-

gelijckingen.

1.
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ten , of immers tot de ziel eenige vertroos-

tingh toebrengen kunnen, soo zijnse seer

wreedt, datse die remedy nimmermeer in tijts

te werck en stellen. Jacobus wil dat de krancke

sal worden ghesalft van de Ouderlinghen der

Ghemeynte: dese lieden en laten, behalven

den Mis-priester, geenen anderen smeerder toe.

Wat belanght datse voor-geven dat Jacobus

door het woordt Ouderlingen verstaet de Pries-

ters, en dat hy in de plaets van eenen Ou-

derlingh , Ouderlingen noemt in het getal van

velen om der eerbaerheydt en het welstaens

wille , dat is al te nietigh 1 ) : even eens als

of de Kercken te dier tijdt sulcke groote hoo-

pen van Priesters hadden ghehadt dats' in een

langhe Processy en pralery 2) hadden kunnen

gaen , om de heylighe Oly over al te draghen.

3. Wanneer Jacobus eenvoudiglick 3) beveelt de

krancke te salven, so en beteeckent hy na mijn

verstandt gheen andere salvingh, dan die met

ghemeyne oly geschiedt: daer en staet oock

van geen ander oly in't verhael van Marcus.

Dese lieden en kennen geen oly daer toe

weerdigh, dan die, die van den Bisschop is

geheylight : dat is door veel adems verwarmt

,

door veel gemompels betoovert, en neghen-

mael met knye-buygingh ghegroet : seggende

driemael, heyligh' oly weest gegroet: drie-

mael, heylige salve weest gegroet: driemael,

heylighe balsem weest gegroet ; van wien lieb-

bense doch sodanige besweeringen gehaelt en

4. geleert? Jacobus seght, dat de krancke ,
wan-

Jac. 5. 16. neer hy met oly gesalft , en 't gebedt over

hem uyt gesproken sal zijn , indien hy geson-

dight heeft, vergevingh van sijn sonden sal

ontfangen : in sulcker voegen dat hy nu voor

Godt geabsolveert zijnde van de misdaedt

,

oock verlichtingh bekomen sal van sijn kranck-

heyt. Waer mede d' Apostel wil seggen, niet

dat de sonden door de vettigheydt van d'oly

worden uyt gewischt , maer dat de gebeden

der gheloovighen , door dewelcke de bedruckte

Broeder Gode sal worden gerecommandeert en

bevolen, niet ydel noch te vergheefs en sullen

wesen. Maer dese liegen godtlooslick dat door

haer heylighe , dat is vervloeckte salvingh
,
de

sonden vergheven worden. Lieve siet eens hoe

(p. 609.) fïjn datse sullen vorderen ,
wanneer men hun

|

schoon toe laet 't getuyghnisse van Jacobus na

B. haren lust te misbruycken. En op dat wy niet

langer en souden behoeven t'arbeyden om hare

leugenen te weder-leggen, so bevrijden ons oock

haer eygen Historiën van dese nioeyte. Want

in deselve wordt verhaelt dat de Paus Inno-

centius, die ten tijden van Augustinus de Room-

sche Kerck regeerde , ingestelt heeft , dat niet

alleen de Priesters , maer oock alle Christenen

1) blaeuw. 2) pompcry. 3) alechtelick.

oly gebruycken souden, om daer mede te sal-

ven als het hen of den haren noodigh mochte

zijn. Dit beschrijft Sigebertus in sijn Chronijck.

Van de Kerckelicke Ordens.

22. Y J"et Sacrament des Ordens heeft Willende vau

i~l in haer registerde vierde plaets:
''^^^fgri-''

maer het is so vruchtbaer dal het uyt sich meut des Or-

voort breneht seven Sacramentkens. Dit is nu denspreken.ao

1 I 1 1- 1 1- I 1 J t
neemt hy voor

een seer belacchehck dmgh , datse seggen dat- t,,,„ jing^u ,«

ter seven Sacramenten zijn , en datse noch- veiUandeien.

tans dertien Sacramenten op-tellen ,
wanneerse

de seven opsommen 1) willen. Want sy en

kunnen niet voorwenden , dat de seven Sacra-

menten des Ordens, maer een eenig Sacra-

ment zijn : om dats' alle te samen strecken tot

het Priesterdom , en gelijck als trappen zijn

om daer toe te geraken. Want dewijl het open-

baer is dat elcke Orden verscheyden ceremo-

niën heeft , en sy daer benelFens selfs segghen

dat die Ordens verscheyden gaven zijn : so en

kan niemant twijflfelen dat het seven Sacra-

menten ghenoemt moeten worden ,
indien men

haer eyghen Leere wil aennemen. En wat is

't dat wy daer over disputeeren , als of het

een twijffelachtige saeck waer , nadien sy selfs

opentück en onderscheydentlick verklaren en

belijden datter seven zijn? Eerstelick sullen i.iioeveeien

wy in 't voor by gaen aenwijsen hoe veel en
^^.^^J^;

hoe dwase pngerijmtheden sy ons m de handt schicktheden

steecken , wanneers' ons haer' Ordens voor syona alhier in

Sacramenten willen aenprijsen. Ten anderen
,(^„

/"" """'

sullen wv bemercken of die ceremony die de 2.0fdeKepc-

Kercken 'ghebruycken in 't ordineeren der Die- ^elicke Orden
o

. "^ -, 11 . Een Sacrament

naren, eenighsins een Sacrament mach ghenoemt
^y

worden. Sy maken dan seven Kerckelicke Or-

dens of trappen , dewelcke sy vercieren met

den naem Sacrament. Dees' Ordens zijn , de Lib. 4. Sen-«

Deur-wachters , de Lesers ,
d'Exorcisten of Be- t™-

f^
34.

sweerders, de Acoluthen, d'Onder-diakenen,
'"''''

de Diakenen, en de Priesters. En sy seggen Eu vooreerst,

datter seven zijn van wegen de sevenderley datse seven Or-

1 TT 1- /-i . 1 J Jens maken,
graty en gave des Heyligen Geestes, daer mede

^^j j^ y^,, q^.

begaeft moeten zijn die gene die tot dees' Or- wetenheydt en

dens gevordert worden. Maer dese graty en
;:;;';,|t\73™t;

gave wordt hen vermeerdert en overvloediger saimheyt voort

geschoncken in hare bevorderingh 2) tot de- gekomen,

selve. Voor eerst hebbense dit haer ghetal ge-

vonden en ghehaelt uyt een verkeerd' uytleg-

gingh van de Schriftuyr : om dat hun dunckt

datse by Jesaia gelesen hebben seven krachten ies:i ii. 2.

des Heylighen Geestes, daer nochtans Jesaia in

der waerheydt alleen verhael doel van ses

krachten , en daer benelfens oock Ie dier plaet-

sen alle de gratiën en gaven des Heyligen Gees-

tes niet en heeft willen optellen. Want hy wordt

soo wel in andere plaelsen der Schriftuyr ghe-

1) verhalen. 2) vorderingh.
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OiiiiiiuluTcest

lluguiiia: alte-

ra Gailielmi.

1'ui'isieiisis.

Tuil twee-

den en koraen-

sc met iiialkan-

deiea niet over

een hoe veel en

wclcke die Or-

dens zijn.

UiJor. lib. 7.

etyni.allejjatur

ca]).C]eros, dis-

tiuct.2l.&dis-

tinct. 33. eap.

Lector, & eap.

Ostiüi-ius.

Ten derden,

maken sy seer

oureclitveerde-

liek Christus

tot haren me-

de-dienaer in

alle hare- Or-

dens, op d,nts'

hare beuselin-

ghen te meer

sondenacnprij-

sen.

loan, 2. 15.

en 10, 7,

I.ucas U. 18.

Mare 7. 3.i.

loan. 13, 5,

Mat(h,2() 36.

noeiiil den Gheesl des levens , der lieyligli-

makingh , en der aennemingh tot kinderen , als

in de voor seyde plaels van Jesaia den Gheest

der wijsheyt , des verstandts , des raedls , der

sterckte, der wetenschap, en der vreese des

Heeren. Hoewel andere die sclierpsinniger zijn
,

maken niet alleen seven , maer negen Ordens
,

nae de gelijckenisse , soose segghen , van de

triumpheerende Kerck. En dese strijden oock

onder en leghen inalkanderen , overmits som-

mige willen dal de Kerckelicke kriiyn zy d'

eerste van alle d'ander Ordens, en het Bis-

schopdom de laetsle : sommi'ghe wederom de

Kerckelicke kruyn buyten de Ordens sluyten,

en hel Aerls-Bisschopdom daer onder reecke-

nen. Isidorus maeckt een ander onderscheydl

,

want hy scheydt de Psalmisten van de Lesers,

stellende de Psalmisten over de ghesanghen,

en de Lesers over het lesen van de Schrifluyr

tot onderwijsinghe des voicks. En dit onder-

scheyt wort in de Ganones of Regels onder-

houden. Wat willense van ons in soo groeten

verscheydenheyt gevolght of ghemeden I) heb-

ben ? Sullen wy seggen datier seven Ordens

zijn? Soo leert ons de Meester der Sentenlien :

maer de seer verlichte Doctoren oordeelen en

verklaren anders. Daer benefïens so zijn oock

dese Doctoren tweedrachtigh onder inalkande-

ren. En dat meer is de heylige Ganones roe-

pen ons op eenen anderen wegli. Aldus accor-

deeren quansuys de menschen , wanneerse van

Goddelicke saken sonder Godls VVoordt dispu-

teeren en handelen.

23. Maer dit gael alle dwaesheydt te bo-

ven
, dals' in all' haer Ordens en in eicken

van dien Gliristus maken tol haren mede-broe-

der. Voor eerst heeft hy, seggense , 't ampt
eens deurwaerders bedient , doe hy de koopers

en verkoopers , met geessels van snoerkens

ghemaeckl, uyl den Tempel dreef. Hy geeft

oock te kennen dat hy een deurwachter is,

wanneer hy seydl : lek ben de deure. Hy heeft

het ampt eens Lesers aengenomen, doe hy
Jesaia las in de Synagoge.- Hy heeft het ampt
verricht van een Exorcist of besweerder, doe

hy de tongh en ooren des blinden en stommen
aanroerde met speecksel , en den selyen sijn

gehoor en spraeck weder gaf. Hy heeft be-

tuyghl dat hy een Acoluthus of Keers-drager

was met dese woorden : Wie my na volgt

,

die en wandelt in de duysternisse niet. Hy heeft

het ampt van een Onder-diaken volbracht , doe
hy met een linnen kleedt omgort zijnde de

voeten der Discipelen wiesch, Hy heeft de Per-

soon eens Diakens gedraghen , doe hy sijn li-

chaem en bloedt in het Nachtmael uyldeelde.

Hy heeft de plichten eens Priesters uylgevoert,

1) gevloden.

brengende.

doe hy hem-selven lot een oH'erhand' aen 't

Kruys den Vader op-olTerde, Dese dinghen en

kunnen soo sonder lacchen niet gehoort wor-

den, dat ick my verwonder datse selfs sonder

lacchen beschreven zijn , indien 'l menschen

zijn geweest die deselve beschreven hebben.

Maer insonderheyl is hel een aenmerckens-

weerdighe scherpsinnigheyt daer mede sy philo-

sopheeren in het woordl Acoluthus , seggende

dat het soo veel beduydt als het woordl Cerofe-

rarius , 't welck mijns bedunckens een 1) woort

van tooverij 2) is, immers een woort by alle volc-

keren en talen onbeken t Daer het woort Acolu-

thus, by den Griecken niet anders en beteeckent

dan eenen die achter yemanden gael en hem ver-

geselschapt : en sy ondertusschen door het woort

Ceroferarius eenen Toorize-drager beleeckenen

willen. Maer 3) indien ick dese sotternijen die

soo seer ydel en bespot telick 4) zijn met ernst

wilde wederleggen , so soud' ick selfs oock

met recht mogen belacht en bespol worden,

24, Op datse nochtans de vrouwkens niet

langer en bedriegen , soo moet ick haer ydel- ''j^"
^'^''^

heyt a's in 't voor by gaen ontdecken en door- der- deel van

stnjcken. Sy ordineeren en maken met groeten decs' Ordeus

prael 5) hare Lesers, Psalmi=,len, Deurwach- ? '« "iet an-

r All -1-1 1- \ae\,

Iers en Acoluthen tot vernchlingh van die gheen seèoker

diensten die sy den kinderen, of immers den a^pt met sirh

genen die sy Leecken noemen , bevelen en

overgeven. Want wie ontsleeckl ghemeynhck
de Wasse-keerssen

, |
wie giet den wijn en het

water met het kannetje 0) in den Kelck

,

anders dan een jongen , of een slordigh en

arme Leecke-broer die daer mede sijn kost

wint? Zijn 't oock niet deselve die daer singen?

Die de Kerck-deuren sluyten en opendoen?
Want wie heeft doch in hare Kercken ooyl

ghesien dat de Accluth, of deurwachter sijn

ampt bediende? Jae die in sijn kindtsheydl

het ambt van een Acoluth bedient heeft , die

en bedient dat niet meer als hy in d'Orde

en stant 7) der Acoluthen aengenomen en een

Acoluth genoemt wort, so datse schijnen het

ampt met voordacht en opset Ie willen wech
werpen , wanneerse den naem en tytel des

ampts aennemen, Siet waerom sy door Sacra-

menten geheylighl worden, en den Heyligen

Geest ontfangen moeten , namelick , om ledigh

te gaen en niet met allen te doen. Indiense voor- Een beiac-

wenden , dat dit veroorsaeckt wordt door de
''^^^^^f^''

"•^''

verdraeythej'dt der tijden , dals' hare diensten

verlaten en veronachtsamen , soo lael hun oock

met eenen belijden , dat hedensdaegbs in de

Kerck geen gebruyck noch vrucht en komt

van haer heylighe Ordens, die sy soo seer

wonderlick verheffen en prijsen : en dal haer

1) (tooverschl. 21 r\ ;^ Iloewi-l. i) spottclick,

5) pouipery. 0; d'AiupuU'. 7) bende.
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Du l'iiepschc

licswecrders.

Actor. l'J. 13.

Wat men van

die vei'werriu-

ghe deronghe-

schitkte Or-

dens sal gevoe-

len.

Komende tot

het tweede, te

weten, of d'Or-

den een Sacra-

ment mach ge-

naemt worden,

soo wordt eerst

ghetoont met
wat een groo-

teuydelheytsy

hare Gecstelic-

ke op den top

van 't hooft

schrappin.

Cap. dupl. 12.

HUa'st. 1.

l. Petr. 2. 9.

ganlsche Kerck vol Is van vervloecking , de-

wijl sy toe laet dat de Wasse-keerssen en Kan-

netjes of 1) Ampullen behandelt worden door 2)

Kinderen en Leecken , dewelcke van niemandt

weerdighlick en mogen worden aengeroert

,

dan van de gene die tot Aeoluthen ghewijet

zijn ; dewijl sy de gesanghen den kinderen

beveelt en over geeft, dewelcke niet dan uyt

eenen gewijeden en geheylighden mondt be-

hoorden ghehoort te worden. Tot wat eynde

wijen en maken sy haer Exorcisten of besweer-

ders? lek verstae dat de Joden hare besweer-

ders hadden : maer ick sie oock dats' alsoo

genaemt wierden van weghen de besweermgen

die sy deden. Wie heeft ooyt hooren segghen

dat dese versierde' en ghecontrefeyte besweer-

ders een eenigh bewijs van hare professy ghe-

daen en betoont hebben? Men versint 3) dat

hen macht is gegeven om den uytsinnigen

,

den ongheloovighen , en besetenen de handen

op te leggen : doch sy en kunnen den duy vel

niet wijs maken datse met sulcken macht be-

gaeft zijn , niet alleen om dat de Duyvels hare

bevelen niet en ghehoorsamen , maer oock om
dat de Duyvels macht en ghebiedt hebben over

hen. Want ghy en sult onder tien nauwlicks

eenen vinden die van den boosen Geest niet

en wordt gedreven. Derhalven al wat sy van

hare kleyne Ordens rabbelen , dat is uyt plompe

en bespottelicke 4) leugenen te samen geflanst.

Van d'oude Acoluthen, en Deurwachters en

Lesers , is gesproken in een andere ptaets

,

doe wy d'Ordens van de Kerck verklaerden.

Wy hebben alhier alleenlick voor, te kampen

tegen dien nieuwen vondt van het sevenvou-

dige Sacrament in de Kerckelicke Ordens : waer

van nergens anders en wort gelesen dan by

dees' onnutte swetters , namdick , de School-

leeraers en Canonisten.

25. Laet ons nu handelen van de ceremo-

niën diese ghebruycken. Voor eerst huldighen

en makense door een gemeyn teecken tot

Geestelicken 5) alle de ghene dies' in haer röt'

en bend' aenschrijven. Want sy schrappen èn

scheeren hun het hayr af op den top des

hoofts , op dat daer door als door een kroon ,

gelijckse seggen, de Konincklicke weerdigheyt

beteeckent worde : overmits de Geestelicken 5)

Koningen zijn moeten om haer selven en andere

te regeeren. Want Petrus spreeckt van hen

aldus : Ghy-lieden zijt een uytverkoren ghe-

slacht, een Konincklick Priesterdom, een hey-

ligh volck , een verkregen volck. Maer dit is

een heylighschennis 6) geweest datse dat gheen

't welck de gantsche Kerck eygen toe komt

,

haer selven alleen eygen aentrecken , en hoog-

n 2) van.

C) kerck-roof.

ert. 4.) spott.dieke. .".) Klercken.

moedelick roemen en proncken met den tylel

die sy den gheloovighen ontruckt hebben.

Petrus spreeckt de gantsche Kerck aen : sy

verdraeijen dat tot eenighe weynighe die ghe-

schoren zijn: even eens als of tot hen alleen

geseydt waer' : Weest heyligh : even als of

sy alleen door 't bloet van Christus verkre-

ghen waren : even als of sy alleen waren ghe-

maeckt Gode tot een Koninckrijck en Pries-

terdom. Sy brenghen daer nae noch andere

redenen voort: Dat, namelick , de top des

hoofts bloot ghemaeckt wordt , om te betoonen

dat hare ghedachten sonder verhinderingh tot

den Heere opstijghen , en met onghedeckten

aenghesichte de heerlickheydt Godts aenschou-

wen moeten : of op datse daer door souden

worden geleert dat de gebreken hares mondts

en harer ooghen moeten besnoeyt worden. Of
.dat de scheeringhe des hoofts is d'aflegginghe

der tijdtlicke goederen : en dat door de krans

van hayr die rontsom 't hooft blijft, beteeckent

wordt het overblijfsel der goederen die tot

hare onderhoudingh worden behouden. Alle

dingh in liguyren : seker 1) om dat 2) de

voorhangh des Tempels noch niet en is ghe-

scheurt. En daerom , haer selven doende ghe-

looven datse sich in haer ampt wel en fijn

ghequeten hebben , wanneerse sulcke dinghen

door haer kruyn hebben afghebeeldt, en doense

niet met allen van die dinghen in der daedt

en waerheydt. Hoe langh sullens' ons door

soodanighe leugenen en guychelrijen bespotten?

De Geestelicken beduyden en betoonen door een

weynigh afgeschoren hayrs datse den over-

vloedt der tijdtlicke goederen hebben wech
gheworpen , datse de heerlickheydt Godts aen-

schouwen , en de begheerlickheydt der ooren

en ooghen ghedoodt hebben : maer daer en is

geen gierigher, onverstandiger, en onkuyscher

soort 3) en gheslacht van menschen. Waerom
en hebbense niet liever de heyligheydt in der

daedt en waerheydt te bewijsen , dan door

valsch' en leughenachtighe teeckenen de ghe-

daent' en schijn der heyligheyt te veynsen?

26. Voorts wanneerse seggen dat de kruyn

der Geestelicken haer oorsprongh heeft van de

Nazareers, wat ghevense daer med' anders te

kennen dan dal hare verborghentheden van de

Joodtsche ceremoniën geboren, of veel eer een

louter' Jodendom zijn : datse voorts daer by

voegen, dat Priscilla, Aquila en Paulus selfs

een ghelofte ghedacn hebbende , 't hooft ghe-

schoren hebben , op datse ghereynight souden

worden : daer in betoonense hare grove onwe-

tenheydt. Want sulcks en wordt van Priscilla

nerghens ghelesen : en van Aquila is het oock

onseker. Want die sclieermgh daer van Lucas

1) []. 2) nam.lick. 3) aerdt.

Lib. 4. Seut.

dist. 2'!. cap.

duo snut.

Ten anderen,

door wat on-

wijse en ourc-

delicke rede-

nen sy dees*

instellingh ver-

dedi'Ken.

Lib. 4. Seut.

dist. 34. cap. 1.

Teu derdcu,

datse 't Joden-

doir. dwacsse-

lick nabootsen,

wauneersedese

kruyn afbren-

gen van de Na-

zareers ofVer-

loofdens, of

van Priscilla,

Aquila en Pau-

lus. Numer. 6.

18 Actor. 18.

18.
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Waerom Pau-

lus van wegen

ueu gheloftsijn

huoft glic3cbo-

ren heeft.

(p. 610.)

Cap. Pruliibe

ajgt. 25.

üyt .^ugusti-

nus blijckt van

waer de kniyu

der Klercken

afkoinstigh is.

Augustin. de

opcrc Moiiach.

in fine.

Item in Ke-

tract. 2. 21.

IX'u vourt-

gaugh.

spreeckl, mach so wel op Paulus als op Aquihi

worden gheduydt. En op dat wy hen-lieden

't exempel dats' in Paulus seggen te hebben

,

volghens haer begeert niet toe en slaen : soo

moeten d'eenvoudige Lesers bemercken en

waernemen dat Paulus sijn hooft nooyt en heeft

gheschoren tot eenighe heylighmakingh : maer

alleen op dat hy sich na der Broederen swack-

heydt schicken en voegen mocht. lek pleegh'

soodanige geloften te noemen : Geloften der

Liefde, maer niet der Godtsdienstlgheyt, dat

is aengenomen niet van weghen eenighe Religy

of Godtsdienst, maer alleen om der swacken

onverstandt te dragen: gelijck hy selfs seght:

Dat hy den Joden geworden is alseenJode,

&c. Hy heeft derhalven dit ghedaen , en dat

voor eenmael , en voor een kor-
|

ten tijdt,

op dat hy sich soo langh nae de Joden voe-

ghen soude. Maer als dese de reynighmakin-

hen der Nazareen sonder eenige vrucht willen

navolgen, wat doens' anders dan dats' een

tweede Jodendom oprechten , terwijl sy het

oude verkeerdelick trachten na te bootsen ?

Met deselve conscienty is oock die Decretale

Sendtbrief gemaeckt dewelcke den geesteüc-

ken I ) verbiet , volgens de Leere des Apos-

tels, langh hayr te dragen, maer 't selvige

als een bol %) in't ronde te scheeren. Even

eens als of d'Apostel leerende wat alle man-

nen betaemt en eerlick is , bekommert waer'

geweest met de ronde scheermghe der gees-

telicken 1). Uyt dese trelfelicke beginselen

m.ogen nu de Lesers af nemen , hoedanigen

kracht en weerdigheydt d'andere verborgent-

heden hebben die hier navolgen.

27. Het is uyt Augustinus alleen ghenoegh-

saem openbaer waer uyt de kruyn der geeste-

licken I ) haren oorsprongh heeft. Want dewijl

te dier tijdt geen andere langh hayr en droe-

gen dan de teere straet-pronckers , en die na

eene , den mannen niet seer betaemlicke net-

tigheyt en cierlickheydt stonden : so scheen

het geen goedt exempel te sullen zijn , indien

men den geestelicken 1) suicks toeliet. Dien-

volghens wierdt den geestelicken 1) gelast dats'

haer hooft of scheeren of schrappen souden

,

op datse gheen schijn en souden gheven van

een verwijfde prael en pronckery. Ende dit hayr

korten en scheeren was te dier tijdt soo ge-

meyn onder alle menschen , dat eenighe Mon-
nicken het hayr lieten wassen , om te betoonen

datse heyliger waren dan andere, en om te

hebben eenigh teecken van onderscheydt. Nae-

derhant doe men het hayr wederom langh

begon te draghen , en sommighe voickeren

tot het Christendom quamen die altijdt langh

hayr gedraghen hadden
,

ghelijck als Vranck-

1) Klcrckuu. 2) kluot.

rijck , Duylslandt en Engelandl : so is't waer-

schijnlick dat de geestelicken I) over al het

hooft gheschoren hebben , op datse niet en

souden schijnen te staen na de vercievinghc

des hayrs. Ten laetsten doe de tijden begon-

den verdorven te worden , en dat alle d'oude

insetlinghen of verkeert of tot superstity veran-

dert waren , dewijlse in de scheeringh en hayr-

kortingh der geestelicken 1) gheen reden en

saghen (want sy hadden alleen daer in hare

voorgangers na gevolght , sonder te weten

waerom) so hebbense dese verborgenlheyt ge-

smeet , dies' ons nu ter lijdt superstitieusehck

aenprijsen en in de hant steecken tot goet-

making van haer Sacrament. De Deur-wach-

ters ontfangen in haer inhuldigingh de sleutelen

van de Kerck , op datse daer uyt souden ver-

staen en af nemen dat hen de bewaringh des

Tempels bevolen wort. De Lesers ontfanghen

den Heyligen Bybel. De Besweerders de For-

melieren van hare besweeringen , diese sullen

ghebruycken over d'uylsinnighe en besetene

menschen. D'Acoluthen de Wasse-keerssen en

de Kan of 2) Ampulle. Siet dit zijn de cere-

moniën , in dewelcke , soo men haer ghelooven

wil , soo véél verborghen kracht is , datse kun-

nen zijn niet alleen teeckenen en panden , maer

oock oorsaken van d'onsienlicke ghenade. Want
dit vereysschense , volgens hare beschrijvingh

en verklaringh , wanneerse deselve willen ghe-

reeckent hebben onder de Sacramenten. Maer

om kort te maken , ick segge datse ongerijm-

delick doen wanneers' in de Scholen en in

hare Canones dese minder Ordens tot Sacra-

menten maken : nadien deselve , selfs volgens

de belijdenisse der gener die dit leeren , in

d'eerste Kerck onbekent gheweest en veel

jaren daer nae bedacht en versiert zijn. Na-

dien oock de Sacramenten , als dewelcke Godts

beloftenis vatten , van geen Engelen noch men-

schen en moeten en inghestelt worden , maer

van Godt alleen : wien het geven der beloften

alleen eygen toe komt.

28. Daer zijn noch drie Ordens overig die

sy de meerdere noemen. Van dewelck het Ou-

der-üiakenschap (soose segghen) in dit ghetal

en op desen trap over-gestelt is , doe die me-

nighte der minder' Ordens 't hooft begonden

op te steecken. En om dat hun dunckt datse

voor dese drie meerdere het ghetuyghnis van

Godts Woordt hebben , soo noemense die by-

sonderlick de Heylige Ordens om der eeren

will'. Maer wy moeten sien hoe scheef en

verkeerdelick sy d'instellingen des Heeren mis-

bruycken tot haren deck-mantel Wy sullen

beginnen van de Orden en Slant -i) der Pries-

teren of der Ofler-Priesteren. Want sy geven

1) Klercken. 2) [ ]. 3) bend.-

Du verJcr-

ïingh.

Andere on-

geschickte ce-

remoniën daer

mede sy de

Deur-wach-

ters , Lesers,

Besweerders

en Acoluthen

wijden eu in-

huldigen.

Lib. 4. sen-

tent. dist. 24.

Sy zijn niet

wecrdig datse

met den naeni

van Sacrament

op-ghepronckt

worden.

Aengaendc

d'Orden der

Priesteren.
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Welckei's

ampt beschrc-

1. Dewijl sy

belijden datse

een offerhande

der versoening

o|)-offeren, so

doeuse 't Pries-

terdom van

f;hri8tus groot

onrecht.

Psalm 110.4.

Hebr.

eu 7.

Waer uyt

blijckt dathaer

Priesterschap

gheen Sacra-

ment en zy,

maer eene

godtlooslieydt.

met dese twee woorden een en de selfde saeck

te kennen , en noemen Priesters of OITer-Pries-

ters die ghene welckers ampt is
,
gelijckse seg-

gen , d'olFerhande des lichaeras en des bloedis

van Christus op den Altaer op te offeren , de

ghebeden te doen, en de gaven Godts te zeghe-

nen. Daerom ontfanghense in haerordineeringh

en inhuldiging een schotel met Hostien , tot

een teccken dat hen macht ghegeven is om
Gode Versoen-oil'erhanden op te offeren. Men
salft 1) hun oock de handen tot een teecken

dat hun macht wort gegeven om te consacre-

ren en te heyligen. Maer van de ceremoniën

sullen wy hier na spreken. Aengaende de saeck

selve , ick segghe dat het soo verre van daer

is datse van dat geen 't welck sy voorwenden
,

een letterken souden hebben uyt Godes Woort

,

datse selfs d'ordonnantien en instellingen Godts

niet schelmachtiger en hadden kunnen verval-

schen en verderven. Voor eerst moeten wy
voor vast en seker houden 't gheen wy ge-

seydt hebben doe wy van de Paepsche Misse

handelden, dat, namelick , die alle te samen

den Heere Christus groot onrecht doen , de-

welcke haer selven Priesters noemen, om Offer-

handen der Versoeningh op te oil'eren. Hy is

van den Vader met eedt-svveeren verordent en

gheheylight tot een Priester na d'ordeningh

Melchisedeks sonder eynd' en sonder nakomer

of opvolger 2). Hy is het, die eenmael op-

gheoffert heeft d 'offerhande van een eeuwige

reynigingh en versoeningh ; en die nu in het

heylighe der Hemelen in gegaen zijnde, voor ons

bidt. In hem zijn wy alle te samen Priesters

,

maer om lof en dancksegginghen , en om ons

selven en alles wat ons aen gaet Gode op te

offeren. Dit heeft hy bysonders en eygens

ghehadt , dat hy door sijn offerhande Godl

versoent, en de sonden ghereynight en uyt-

ghewischt heeft. Dewijl dan dese Mis-Priesters

dit haer selven aenlrecken , wat blijfter 3)

anders te segghen , dan dat haer Priesterdom

ongoddelick en lasterlick is? Voorwaer sy zijn

veel t'onbeschaemt wanneerse 't selve met den

tytel van Sacrament vercieren. Wat belanght

het waerachtigh en echt 4) ampt van de Pries-

teren en Dienaren der Kercke , 't welck ons

Christus door sijn mondt heeft bevolen en aen-

gepresen, ick houd'et geern voor een Sacra-

ment. Want het heeft voor eerst een cere-

mony , die uyt de Schriftuyr ghenomen is

Ten anderen beluyght Paulus datse niet ydel

noch te vergeefs en is , maer een waerachtigh

teecken zy van de gheestelicke genade Godts.

Maer dat ick het als een derde Sacrament by
d'andere twee niet ghetelt en hebbe , dat is

1) smeert. 2) snccesseur of ;iavoIger. 3) resteerter.

4) oprecht.

gheschiedt om dat het niet ordinaris noch ge-

me yn
I

en is by alle de gheloovige , maer

alleenlick een particulier ampt betreft en aen-

gaet. Doch wanneer ick dees' eer' den Die-

naren en den dienst die Christus verordent

heeft toe-eygen', soo en moeten de Paepsche

Mis-Pnesters sich daerop niet verhooveerdigen.

Want dese Dienaers daer van wy spreken
,

zijn door de mondt van Jesus Christus geor-

dineert om te zijn uytdeelders sijns Euange-

liums en sijner Verborgentheden , en niet om
te zijn Oil'eraers en Mis-Papen. Hy heeft hen-

lieden een bevel gegheven om het Euange-

lium te predicken en de kudde te weyden,
niet om offerhanden te slachten en op te offe-

ren. Hy heeft hen de genade des Heyligen

Geestes belooft , niet om de sonden te ver-

soenen , maer om de regeeringh van de Kerck

na behooren te bedienen en t'onderhouden.

29. De ceremoniën komen met de saeck

selve wel over een. Doe onse Heer d'Apos-

telen uyt sondt om het Euangelium te predic-

ken , soo blies hy op haer. Door welck teecken

hy voor ooghen stelde de kracht des Heyli-

ghen Geestes daer -med' hy haer begaefde.

Dees' aenblasing hebben dese fijne mannen be-

houden, en als ofse den Heyligen Geest uyt haer

keel blasen konden , soo mompelen sy over de

ghene diese tot Priesters maken , dese woor-

den : Ontfanght den Heyligen Geest. Soo seer

zijnse gheneghen om alles verkeerdelick na te

bootsen : niet gelijck de guychelaers en kamer-

speelders (die hare potsen 1) doen nae de

kunst , en met een sekere beduydingh) maer

gelijck de apen 2) , dewelcke dertelick en son-

der eenigh onderschyt en bcscheyt alles nae

bootsen 3). Wy onderhouden, segghense , 't

exempel des Heeren. Maer de Heere heeft veel

dinghen ghedaen , die hy ons niet en heeft

willen stellen tot exempelen. De Heere heeft

tot sijne Discipelen geseyt : Ontfanght den Hey-

ligen Geetit. Hy heeft oock tot Lazarus geseyt:

Lazarus, komt uyt. Hy seyde tot den gicht-

siecken : Slaet op en wandelt. Waerom en

sprekense dese woorden niet tot alle dooden

en gicht-siecken ? Hy heeft een bewijs ghe-

geven van sijne Goddelicke kracht , doe hy

op d'.'Vpostelen blies, en hen met de gave des

Heylighen Geestes vervulde. Indiense dit oock

bestaen te doen , soo soeckense Godt in sijne

Goddelicke wercken na te volgen, en roepen 4)

hem by nae ghelijck als in de wedbaen,

maer sy zijn seer wijt af van yetwes te ver-

richten , ende en doen met haer* onnutte ghe-

beerden niet anders dan datse Christus bespot-

ten. Sy zijn wel soo seer onbeschaemt datse

durven seggen en betuyghen dat de Heylighe

]) bootsen. 2) apen. 3) rontrefeyten. i\ roepen.

(p. 611.)

2. Haerur-
dinceriugh is

ontbloot vau

Godes Woort.

Marr. IG. 15.

loan. 31 15.

S. Sy heb-

ben liwaesse-

lick en godt-

looslick d'aen-

blasing vau

Chrisius na

gevolght.

loan. 20. 22.

. Wederlegging

van ein uyt-

vlucht.

loun 20. 22.

loan 1 l. 43.

Matth. 9 0.

Een andere

godtloose iiyt-
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Geest van hun gegeven wordt. Maer lioe waer-

achtigh dit zy, dal leert d'ervaringh, door

dewelcke wy klaerlick bemercken dat de gene

die tot Priesters gheconsacreert zijn , van peer-

den tot ezels , en van sotten tot uytsinnighe

verandert worden. Evenwel en neem' ick hier-

om den strijdt teghen hun niet aen : ick ver-

werp' en bestraif alleen die ceremony , waer

mede sy Christus niet en hadden behooren nae

te bootsen, dewijl Christus die ghebruyckt heeft

tot een bysonder teecken van het mirakel 't

welck hy dede : soo verr' is het daer af dat

de naevolgingh diese tot onschuldt voorwen-

der^ haer saeck eenighsins verschoonen soude.

30. Maer van wien hebbense doch de

salvingh ontfangen ? Sy antwoorden datse de

selvighe ontfangen hebben van de kinderen

Aarons , van deweick' oock haer Orden oor-

spronckelick is afghekomen. Sy willen dan haer

selven liever altijdt met verkeerd' exempelen

verdedigen , dan belijden , dat dat geen 't welck

sy lichtveerdigh en sonder reden gebruycken
,

van hen ghevonden en versonnen I) is. Maer

ondertusschen en bemerckense niet datse den

Priesterdomme van Christus grootehcks veron-

ghelijcken, wanneers' haer selven maken tot na-

komers 2) en opvolgers van de kmderen Aarons

:

overmits het Priesterdom van Christus alleen

door alle d'oude Priesterdommen beduydt en af-

gebeelt was. Daerom oock alle deselve Priester-

dommen, int Priesterdom van Christus besloten,

vervult en ge-eyndight zijn
,
gelijck ick aireede

sommighe reysen verhaalt hebb', en de Brief

tot den Hebreen sulcks klaerlicks betuyght,

Indiens' in de ceremoniën van Moses so groeten

vermaeck hebben , waerom en olFerense geen

runderen, kalveren en lammeren? Sy hebben

wel een groot deel van den ouden Tabernakel

en vande gantsche Joodtsche Religy : maer dit

ontbreeckt nochtans aen haren Godtsdienst, datse

gheen kalveren noch runderen en oll'eren. Wie
en siet niet dat dees' onderhoudingli der sal-

vingh veel verderflicker is dan de Besnijdenis
,

bysonderlick wanneer daer by komt een super-

stitieuse en Phariseische waen en weyningh

van de weerdigheydt des wercks. De Joden

stelden het vertrouwen van hare gherechtig-

heydt in de Besnijdenis : en dese stellen de

gheestelicke gaven in de salvingh. Dien-vol-

ghens dewijl sy begeeren te zijn naevolghers

der Leviten , soo vallens' af van Christus en

versaken het Herders-ampt.

31. Dit is quansuys haer heylighe Oly,

waer door hun een nierck- teecken inghedruckt

wort , 't welck
,
ghelijck sy seggen , niet en kan

uytghewischt worden. Even als of men oly

met stof en sout , of (indiense styver aenkleeft)

IJ vurbiert. ü) successeurs.

met zeep niet en soude kunnen afwasschen.

Maer , seggense , dat merck-teecken is gheestc-

lick. Maer segg' ick , wat ghemeynschap heeft

d'oly met de ziel? Hebbense vergeten 't gheen

sy voort brengen uyt Augustinus , te weten :

Indien men het woort afsondert van 't water,

datter niet anders en sal zijn en blijven dan

water: overmits het v/oordt maeckt dat het

water een Sacrament wordt? Wat woordt sul-

lense doch toonen in haer oly ? SuUense voort

brengen dat woort daer door Moses gheboden

wierdt de Sonen Aarons te salven ? Maer daer

wordt hem oock bevel ghegeven van den Rock

,

van den Ephod , van den Hoedt , van de hey-

lige Kroon daer med' Aaron moeste worden

verciert, van de Rocken , Staven , Myters daer

mede sijne Sonen bekleet souden worden. Daer

wort noch gheboden van een kalf te slachten
,

van des selfs vet te branden , van de ram-

men in stucken te houwen en te verbranden

,

van d'oorlapkens en van de kleederen Aarons

en sijner Sonen te heyligen met het bloedt

van eenen ram: en ander' ontallicke onder-

houdinghen , soo dat ick my verwondere waer-

om sy dees' alle te ghelijck achterwege 1) ghe-

laten , en in de salvingh met oly alleen beha-

gen hebben. Indiense begeeren besprenght te

zijn , waerom wordense liever met oly be-

sprenght dan met bloedt? Dit isser van, sy

bestaen en onderlegghen een seer vernuftigh

stuck-wercks, sy soecken uyt het Christendom
,

Jodendom en Heydendom , als uyt veel t'sa-

men-gelapte broeken en stucken , een Religy te

maken. Soo stinckt dan haer oly en salvingh

,

dewijlse geen sout, dat is gheen Woort Godts

en heeft. Daer is noch overigh d'opleggingh

der handen , dewelcke
,
gelijck ick bekenn' wel

een Sacrament genoemt mach worden , wan-
|

neerse nae behooren in de waerachtig\ie en

oprechte ordineeringh en instellingh der Die-

naren ghebruyckt wordt. Maer ick segghe

datse gheen plaats en heeft in dese Comedy,

alwaerse Christus bevel niet naar en komen,

en oock niet en sien op het eynd' en oogh-

merck_ daer henen ons de belofte behoort te

leyden. Indiense niet en willen dat het teecken

l:en geweygert werde, soo moetense dat sel-

vige voegen en toepassen op de saeck, om
welckers wille het gheordonneert en ingesteltis.

32. Wy souden, aengaende d'Orden der

Diakenen wel overeenkomen 2), indien dit ampt

weder gebracht wiert tot sulcken suyverheyt

en gaafheydt 3) als het ghehadl heeft onder

d'Aposlelenenin d'Oude Kerck. Maer wat glie-

lijckheydt hebben dese Diakenen die sy maken

met de Diakenen van dien tijdt ? Ick en spreke

niet van de persuonen (op datse niet en klaghen

l) achter. 2) accordeereu. :i) oprechtigheyl

riiiulMlepIauts

Jcrsclvcr iiigc-

uunicn en ver-

vuilt heeft,

wier be^potte-

licku godtluos-

lieyJluntdeckt

wort.

(p. 612.:

W,it de Dia-

keuen belangt :

Hier worden

bestraft en ver-

worpen de Cl'-

remonieu door

dewelcke sy ge-

orJiniert wor-

den,mitsgaders

hare hantee-

riugeu, iliesecr
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wijt vervreeiiit

zijn van d'iu-

stclliugh en het

ampt der l)ia-

keiiüii, als (le-

welckc ghesa-

inentlick regel-

recht strijden

teghen Godis

Woort.end'or-

deniugh der

Apostolisoher

Kerek.

Van d'On-

der- Diakenen

moet men het

selve gevoelen

hebben, eu van

allen in't ghe-

raeyn en in

cener aomme,
dat de Heyli-

ghe Gheest in

daliiien Iwer onglielijck doel als men van hare

Leer' óórdeelt uyt en na de ghebreken der men-

schen) maer ick beweer' dalse Ier quader trou-

wen handelen, wanneerse tot verdedigingh van

die Diakenen die sy ons door hare Leere be-

schrijven, bewijs en ghetuyghnis halen uyt het

exempel van de Diakenen die d' Apostolische

Kerck irighestelt heeft. Sy segghen dat het

ampt van hare Diakenen, is, den Priesteren by
te staen, en te dienen in alle die dinghen die in

de Sacramenten te doen staen, Ie weten, in den

Doop, in het Chrisma, in de Schotel, in de Keick :

d'OITerlianden in te brengen en op den Altaer

gevoeglick te leggen, de Tafel des Heeren te

bereyden en te decken ; het Kruys te dragen,

d'Epistel en het Euangely voor het volck te

singhen en te lesen. Is hier wel een woordt van

den waerachtighen dienst der Diakenen ? Laet

ons nu haer instellmgh en inhuldigmg hooren.

De Bisschop alleen leydl sijn hant op den ghe-

nen die tot Diaken gheordineert wordt. Hyleydt

hem een Stool op sijn slinker schouder, op dat

hy soude verslaen dat hy het lichte jock des

Heeren onifanghen heeft, en door middel van

dien al dat 't welck tot de slincker zijde behoort,

der vreese Godts onderwerpen moet. Hy gheefl

hem eenen Text des Euangeiiums, op dat hy
hem-selven bekenne voor een Verkondiger en

Afroeper des selvigen. Maer wat gaen dese

dingen den Diakenen aen ? Sy doen eveneens

als of yemandt seyde dat hy Apostelen ordi-

neert, en ondertusschen de selvigh' alleen last

geeft om Wieroock aen te steecken, de Beel-

den te vercieren, de Tempelen te vaghen, de

Muysen te vangen, en de Honden te verjagen.

Wie soude konnen lijden dat soodanighe men-

schen Apostelen ghenoemt en met d'Apostelen

van Christus vergeleecken souden worden ?

Daerom en moetens' ons nae desen niet meer

ter quader trouwen voor Diakenen in de handt

steecken die gene dies' alleen ordineeren tot

verrichtingh van hare guychel-spelen. Ja sy

verklaren oock selfs met de naem ghenoegh-

saem hoedanigh der Diakenen ampt zy. Want
sy geven deselve den naem en tytel van Leyi-

ten, en willen oock dat haer oorsaeck en oor-

sprongh af kome van de kinderen van Levi.

't Welck ick wel mach lijden, alsse maer hare

Diakenen met vreemde pluymen voortaen niet

meer op en proncken.

33. Belanghende d'Onder-diakenen, wat

noot hebben wy daer van te spreken ? Want
al hoewel eertijdts haer^ ampt was d'arme te

versorgen, soo gheven sy hen-lieden nu tes.

tijdt ick en weet niet wat voor_^^een beusel-

achtighe bedieningh, datse, namelick, de KeIck

en de Schotel de Kan of 1) Ampulle met water,

1) []•

ende Handt-dweil tot den Altaer brenghen, en de voorseyd'

water gieten om de handen te wasschen, &c. piJijnen meten

E'. 1 1, ir I 1 .' '^ ingesloten:
n t geen sy segghen van d ollerhanden t en daiae dacr-

ontfanghen en in te brengen, dat verstaense "<" ™» tiea

van die offerhanden en gaven, die sy selfs naer
'^^™l berooft

sich 1) nemen en mslicken, als dingen die aen moeten «or-

de Kerck ghegheven en gheoffert zijn. De cere- ^''°-

mony die ghebruyckt wordt om dees' Onder-

diakenen m te huldigen, komt met den voorsey-

den dienst wel overeen. Want hun wort van

den Bisschop een schotel en kelck in de handt

ghegheven, en van den Opper-diaken de Wa-
ter-pulle, de Hant-dweil en dusdanighe prul-

len 2) meer. Sy begeeren dat wy bekennen ^1-
len dat de Heylighe Geest in dese beuselinghen

inghesloten is : maer wat Godtvruchtigh mensch

isser die hun dit sal konnen toestaen? Maer om
eenmael hier van een eynde te maken, men
mach even dat selfste gevoelen en oordeelen

van dese, 't welck men gevoelt en oordeelt van

alle d'andere. Want hel is niet noodigh dat ick

wederom in 't langhe verhael' 't geen voor

henen is verklaart. Dit sal den zedighen en leer-

samen (die ick alleen op mij 3) ghenomen hebbe

t' onderwijsen) genoegh zijn, datter gheen Sa-

crament Godts en zy, dan daer een ceremony

getoont wordt met een beloftenis te samen ghe-

voeght : of liever daer de beloftenis in de cere-

mony ghesien wordt. Hier en is selfs niet een

half woordt van eenige sekere belofte : en der-

halven soude men daer te vergheefs een cere-

mony soecken om de belofte te bevestighen.

Daer benelTens en leest men niet dat eenighe

van die ceremoniën die sy ghebruycken, van

Godt ingestelt zy. Dien-volghens en kan daer

oock geen Sacrament zijn.

Van 't Houwelick.

34. T Taer laetste Sacrament is het Hou-

X .L welick, het welck wel alle ge-

loovighe bekennen van Godt ingestelt te zijn,

maer niemandt en hadde, tot de tijden van Gre-

gorius toe, ghesien dat het een Sacrament was.

En wat verstandigh mensch soude sulcks oyt

eens hgh^en bedacht ? 't Is voorwaer een goed'

en heylige ordonnanty Godts : gelijck oock de

Lantbouwingh, de Timmer-konst, de Chirurgy,

het Schoen-makers ambacht en dierghelijcke

zijn wettighe ordeninghen van Godt, en noch-

tans geen Sacramenten. Want dit en worde

niet alleen in een Sacrament vereyscht dat het

Godts werck zy : maer oock dat het zy een

uytwendighe cermony van Godt ingestelt om
de belofte te bevestighen. Maer dat in 't Huwe-

lick niet met all' en zy van sulcks, dat sullen

oock de kinderen oordeelen. Maer, segghense,

't is een teecken van een heylighe saeck, dat

1) hun. 2) prondelingen. 'A) aengenomen

Op dat het

te beter blijcke

dat het Hu-
welick gheen

Sacrament en

is, soo worden

eerst de rede-

nen der teghen-

partijen wech

gheruymt : eu

met eenen wort

betoont datter

terstondt veel

Sacramenten

snllen oprijseu

indien men al-

so soude mogen

reden - cavelen

gelijck sy doen.
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is van de gheestelicke ghemeynschap van Chris-

tus met sijn Kerck. Indiense^ door het woordt

teecken verstaen een pant ol getuygnis ons

van Godt voor-gheslelt tot versterckingli van

ons geloof, soo dwalense wijdt af van het wit

en ooghmerck: indiense simpelick en alleen

spreken van een teecken 't weick tot een ge-

lijckenis voort gebracht wort, soo sal ick toonen

welcke daer zy de scherpsinnigheyt van hare
Cor. 1.5. 41. rede cavelingh. Paulus seght : Gelljck de \eene\

Sterre verschilt in heerlickheyt van de [andere]

Sterre: alsoo sal oock de Opstandinghe der

dooden zijn. Siet daer hebt ghy een Sacrament,
latih. 13. .'U, Christus seght: Het Koninckrijck der Hemelen

is ghelijck het Mostaertzaedt. Siet daer een

tweede. Wederom : Het Koninckrijck der He-

lp, fii;?.) melen is ghelijck een Suyrdeessem,
|
Siet daer

een derde. Jesaias seght: De Heere sal sijne

isa. 40. 11. kudde weyden ghelijck een Herder. Siet daer

'sn. 42. 1,3. een vierde. En in een andere plaets : De Heere

sal uyt-trecken als een Heldt. Siet daer een

vijfde. En als wy also wilden voort gaen, wan-
neer souden wy maet en eynde vinden? Op
dese wljse souden alle dingen Sacramenten

zijn. Soo veel parabelen en gelijckenissen alsser

in de Schriftuyr zijn, even soo veel Sacramen-

ten sullender wesen. Ja de dievery sal oock een

Sacrament zijn, want daer staet gheschreven :

Thess. 5. 2. De dagh des Heeren sal komen ghelijck een

dief in der nacht. Wie soude met gedult dese

Sophisten soo sottelick konnen hooren rabbe-

len? Ick bekenne wel dat het seer goet is, soo

dickwils als wy eenen wijnstock aensien, in

sulcken gheval 1) te bédencken 't gheen Chris-
ciii. 15. 1, 5. tus seght: Ick ben de Wijnstock, [e/tde] ghy zijt

de rancken, ende mijn Vader is de Landtman.

Dat het oock goedt is, so dickwils als ons een

herder met sijn kudde te ghemoet komt, als

aii. 10. 11. dan te ghedencken aen sijne woorden : Ick ben

de goede Herder : mijne schapen hooren mijne

stemme. Maer die van soodanige ghelijckenis-

sen Sacramenten soude willen maken, die sou-

de dienen tot den Medicijnmeester te gaen om
van sijne licht-hoofdigheyt genesen te worden.

35. Sy brengen evenwel de woorden van

Paulus voort, in dewelcke, volghens haèr seg-

ghen, de naeni Sacrament den Huwelicke wort

toegeschreven. Die sijne eygene vrouwe lief

heeft, die heeft hemselven lief. Want niemant

en heeft oyt sijn eygen vleesch gehaet, maer
hy voedt het, ende onderhoudt het, geUjcker-

wijs oock de Heere de Gemeynle. Want wy
zijn leden sijns lichaems, van sijnen vleesche,

en van sijne beenen. Daerom sal een mensche
sijnen vader ende 'moeder verlaten, ende sal

sijn wijf aenhangen : ende sy twee sullen tot

een vleesch wesen. DitSacrament is groot, ick

1) kas.

segg' in Christus en in de Ghemeynte. Maer De verkia-

met de Schriftuyr insulcker voeghen om te gaen, '''"'^''. ™ "•^'"

en is niet anders dan d'aerde met den Hemel te seWer.'

vermengen. Paulus voor hebbende den mannen
aen te wijsen met wat een .sonderlinge liefde

datse haer huysvrouwen moeten omhelsen, soo
soo steldt hy hen Christus tot een exemplaer
en patroon voor oogen. Want gelijck hy d'in-

gewanden sijner vriendelickheydt uytgestort en
gheopent heeft voor sijn Gemeynte, met de-

welck' hy hem-selven hadde getrouwt: alsoo

wil hy dat yeder een sal ghesint en geneghen
zijn tot sijn eygen huysvrouw. Daer nae seydt
hy: Die sijne eygene vrouwe lief heeft, die

heeft hem-selven lief: gelijckerwijs oock de
Heere de Gemeynte. Voorts willende leeren,

hoe Christus sijn Gemeynte lief ghehadt heeft

even als hem-selven, jae dat meer is, hoe hv
hem-selven één heeft ghemaeckt met de Kercke
sijn Bruyt, so beduydt en past hy op Christus

de woorden die Adam, volghens het verhael

van Moses, gesproken heeft van hem-selven.

Want doe Heva, die hy wist uyt sijn ribbe

gemaeckt te zijn, voor sijn oogen gebracht

was, soo seyd' hy: Dese is ditmael been van cenes. 2. 2:?.

mijne beenen, ende vleesch van mijnen vlee-

sche. Dit alles betuyght Paulus geestelicker

wijse in Christus en in ons vervult te wesen,
wanneer hy seght dat wy leden zijn sijns li-

chaems, van sijn vleesch en van syn beenen,
en oversulcks een vleesch met hem. Eyndelick
besluyt hy sijn rede 1) met een uytroepjngh,

seggende: Dese verborgentheyt is groot! en

op dat niemandt door eenige twijlVelachtigheydt

der woorden en soude bedrogen worden, soo

verklaert hy opentlick dat hy dit niet en
spreeckt van de vleeschelicke t'samen-voe-

ginge des mans en des wijfs, maer van het

geestelick Huvvelick van Christus met sijn

Kerck. En om de waerheyt te seggen het is in

der daet een groote verborgentheydt, dat Chris-

tus hem-selve een ribbe heeft laten ontnemen
daer uyt wy geformeert souden worden : dat

is, dat hy swack heeft willen zijn, doe hy sterck

was, op dat wy door sijn sterckheyt in sulcker

voeghen mochten worden versterckt, dat wy
nu selfs niet en leven, maer dat hy in ons leeft. Galat. 2. 20.

36. Sy zijn bedrogen door het woort Sa- De oorsaeck

crament, 't welck te dier plaetse staet in hare 'i^'" itwa''"? '«

Vulgaet of 1) ghemeyne oversettingh. Maer tS^Z^
was het recht en billick dat de gantsche Kerck heydt van het

soude draghen de stralle van haer onweten- ""'"'^' ^''"''"

heydt? Paulus hadde aldaer gebruyckt het sThebbe,H,"t

Griecksche woort Mysterium, dat is te s'eggen woordt sacia-

Verborgentheydt, welck woort al hoeweid 'oude ™^°'aeuTi™eï
Latijnsche Oversetter wel hadde moghen uyt- uyt dan meni-

legghen en uytdrucken door het Latijnsche g''"^ »"«'"=
•> njmthcytvoort

1 ) i)iui)ou»t. 2) [ J.
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komt 800 haest

als men toe-

staet dal het

Houwelick een

Sacrament is

1 Tim. 3. 9.

El'. 1.9 eo 3.9.

Lib. 4. Sent.

dist. 17. c. 4.

& in deer. 27.

quEEst. 2. cap.

Qiium socie-

tas. Gl. e. Lex

divina. Ibidem

Deer. lib. 4.

sent. dist 33.

cap. 2. & in

Uecret. 32.

qnfcst 2. cap.

Quicquid.

(p. ÖU.)

woordt Arcanum (verborgentheyt) of immers

in sijn geheel laten staen, overmidts het by den

Latijnisten oock bekent en ghebruyckelick is

:

soo heeft hy 't nochtans hever willen uytdruc-

ken door 't woordt Sacramentum, doch even-

wel in den selven sin in dewelcke 't Griecksch

woort Mysterium gebruyckt wort door Pau-

lus. Laetse nu henen gaen, en de wetenschap

der talen met groot gheroep bekladden 1) en

lasteren, door welckers onwetenheyt sy soo

langh seer schandelick ghedwaelt hebben in een

saeck die so licht was om verstaen. Maer waer-

om staense soo seer op het woort Sacrament in

dese eenige plaets, 't welck sy in veel andere

plaetsen onachtsaemlick over het hooft sien?

Want de gemeyne Lalijnsche Oversetler heeft

dat woort Sacrament oock gestelt in den eer-

sten Brief tot Timolheus : ja oock in desen sel-

vigen Sendbrief tot den Ephesen, over al in de

plaets en in de beteeckenis van het Griecksche

woort Mysterium. Maer ofschoon men hen-

lieden desen mis-slagh vergave : so behoorden

nochtans de leugenaers te gedencken aen hare

woorden, op dats' haer selven niet en komen

tegen te spreken. Nu, wat een herssenloose

lichtveerdigheyt is hel datse 't Huwelick eerst

vercieren en opproncken met den tytel van Sa-

crament, en daer nae een besmettingh en vlee-

schelicke vuyligheydt noemen? Hoe ongerijmt

is het datse den Priesteren een Sacrament ver-

bieden? Indiense segghen datse den Priesteren,

niet het Sacrament des Huwelicks, maer alleen

de wellustigheyt des by-slapens verbieden : soo

en sullense my also noch niet ontgaen. Want

sy leeren dat oock den by-slaep self een deel

is van het Sacrament : en dat daer door alleen

afgebeelt wordt de eenigheydt die wy met

Christus hebben in de gelijckheydt van een en

de selfde natuyr: overmidts dat man en wijf

niet anders dan door de blijdtschap en vlee-

schelicke bekenningh, één vleesch worden.

Hoewel sommighe van hun hebben hier twee

Sacramenten gevonden : het eene van Godt en

de Ziel, in de Bruydegom en Bruyt : het ander

van Christus en de Kerck, in de Man en het

Wijf. Hoe 't zy, soo is nochtans, na haer seg-

ghen, de by-slaep een Sacrament, waer van

men gheen Christen en hadde behooren af te

houden, 't en zy datse mogelick willen seggen

dat de Sacramenten den Christenen soo qualick

passen, datse te samen niet en konnen bestaen.

Daer is noch een ander ongerijmtheydt in hare

Leer. Want sy beweeren dal de ghenade des

Heyligen Geestes gegeven wort in hel Sacra-

ment, en sy bekennen daer by dat de by-slaep

een Sacrament is, en evenwel
|
seggense dat

1) schrobbeereü.

de Heylighe Geest nimmermeer en is in de by-

slapmgh.

37. En op datse de Kerck niet sleclilelick

en souden bespotten, wat cenen grooten hoop

van dwalinghen, van leugenen, van bedriege-

rijen en fielterijen hebbense verknocht aen dese

eenige dwalingh? Soo dat ghy soudt mogen

seggen, datse niet anders dan een schuyl plaets

van allerley grouwelickheden gesocht hebben,

doese van het Houwelick een Sacrament maeck-

ten. Want als sy dit eenmael bekomen en der

werelt wijs gemaeckt hadden, so hebbense het

recht van ondersoeck 1) en het oordeel in 't

stuck van Houwelicks-saken aen sich 2) getroc-

ken : als zijnde een geestelicke saeck die van

de wereltlicke Rechters niet en moet aenge-

roert worden. Daer beneffens hebbense tot be-

vestigingh van hare tyranny, wetten en ordon-

nantien ghemaeckt, dewelcke eensdeels laster-

lick zijn teghen Godt, en eensdeels seer on-

rechtveerdigh teghen de menschen. Gehjckdaer

zijn de navolgende: Dat de Houwelicken tus-

schen jonge lieden, die noch onder de macht

van hare ouders staen, sonder consent van

haer Ouders ghecontraheert en ghemaeckt, vast

en bondigh sullen blijven. Dat de Houwelicken

tusschen bloedt-verwanten tot den sevenden

graedt toe, voor onwettigh gehouden, en die

aireede tusschen sulcke verwanten gemaeckt

zijn, ghescheyden sullen worden. Dese graden

verdichten sy tegen het recht van alle volcke-

ren, en oock tegen de Politie van Moses. Dat

een man, die sijn overspehgh wijf verstooten

heeft, geen andere en sal moghen trouwen. Dat

de ghene die geestelick vermaeghschapt zijn,

als de Peters en Meters, malkanderen niet en

sullen trouwen. Dat men van de sevenste weeck

voor, tot den achtsten dagh na Paesschen, item

in de drie weken voor den dagh van S Jans

gheboorte, en van den Advent af tot den Der-

tien -dagh, geen Bruyloft en sal mogen houden,

en onlallicke diergelijcke wetten meer, die lang

souden vallen te verhalen. En 't is tijdt dal wy
eenmael uyt desen dreck op komen, in de-

welcke wy langer met onse rede gestoocken

hebben en besigh geweest zijn, dan ick wel

ghewenscht en begheerl hadde. Evenwel meyne

ick eenigh voordeel te hebben gedaen daer

mede dat ick de beestelickheydl van dese ezels

ontdeckt en hen den leeuwen-huyl ten deele

afgelogen hebbe.

Eet XX. Capittel.

Vnn de Politijcke of Burgerlicke Regeeringh.

Voorts, nadien wy hierboven 3) in den

mensch tweederley regeeringh gheslell,

1) de keuuis. 2) tot huu. 3) boven.

Tea laetstea

alsse dit een-

mael hadden

verkregen, soo

hebbense oock

tot hen getroc-

ken dekeunisse

van de Huwe-
lickschesaken.

Daer en bo-

ven hebbense

Wetten ghe-

maeckt. die ten

deele godtloos,

ten deele seer

onrechtveerdig

zijn.

Het tweede

en laetste deel

des gautschen -
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Wercks.behoo- en van de eerste die in de ziel of in den inwen-
reudetotdou- Jiggn mensch gheleghen is, en het eeuwighe

't BHrjjheriicke levcH betreft, alrcede ghenoeghsaem ghesproken
leven. hebben : soo vereyscht dese plaets dat wy oock

van de tweede, die alleenhck tot onderwijsingh

van de burgherlicke en ujterlicke rechtveerdig-

beydt der Zeden behoort, een weynigh spreken.

Weiekersver- Want al hocwel dit stuck en deel schijnt vreemt

diKiï'ls"^

"°°'
^'^ verscheyden te zijn van de gheestelicke

1. Op dat Leere des gheloofs, deweicke ick aengenomen
de Weder-doo- hebbc te verhandelen, soo sal nochtans het ver-

^^2.'
On dat

^olgh bctoonen, dat ick 't selve met recht daer

de piuymstrijc- bj voege, jae dat ick door de noodt ghedrongen
ers der Prin-

yyordc dat te docn ; voornemelick devviil aen de
een mochten ... . , ,

>

worden weder- een Zijde sommigiie dwase en woeste menschen
leydt. dese van Godt ingliestelde ordonnantv uvlsin-
3. Opdatwy • 1 I 1 . I . , . i'

tot danckbaer- mghiycK trachten uyt te roeyen : en aen d an-

heydt jeghens dcr zjdc de pluymstrijckers en flatleerders, der
Godt opghe- Prjncen macht so onmaliglick veihelFen, datse
weckt worden. ... •

i i i i

sich met en onlsien deselve te stellen teghen de

heerschappy Godts. Indien men dit Iweederiev

quaedt niet en wederleydt, soo sal de suyver-

heydt 1) des geloofs verloren gaen. Daer be-

nefïens is ons daer aen grootelicks gheleghen

dat wy weten hoe goederlierenllick Godt de

Heere in desen deele t voordeel des mensche-

licken geslachts ghesocht heeft, op dat wy tot

betuygingli van onse danckbaerheyt des te

meer tot Godtvruchtigheydt mochten bewoghen

Teghen de cn ontstoockcn worden. Vooreerst, eer wy tot

dwaiingh der de saeck sclfs komcn , moeten wy in onse

reuworfrC ™emory en gedachtenis behouden dat onder-

toont dat de schcydt hetweick hier boven in 't voorgaende
bi.rgerhckere-

sestclt is , oD dat wy dese twecderlev rcfiee-

ch strijdt tegen Tingen, dcwelckc gantschelick verscheyden
de Christeiicke zijn , niet onvoorsichtighlick en vermengen

,
ge-

"* " lijck vele gemeynlick plegen te doen. Want als

sy verstaen en hooren datter in het 2) Euan-
gelium sulcken liberteyt en vrydom belooft

wordt, deweicke gheenen Koningh, noch Mees-

ter en bekent onder de menschen , maer op
Christus alleen siet: soo meynense datse glieen

vrucht Vim hare vryheydt en konnen genieleft

,

soo langh alsse eenighe macht boven haer ver-

heven sieii. Dien-volgens beeldense haer selven

in
, datter gheen saeck en kan wel gaen , 't en

zy dat de gantsche wereld worde gereformeert

en in een andere gedaent overgheset : in sulc-

ker voegen datter geen Gerichten en blijven,

noch Wetten , noch Overigheden , noch yetwes

diergelijcks , waer door hun dunckt dat hare

Al hoewel die vryhcyt soude verhindert worden. Maer die

•cgeeringh van tusschcn het lichacm en de ziel , lusschen dit

"üijcV \an
'^ teghenwoordighe verganckelicke leven, en het

-hristiis moet toekomende eeuwige weet een onderscheydt te

vordCT

'"^''"' "^^''^" • '^'^ ^^' oock lichtelick verstaen dat het

geestelicke Rijck van Christus, en de burgerlicke

1) d'uijiechtiglieydt. 2) den.

Polity seer wijt van den anderen zijn verschey-

den. Derhalven dewijl het een Joodsche dwaes-
heydt en ydelheydt is , datmen Christus Rijck

onder de ordeninghen deser werelt soeckt en

insluyt : soo laet ons liever bedencken 't geen
de Schriftuyr duydelick leert: Dat het, name-
lick

, een geestelicke vrucht is die uyt de genade
van Christus verkregen wort, en gedachtigh zijn

dat wy dese gantsche vryheydt, die ons in hem
wordt belooft en voor-gheslelt , moeten besluy-

ten en behouden binnen hare palen. Want waer-
om is 't dat die selfst' Apostel , deweick' ons '''•lat- 5. i.

beveelt te staen in onse vryheyt . en ons selven
^' '^"' ^' ^^'

den jock der dienstbaerheydt niet t' onderwer-
pen , in een ander plaets den dienstknechten

ghebiedt, datse van weghen haer staet en con-

dity niet en sullen bekommert wesen : is het

niet hierom, om dat, namelick, de geestelicke

vryheydt
, met de burgerlicke en wereltlicke

dienstbaerheydt seer wel kan bestaen? In desen

sin moeten oock dese sijne uytspraeckenl) ver-

staen ^worden : In het Rijcke Godts en is noch Galat. 3. 28.

Jode noch Grieck : daer in en is noch dienstbare

noch vrije : daer en is gheen man ende wijf.

Item ; Waer in niet en is Grieck ende Jode, Be- Cohaa. 3. ii.

snijdenisse ende Voorhuyt , Barbare [et/de]

Scyth, Dienstknecht [e/ide'jYrye: maer Chris-

tus is alles
, ende in allen. Waer mede hy te

kennen geeft , dat daer aen niet en is ghelegen

van wat staet en condity dat ghy zijt bij de men-
schen

,
of onder wiens wetten ghy leeft, dewijl

in die dingen Christus Rijck geensins en is ge-

legen.

2. Evenwel en dient dit onderscheydt hier Rer Weder-

toe niet , op dat wy de gantsche gelegenthevdt '^""P"^" ">"-

j L 1-1 -Lil . *'« tegen-wcr-
van de burgerlicke regeermgh souden houden pingh. Dat de

voor een onreyne saeck, die den Christenen niet burgerlicke rc-

aen en gaet. D'uytsinnighe menschen die ver- l'SuZl'^
maeck en behagen hebben in een ongebon- sehe niet en

dene
|
vryheyt, roepen en pocchen wel aldus

:

f*'*'

Nademael wy door Christus den elementen n , ,

j . *• . .. i>e tweede,

deser werelt ghestorven zijn, en in het Rijcke dais' in haer

Godts overgeset zijnde, sit-plaels hebben onder ?''''^° sodanig

de inwoonders des Hemels, soo en betaemt het recht sTrijdt^V-

ons niet, en 't is verre beneden onse weerdig- «en de chris-

heydt, ons selven besigh te houden met dese
l^^"^^"

'"'"'''^'

onheylige en onreyne bekommeringen, deweic-

ke de handelingen deser werelt betreffen, en

van deweicke de Christenen seer verre ver-

vreemt en afghesondert zijn moeten. Waer toe,

seggense, dienen de wetten sonder Gerichts-

handelingen en Rechtbancken ? Ende wat heeft

een Christen-mensch met de Gerichtshandelin-

gen te doen "? Jae indien het niet geoorlooft en is

te dooden, waer toe zijn dan de wetten en von-

nissen? Maer gelijck wy korts voor desen ghe- Tegen bcjde

leert hebben, dat dese wijse van regeeringh
,'!|'^^,|'itTwuiït

I) Hpiiucken.



864 HET VIERDE BOECK IV. 20. 3. 4.

betoont dat de-

se burgerlicke

liedieningh so-

d.iuigh is, dat-

se dient tot een

hulp-iniddel

van het geeate-

licke leven in't

Rijck van

Cliristns.

En dats' oock

ons, wy die in

de Kerek en

Polity verkee-

ren, seer noo-

digh 7.y.

Bewijs van

dese antwoort,

Ie weten, dat

dese regeeiing

OQS niet alleen

profijtigh is in

aei'dtsche din-

gen, maer oock

in het bescher-

men en voort

planten van

Christus liijck.

onderscheyden is van dat gheestelick en inwen-

digh Rijck van Christus: alsoo moeten wy oock

weten datse teghen malkanderen niet en strij-

den. Want dit geestelick Rijck werckt aireede

op der aerden in ons eenighe beginselen van

het Hemelsch Koninckrijck : en begint eenigh-

sins de onsterffelicke en onverderffelicke ge-

lucksaligheyt in dit sterffelicke en vergancke-

licke leven : maer dese tijdtlicke en uytwendige

regeering is verordent en bestemt, om, soo

iangh ais wy onder de menschen verkeeren, den

uyterlicken Godtsdienst l'onderhouden en te

beschermen, de ghesonde Leere der Godtsalig-

heydt, en den staet der Kercke voor te staen,

ons leven te fatsoeneeren tot welstandt van de

menschelicke societeyt en gemeynschap, onse

zeden en manieren te schicken nae de burger-

licke gerechtigheydt, ons met malkanderen te

vereenighen, en de gemeyne vrede en ruste te

voeden. Alle welcke dingen, ick bekenne het,

te vergeefs zijn, indien het Rijcke Godts, soo-

danigh als het nu ter tijdt in ons is, het tegen-

woordige leven uytbluscht en wech neemt.

Maer indien dit de wille Godts is, dat wy vreem-

delingen sullen zijn op der aerden, terwijl wy
streven nae het ware Vaderlandt; indien daer

beneffens dit ons vreemdelinghschap soodanige

behulpselen van noode heeft : so benemen die

den mensch sijn menschelicke natuyr, die hem

sulcke hulp-middelen ontnemen. Wantaengaen-

de haer seggen, datter in de Kerck soo grooten

volmaecktheydt moet wesen, dewelcke ghe-

noeghsaem is en dienen kan in plaets van alle

wetten : sy verdichten dwaeslick een sulcke

volmaecktheydt die onder het geselschap der

menschen nimmermeer en kan ghevonden wor-

den. Want dewijl der boosen moetwilligheydt

soo groot, en hare deugh-nietery so seer hal-

starrigh is, datse naeuwlicks door groote stren-

gigheyt der wetten en konnen gebreydelt wor-

den : wat souden wy dan van hen te verwach-

ten hebben, indien sagen datse van wegen hare

ongebondene boosheydt, geen straffe en hadden

te vreesen? Van hen, segge ick, dewelcke door

gewelt in haer quaet-doen niet genoegh en kun-

nen gestuyt of verhindert worden.

3. Maer wy sullen hier na bequamer plaets

hebben om van de vrucht en nuttigheydt der

Burgerlicke Regeeringh te spreken. Nu willen

wy dit alleen verstaen hebben datmen sonder

onmenschelicke verwoetheyt d'uytroeyingh der

selver niet en kan bedencken noch voornemen,

als welckers gebruyck onder de menschen alsoo

noodigh is als broodt, water, son en lucht:

welckers weerdigheidt oock alle dese dinghen

verr' overtreft. Want de burgerlicke regeering

en dient niet alleenlick (gelijck alle die andere

dingen) hier toe , te weten , op dat de men-

schen mochten leven , eten, drincken, en onder-

houden worden , al hoewelse voorwaer dit alles

m sich begrijpt, wanneerse maeckt dat de

menschen te samen kunnen leven , nochtans

en dientse, segg' ick, hier toe niet alleen:

maer oock op datter geen afgodery, noch laste-

ringh teghen Godts Naem , en teghen sijne

waerheydt, noch andere dierghclijcke schan-

dalen en ergernissen teghen de Religy open-

baerlick en souden ontstaen en onder het volck

ghezaeyt worden : op dat de ghemeyne rust

niet en worde verstoort : op dat yeder een sijn

goederen gheheel en onverkort soude behou-

den : op dat de menschen sonder bedrogh en

hinder met [malkanderen mochten trafijckeeren

en handelen : op dat eerbaerheydt en zedig-

heyt onder hun betracht worde. Kortelick , op

datter onder den Christenen zy een openbare

form' en gestalte der Religy, en dat vriende-

lickheydt en beleeftheydt bestae onder de men-

schen. Niemandt en zy verwondert dat ick de

sorgh' en last om de Religy recht te stellen

en te schicken op draegh' en overgeef aen de

menschelicke Polity, dewelck' ick voor desen

schijne ghesleldt te hebben buyten der men-

schen macht en goedtduncken. Want ghelijck

ick den mensch te voren niet en hebbe toe-

ghelaten nae hare lust en goedtvinden van de

Religy of van den Godtsdienst wetten te ma-

ken, alsoo en laet ick hen suicks oock nu niet

toe , wanneer ick de burgerlick' ordeningh voor

goedt kenn', dewelcke daer na tracht dat de

ware Religy, die in Godts vi^et begrepen is,

niet opentlick door openbare godtloosheden

vrijelick en onghestraft gheschonden en ver-

ontreymght en worde. Maer indien wy yeder

deel van dese burgherlicke regeeringh in 't

bysonder verhandelen , soo sullen de Lesers

door dees' ordentlicke verklarmg seer gehol-

pen worden om te verstaen wat sy daer van

in 't gemeyn moeten oordeelen en ghevoelen.

De deelen der selver zijn drie : te weten , d'

Overheydt , die op de wetten d'opsicht heeft

en deselve bewaert : de wetten , nae dewelcke

d'Overheyt regeert: en het volck 't weick

door de wetten gheregeert wort, en der Over-

heyt onderdanigh is. Laet ons derhalven voor

eerst het ampt der Overheydt bemercken

,

of het zy een wettighe beroepingh die Gode
behaeght , welcke daer zijn de plichten der

Overheydt , en hoe groot hare macht zy

:

ten anderen, door hoedanighe wetten een Chris-

telicke Polity behoort geregeert te worden:

ten ketsten, wat voordeel het volck uyt de

wetten heeft, en wat onderdanigheydt het der

Overheyt schuldigh is.

4. De Heere en heeft niet alleen betuyght

dat het ampt der Overheyt hem aengenaem

Doch om der

klaerheyt wil-

le wordt desen

handel betroc-

keu tot drie

voorneemste

deelen.

1. Van d'

Overheyt.

2. Van df

Wetten.

3. Van hel

Volck.

Het ami)t dei

Overheden
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is door Güdes

stemm' ea lof-

tytelen goct ge-

k«urt.

1. Sy worden

Goden ghe*

noemt.

Kxod. 2-2. S.

Psalm S2. 1,6.

(l).
616.)

üeut. 1. 10,

17.

2.Paral. 19. 6.

2. Sy worden
iu gesteld t Tan

de wijsheydt

GüJts.

Pruv. S. U.

;s> en wel ghevalt: maer hy heeft oock boven

dien de weerdigheyt des selfs door seer voor-

treHelicke luf-lylelen verheven en ons wonder-

hck seer aen ghepresen. Om eenighe vvey-

nighe op te sommen I). Niemant en moet sich

laten voorstaen , dat dese benamingh , door

dewelck' alle die, die 't ampt der Overheydt

bedienen , Goden genaemt worden , weymgh
om 't lijf heeft. Want daer mede wordt be-

duydt, datse last en bevel van Godt hebben,

datse met Goddelicke autoriteyt begaeft zijn , en

gantschelick Godls Persoon voorstellen 2), wiens

plaets sy eenighsins op deser aerden bewaren.

Dit en is gheen ghedichtsel van mijn hooft

,

maer d'uytieggingh van Christus selt, daer

hy seydt : Indien \de IFei] die Goden ge-

naemt heeft, tot weïcke het Woort Godls ghe-

schiedt is. Wat is dit anders dan datse van

Godt last ontfanghen hebben, op dats' in haer
,

ampt hem dienen , en (ghelijck Moses en Jo-

saphat seyden tot de Rechters die sy stelden

in alle de sleden van Juda) niet in den naem

der menschen , maer in den Naem Godls recht

en oordeel oefTenen souden ? Hier toe dient

oock 't geen de wijsheydt Godls seydt door

den mondt van Salomo, dat het, namelick,

sijn werck is , dat de Koninghen regeeren

,

en dat de Raedts-lieden recht doen en wijsen :

dal de Vorsten heerschappy voeren , en dat

alle de Rechters der aerden goetdadigh zijn.

Want dit geldt even soo veel als ofer geseydt

waer, dat het niet en geschiedt door de boos-

heyt en verkeertheyt der menschen , dat het

ghesacli over alle dinghen op der aerden , is

by de Koningen en ander' Overste , maer dat

het komt door Godls voorsienigheydt en hey-

lighe ordonnanty : dewelcke goedt ghevonden

heeft dal de saken der menschen alsoo souden

beleydt en gheregeerl worden. Dewelck oock

hen-lieden by staet, jae hen-lieden selfs regeert,

wanneerse wellen maken en recht oefTenen en

vonnissen uytspreken. Het weick oock Paulus

opentlick leert, wanneer hy de vooghdyschap-

pen telt onder de gaven Godls , dewelcke me-

nighsins nae verscheydenheydt der gheriade

zijnd' uylgedeelt, van de dienstknechten van

Christus tol de opbouwingh van de Kerck moe-

ten aengheleydt worden. Want al hoewel hy
aldaer eyghentlick spreeckt van de vergaderingh

der Ouderlingen , of van den Kercken-raedt

die in d'eerste Kerck ghesleldt wierden om
d'openbare disciplijn te leyden en te regee-

ren (weIck ampt hy in den Brief lol den Co-

rinthen noemt Regeeringh) nochtans dewijl wy
sien dal de burgerlicke macht oock dit eynde

voor heeft en sich daer henen streckl , soo

is het sonder twijlFel dal hy ons aldaer allerley

slag van weltighe Opper-macht aen prijst.

1) te verhalen. 2) draghen.

Maer hy spreeckt veel klaerder ter plaelsen

daer hy dese saeck eyghentlick verhandelt.

Want hy leert dal de Macht een ordening Godls

is: en datier geen Machten en zijn, dan die

van Godt zijn verordineerl. En dat de Princen

Godls Dienaers zijn , den genen die goedt doen
,

tol lof: en den genen die quaedt doen , lot

wraeck. Hier by komen noch d'exempelen der

heylighe Mannen : van dewelcke soiumigh'

over Koninckrijcken ghehjck als David
, Josia

,

en Hizkia : sommigh' over heerschappijen , als

Joseph , en Daniel : sommighe over de Ijurgher-

licke vooghdyschappen en regeermghen van

een vry volck , als Moses , Josua , en de Rich-

ters gesleldt zijn geweest : welckers ampten en

bedieningen de Heere , volghens sijn eyghen

verklariiigh , voor goedt ghekent heeft. Der-

halven moet yeder een nu voor ongetwijil'ell

houden dal de burgerlicke macht zy een be-

roepingh , die niet alleen heyligh en weltehck
,

maer oock seer heyligh , en in 't gantsche leven

der menschen verre d'alder-eerbiedwaerdig-

ste 1) is.

5. Die geerne sagen dat de menschen on-

der malkanderen leefden sonder Hooft , Oversl'

en Regeeringh , die seggen hier op : al hoewel

eertijdts over hel grove Joolsche volck Konin-

gen en Rechters gestell zijn geweest , dat noch-

tans dese knechtlicke wijse van regeeringh he-

densdaegs niet over een en komt met die vol-

maecktheydl die Christus in sijn Euangelium

mede ghebrachl heeft. Waer in sy niet alleen

haer' onwelenheydt , maer oock haer duy vel-

sche hooveerdigheydt te voorschijn brenghen
,

dewijls' haer selven sulck een volmaecklheydl

toeschrijven , van dewelcke selfs het hondert-

ste deel in hen niet en wordt gesien. Maer hoe-

danighe sy oock souden mogen zijn, soo is dit

licht om weder-legghen : want als David de Ko-

ninghen en Overste vermaent om den Zone

Gods te kuirsen, soo ert ghebiedt hy niet dats'

haer heerschappy aflegghen en een ghemeyn
leven aennemen sullen, maer dats' hare macht

daer mede sy gewapenl zijn aen Christus sullen

onderwerpen : op dal hy alleen boven allen ver-

heven zy. Van ghelijcken wanneer Jesaia be-

looft, dat de Koninghen Voedster heeren, en de

Koninginnen Voedsters der Kercke zijn sullen,

so en beneemt hy hen de Konincklicke eer'

niet : maer hy maecktse veel meer door eenen

voorlreffelicken eer-lylel lol Voorstanders van

de Godtvruchtighe Dienaren Godls. Want die

Prophely en Voorsegginh behoort tot de

komst van Clirislus. lek gae willens en wetens

veel gheluyghnissen voor by die onsal-omm'

voorkomen, en bysonderlick in de Psalmen,

door dewelck' allen Oversten haer recht loe-

ghewesen en beveslighl wordt. Maer boven al

En wort ias-

ghelijcka be-

vestight door

de exempelen

der heylige

Mannen, die in

dat Ampt
Güdtvruchte-

liek verkeert

hebben.

Uytvlneht

:

Dat dese bnr-

gerlicke regee-

ringh iugestelt

is voor de Jo-

den, eude niet

voor de Chris*

tenen.

Antwoordt :

Dat de ataet

van de hedens-

daegsche Kerck

der Overhe-

den bescher-

ming en voor-

staudt wort aen

bevolen, 't

welck nyt Da-

vid, Jesaia, en

Paulns bewe-

sen wordt.

Psalm 2. 12.

lesa. 49. 23.

l) nlder-ccrlirkste

Ö9
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't Rhebniyck

on de luitti^-

heyilt van dese

Iicer ten op-

^Irhte van de

in-erlu-di'n.

1, Sy moeten

ïnet een seev

groote Godt-

vniehtigheydt,

reehtveerdig.

heydt en neer-

sti^heyt in

haer amptver-

keeven.

hebben wy een seer beerlicke plaets by Paulus,

1 Tim. 2 2. alwaer bv Timotbeiis vermanende datmen m de

ghemeyne vergadering bidden moet voor de

Koningen, terstont daer by voegbt de reden en

oorsaeck, op dat wy, namelick, onder hen een

gherusl en stil leven mochlen Icyden in alle eer-

baerheydt en Godtsaligheyl. Uyt vvelcke woor-

den blijckt dat by deseive maeckt tot Voorstan-

ders en Beschermers van den staet der Kercke.

6. Hier aen moeten de Overheden sel-

ven sonder ophouden gedencken, dewijl de ge-

dachtenis en bemerckingh van dien haer tot de

betrachting van haer ampt grootelicks opwec-

ken en een sonderlinge vertroostingh toebren-

gen kan, tot versoelingh van nioeyelickheden

hares ampts, dewelcke voorwaer veel en swaer

zijn. Want hoe grooten neerstigheydt en be-

geerte tot suyverheyt 1), voorsichtigheyt,.sar,ht-

moedigheyt, matigheydt en onstraffelickheydt

moeten doch die haer selven opleggen en ghe-

bieden, dewelcke welen datse gesteldt zijn tot

Dicnaers van de Goddelickc Justity en Recht-

veerdigheyl? Hoe sullen sy bestaen ongerech-

tigheyt te laten inkruypen in haren Richterstoel,

dewijl sy hooren dat deseive den throon is van

den Icvendigen Godt? Door wat vermetenheyt

sullens' een onrechtveerdigh oordeel en vonnis

uytspreken met dien monl, die, gelijck sy ver-

staen, bestemt is tot een instrument van de

Goddelicke waerheyt ? Met wat conscienty sul-

lense godtloose ordinantien onderteeckenen, met

die hant die sy weten verordineert te zijn om

de rechten en ordinantien Godts te schrijven?

Kortelick, indiense gedencken datse Godts Ste-

dehouders zijn, soo moetense met alle sorgh-

vuldigheydt, vlijt en neerstigheydt daer nae

trachten dats' in haer selven een «eker beelt

der Goddelicker voorsienigheyt, bewaring,

goedheydt, goedwilligheyl en rechtveerdigheyt

den menschen voor ooghen stellen. Sy moeten

oock hen selven dit altijdt voor houden en voor-

leiem. 48. 10. dragcu : Indien die vervloeckt worden die het

werck van Godes vvraeck traghelick en be-

drieghlick verrichten, dat dan die swaerlicker

worden vervloeckt die in soo een rechtveerdige

nent. 1.16,17. beroepingh ontrouwelick wandelen. Daerom als

Moses en Josaphat hare Rechters wilden ver-

manen tot haer ampt, soo en hebbense niet

krachtighers ghehadt om hare herten hier toe

te beweghen dan dese vvoorden die wy te voren

2.Parai. 19.6. verhaclt hebben: Siet wat ghy doet, want ghy

en houdet het Gerichte niet den mensche, maer

den Heere, ende hy is by u in de sake van het

(P- 617-) Gerichte. Nu dan, de verschrickinge des
]

Heeren zy op u-lieden : nemel vvaer, ende doet

het : want by den Heere onsen Godt en is geen

Psalm S2. I. onrecht. En in een ander plaets wort geseydt

1) oprechtigheyt.

dat Godt staet in de vergaderinghe der goden,

en dat hy midden onder de goden recht doet

:

op datse bemoedigbt en aengespoort 1) mochten

werden lot het betrachten van haer ampt, de-

wijl sy hooren datse zijn Slede-houders Godts,

den welcken sy eenmael van hare bedieningh

reeckenschap sullen moeten doen en overle-

veren. En met recht belioort dese vermaningh

veel bij hun te ghelden. Want indiens' haer er-

gliens vegrijpon in 'l sluck van haer ampt, soo

doense niet alleen den mensche, die van hun

onrechtveerdelick gequelt worden, ongelijck en

onrecht, maer oock Gode wiens heylighe rech-

ten en oordeelen sy vernntreynigen. Sy hebben

oock wederom matery en stof om haer selven

te vertroosten, wanneerse by haer selven over-

legghen en bedencken datse sich bemoeijen,

niet met onheylighe bekommeringhen en han-

dclmgen die verr' en vreemt zijn van een dienst-

knecht Gods, maer met een seer heyligh Ampt,

dewijlse Godts Ampl bedienen.

7. Die door soo veel gheluyghnissen der

Schriftuyr niet en worden bewoghen om desen

heylighen dienst, als of 't een saeck waer leene-

mael vreemt van de Religy en Chrislelicke Godt-

saligheyl, voortaen niet meer te lasteren : wat

doen die anders dan datse Godt selfs beschul-

dighen en lasteren, op den welcken de vcr-

smaetheydt moet vallen die sijnen dienst wordt

aenghedaen? Voorwaer soodanighe menschen

en verwerpen de Magistraten niet, maer ver-

stoeten Godt, op dal hy over hen niet en regeere.

Want indien de Heere dit met waerheyt ghe-

seydl heeft van het Israëlitische volck, om dal.se

de heerschappy Samuels gheweygherl en ver-

worpen hadden : waerom en sal hedendaegs

even 'tselve met der waerheyt niet mogen ge-

seyl worden van de ghene die haer selven vry-

heydl geven om te lasteren alle de heerschap-

pijen die van Godt inghesteldt zijn? Maer, seg-

ghense, dewijl de Heere tot d' Apostelen ghe-

seydt beeft, dat. de Koningen der Heydenen

heerschappy gebruycken over deseive, doch

dat het onder hen alsoo niet en moet toe gaen,

daer die gheen die d'eerst' is, de minste van

allen behoort te worden: soo is hier med' allen

Christenen verboden eenighe Koninckrijcken of

Heerschappijen aen de hand te nemen. O be-

hendighe Uytlegghers! Daer was twist en ghe-

schil ontstaen onder de Discipelen, wie van

hun d'Opperste soude zijn. Op dat nu de Heere

dees' ydel' eergierigheydt soude breydelen en

bedwingen, soo leert hy dat het met hare be-

dieningh niet en is geleghen, ghelijck als met

de Koninckrijcken, in dewelcke d'een d O verst'

is en als hel Hooft van alle d'andere. Wal doel

doch, bidd' ick u, dese verghelijckingh lot on-

1) gemoedt en aengeliert.
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Daer aen en

is oock niet ge-

legen hoedanig

een form' en

gestalte van re-

geering het zy,

want sy zijn al-

le te samen van

Goflt gheordi-

neert.

Rom. 13. I.

1 . Petr 2. 1 7.

Daer zijn drie

gestalten van

bnrgerlicke re-

geering, te we-

ten, do Monar-
rhy, d'Aristo-

oraty, en de

Dctnorraty.

Wejckc van

deso drie de

beste is, en kan

niet sekerlick

verklaert wor-

den.

eer' en verminderingh van de Konincklicke

weerdigheydt? Ja wat bewijst sy anders, dan

dat het Konincklick Ampt, niet en is een

Apostolische bedieningh? Daer beneffens, al

hoewel datter onder d'Overheden verschey-

den soorten en ghestalten zijn, so en isser

nochtans onder hen geen onderscheydt in desen

dcele. soo dats' alle te gelijck van ons moeten

werden gheeerbiedigd 1) *) als Dienaers die

van Godt geordineert zijn. Want Paulus ver-

vat de selvigh' oock alle te samen, wanneer

hy seght datter geen Macht en is dan van

Godt. En de macht die onder alle machten

ten menschen alderminst aen stondt, die is

boven d'andere door een voortreffelick getuyg-

nis aenghepresen . namelick, de heerschappy

van een mensch alleen: deweicke . door diense

met sich 2) brenght een gemeyne dienstbaer-

heydt van alle menschen (uytghenomcn dien

eenen , onder wiens wil en goedt-duncken sy al-

les onderwerpt) den edelen en uytstecckenden 3)

verstanden eertijdts niet wel en heeft kunnen

bevallen. Maer op dat de Schnftiiyr dees' on-

billicke gevoelens en oordeelen leghen gaen

soude , soo betuyghtse met namen dat het door

de voorsienigheydt der Goddelicke wijsheydt

geschiedt dat de Koningen regeeren : en sy

wil in.sonderhevt den Koningh ge-eert hebben.

8. En voorwaer 't soiid een ydele bekom-

meringh wesen dat particuliere en bysondere

Heden, die geen authoriteyt en hebben om van

gemeyne sa ken t'ordonneeren, souden gaen dis-

puleeren en beslechten weicke daer zy de beste

slaet en forme der Polity te dier plaets daerse

woonen. Daer benefTens, en soude dit oock

niet simpelick kunnen worden beslecht en be-

schreven anders dan met lichtveerdigheydt

,

overmidts 't principaelste van dien geleghen is

in de circumstantien en omstandigheden. En
ofschoon men oock de verscheyden standen

der Polity selven met malkanderen wilde ver-

gelijcken , so en soudemen doch niet lichtelick

kunnen ondenscheyden weicke van allen alder-

meest nut en bevorderllck is ,soo seer komense

met malkanderen ghelijck als in weerdigheyt

en conditien over een. Daer worden gemeyn-

lick getelt driederley soorten van burgerlicke

regeeringh , als, namelick, de Monarchy, de-

weicke bestaet in de heerschappy van eenen

alleen , 't zy datmen hem Koningh , of Hertogh

noemt, of oock eenen anderen naem gheeft

:

d'Aristocraty, deweicke gheleghen is in een

heerschappy en regeeringh van de voornaemst'

en aensienlickste des volcks ; en de Demo-
craty, deweick een regeeringh is van 't ge-

meyne volck , daer yeder een van 't gemeyne

11 aengenomen 2) haer. 3) excellenten.

volck macht en gebiedt heeft.^'Doer een alleen

regeert , daer kan de regeeringh lichtelick tot

tyranny vervallen : maer daer de voornaemste

regeeren , daer kunnen sy by na even so lich-

telick tot een onrechtveerdige regeermgh te

samen eens worden :"^en' daer het ghemeyne

volck regeert, daer kan alderlichtst oproer ont-

staen. Voorwaer indien dese voor-genoemde

driederley regeeringhen die de Philosophen

stellen, in haer selven worden aengemerckt

,

soo en wil ick niet loochenen dat die staet

daer de voornaemste regeeren , of die door

hare regeeringh ghetempert is , all' andere verr'

overtreft: niet door haer selven, maer om dat

het seer selden gebeurt dat de Koninghen haer

selven alsoo matigen en draghen , dat haer

wille nooyt af en wijckt van recht en recht-

veerdigheyl : of datse met so grooten scherp-

sinnighevl en voorsichtighcyt begaeft zijn , dat

een yegelick Koningh siet en bemerckt soo

veel als noodigh en ghenoeghsaem is. Soo komt

het dan door der menschen fcyl en gebreck

dat het veyligher en verdraeghlicker is datter

vele regeeren, op datse malkanderen onderling

helpen, leeren en vermanen: op datter oock

te meer .straffers en dwinghers souden zijn
,

indien yemandt onder hun sich selven te seer

quame te verheffen. Ghelijck de ondervindingh 1

)

altijdt bewesen ]ieeft dat dese regeeringh daer

de voornaemste des volcks 't gebiedt hebben
,

d'alderbeste regeeringh is : alsoo lieeft oock de

Heere door sijn authoriteyt deselve bevestight

,

dewijl hy die onder d'Israëliten inghesteldt heeft,

doe hy hen-lieden wilde houden in den alder-

besten staet , tot dat hy een figuyr en beeldt

van Christus te
|

voorschijn bracht in den Ko-

ningh David. En ghelijck ick gheern bekcnn'

datter gheen forme van regeeringh gelucki-

gher en is dan dese . daer de vryheydt een

betaemlicke matigheydl heeft, en tot bestendig-

heydt 2) behoorlick ghescliickt en aengeleydt

is: alsoo houd' ick het oock daer voor, dat

die de gheluckighste zijn , die sulcken vryheydt

genieten moghen : en indiense dapper en vol-

standigh arbeyden om die te behouden en te

bewaren , soo stae ick toe datse niet anders

en doen dan sy behooren. Jae d'Overheden

nweten met alle neerstigheydt daer nae staen

en trachten, datse niet en ghedooghen dat de

vryhevt des volcks , om deweicke te bescher-

men sy gesteldt en geordonneert zijn , in eeni-

ghen deele vermindert, veel weynigher geschon-

den of vernielight soude worden. Indiense daer

in al te nalatigh en te weynigh besorght zijn

.

soo zijnse trouwloos in haer ampt en verraders

van haer Vaderlandt. Maer indien die, deweicke

door de wille Godts ghestcldt zijn onder een

1) Ijivliidingli. 2) gheilnyrigheydt.

Voorts, d'Aris-

tocraty wan-

neerse wel ghe-

tempert is.

schijnt te we-

sen de beste

forme van re-

geering.

Als deweic-

ke door d'erva-

ringh selfs en

d'autnriteyt

Godls is goedl

gekenrt.

(p. fil8.)
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Dese drie

ghestalteQ zijn

van GoJt, doof

wieus voorsie-

uigheyt lietge-

scliiedt datver-

sclieydeneLau-

düii door ver-

sc-lieyden Poli-

tieu bedient

worden.

Het laetste

stucicvan't eer-

ste deel, hande-

lende van der

Overheden

Arnpt.

D'onderhou-

ding en bewa-

ringh van de

ware Christe-

licke Heligy

moet haer eerst

en voor al ter

herten gnen.

ander forme van Polity, en door Vorsten of

Princen geregeert worden , 't voor-ghenielde

sich selven aentrecken , sulcks datse daer uyt

bewoghen en aengeliitst worden om een ver-

andering te soecken , soo sal dese gedacht' en

dit voornemen niet alleen dwaes en ydel, maer

oock gheheel en al schadelick wesen. Is t dat

ghy d'ooghen slaet niet alleen op eene stadt

,

maer oock te ghelijck de gantsche werelt door

siet en bemerckt , of u gesicht ten minsten in

verscheyden Landen verspreyt en uytstreckl

,

soo sult ghy voorwaer bevinden dat het niet

sonder oorsaeck door de voorsienigheyt Godts

is geschiet, dat verscheyden Landen door ver-

scheyden formen en wijsen van Polity gere-

geert worden. Want ghelijck d'Elementen niet

anders dan door een ongehjcke proporty en

getempertheydt aen malkanderen hanghen en

onderlingh saamwercken 1 ) : alsoo worden oock

dese verscheydene Politien door sekere hare

verscheydenheydt en ongehjckheydt seer wei

behouden. Hoewel het en is niet noodigh alle

dese woorden te maken by den genen die met

den wille des Heeren sullen te vreden zijn. Want
indien het hem goedt-dunckt Koninghen te stel-

len over Koninckrijcken , en Raets-heeren of

Tien-mannen over vrye steden , hoedanighe die

oock souden moghen wesen die hy ghesteldt

heelt over de plaetsen daer wy leven en woon-

achtigh zijn , soo komt ons nochtans toe der

selver regeeringh ghehoorsaemhck en met on-

derdanigheyt t'erkennen.

9. Nu moeten wy te deser plaets kortelick

aenwijsen hoedanigh het ampt der Overheyt

zy, volgens de beschrijving van Godes vvoort,

en waer in het bestaet. Ofschoon de Schrif-

tuyr ons niet en leerde dat het sich uytstreckt

tot beyde de tafelen der Wet, soo souden wy
nochtans sulcks kunnen vernemen uyt de Hey-

densche Schrijvers 2). Want daer en heeft nie-

mant onder hun van 't Ampt der Overheyt,

van 't instellen der wetten en 't ordineeren der

Polity geschreven , die sijn begin niet ghemaeckt

en heeft van de Religy en van den Goddelic-

ken dienst. En aldus hebbens' alle te samen

beleden datter geen burgerlicke regeeringh ge-

luckelick en kan worden opgherecht en beves-

tight , 't en zy datnien eerst en voor al sorghe

voor de Godtsdienstigheydt : en dat het ver-

keerde wetten zijn , dewelcke Godes recht en

dienst veronachtsamen en voor by gaen , en

alleen met de nultigheydt der menschen be-

kommert zijn. Dewijl dan de Religy by alle

Philosophen d'eerste plaets en trap heeft, en

dit door d'algemeen' eendrachtlgheyt van alle

Voickeren altijt is onderhouden geweest, soo

moeten de Christelicke Princen en Magistraten

1) over een draghen. 2) Scribenten.

haer selven van weghen haer' onverstandigheyt

schamen, indiense van gelijcken 'tstuek vande

Religy niet en behertigen. En wy hebben ai-

reede bewesen dat dese last hen-lieden byson-

derlick van Godt is opgeleyt : gelijck het oock

recht en billick is dats' arbeyden om sijn eere

voor te staen en te verdedighen, dewijle sy sijne

Stede-houders zijn, en door sijn weldaedt en

ghenade regeeren. Hierom worden oock de

heylighe Koningen in de Schriftuyr aldermeest

ghepresen, om datse den verdorven of uytghe-

roeyden Godtsdienst weder opghericht hebben,

of besorght zijn geweest voor de Religy, dat

die suy ver en ongeschonden onder hen bloeijen

mochte. Daer en tegen stelt de heylige Schrif-

tuyr onder de feylen en ongemacken, die uyt

een onbehoorlicke regeeringh ontstaen, oock

dit feyl datter geen Koningh en was in Israël,

en dat oversulcks yeder een leefde nae sijn

eyghen lust en sinlickheydt. Hier uyt wort

wederleyt de dwaesheyt der gener, dewelcke

wel wilden dat d'Overheyt, Godt en de Re-

ligy terzijden stellende, sich alleenlick bemoeyde

met de gerichts handeling onder de menschen.

Even eens als of Godt m sijne naem regeerders

hadde gestelt die de verschillen en processen

van aertsche goederen beslechten en eyndigen

souden : en nagelaten 1) hadde 't geen van veel

grooter gewicht was, te weten, dat hy suyver-

lick soude worden gedient volgens het voor-

schrift van sijn Wet. Maer de lust en begeert

om alles vrijelick en ongestraft te vernieuw-en

en te veranderen, perst en drijft sodanige

muyters 2) hier toe, datse geern sagen datter

geen Rechters in de werelt en waren die de

schenders der Godtsdienstigheyt straffen moch-

ten. Wat de tweede tafel belangt, Jeremia ver-

maent de Koningen recht en gerechtigheydt te

doen, den onderdruckten door ghewelt, van de

handt des lasteraers te verlossen, den vreem-

delingh, de weduwen en weesen niet te bedroe-

ven, niemanden te veronghelijcken, en het on-

schuldlgh bloedt niet te vergieten. Hier toe

dient oock de vermaningh die in den twee-en-

tachtentighsten Psalm gelesen wort : datse den

armen en ghebreckelicken recht doen, den ar-

men huipeloosen bevrijden 3), en den swac-

ken en armen van de handt des onderdruckers

verlossen en redden sullen. Wederom Moses

ghebiedt den Gouverneurs die hy in sijn plaets

ghestelt hadde, datse de saeck van hare broe-

deren sullen hooren, datse tusschen den eenen

broeder en den anderen, en tusschen den vreem-

delingh sullen oordeelen, datse gheen aenge-

sicht en sullen kennen in het oordeel, datse

soowel den kleynen als den groeten hooren, en

niemant vreesen sullen : dewijl het Godts ge-

ij nchtergehilen. 2) nieuy tinakers. 3) lu» maken.

Dit wort be-

wesen met ex-

empelen en ge-

tnyi^hnisseu.

Keu bewijs-

reden genouiei

van het contra

ry.

Iteiu, vau

een ougerijuit-

hevdt.

Haer tweede

sorge moet we-

sen, datse recht

en rechtveer-

digheyt beijie-

nen en oeffe-

uen, 't welck

met ghetuygh-

iiissen bewesen

wordt,

leiem. 22. 3.

Dent. 1. 16.
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richt en oordeel is. lek gae voor by 'l gheen

ghesclireven is in een andere plaets, dal, na-

melick, de Koningen, niet veel paerden hou-

den, dats' haer gemoedt tot gierigheydt niet

begeven, datse sich boven hare broeders niet

verheffen en moeten: dals' alle de dagen hares

levens moeten besich zijn in 't overlegghen

van des Heeren Wet. Item, dat de Rechters

niet en moeten afwijcken tot d'een of tot

d'ander zijde, datse geen geschencken en moe-

ten ontfangen, en andere diergelijcke uylspraec-

ken 1) die in de Schriftuyr geduyrigh 2) ge-

lesen worden. Want ick heb alhier in 't ver-

klaren en voorstellen van het ampt der Over-

heyt voorgenomen niet soo seer d'Overheden

selfs t'onderwijsen, als wel andere te leeren

wat d'Overheden zijn , en waar toe deselve

van Godt zijn inghe-
|
stelt. Zoo sien wy dan

dat d'Overheden ghestelt worden tot Voor-

standers en Beschermers van de gemeyn' on-

nooselheydt, zedigheydt, eerbaerheydt en rust

:

en dat dit moet wesen haer eenige bekom me-

ringh, datse, namelick, de gemeyne welvaert en

vreed' aller menschen soecken en bevorderen.

Van dese deughden belooft David te sullen zijn

een patroon en voorschrift wanneer hy tol den

Konincklicken stoel zal verhooght wesen: dat

hy, namelick, niet en sal bewilligen in eenige

boosheyt, maer dal de godtloose, de lasleraers

en de hooveerdige hem sullen zijn lot eenen

grouwel : en dat hy van allen kanten sal soec-

ken te bekomen goede en ghetrouwe Raets-

lieden. En dewijlse dit niet en konnen te weegh-

brenghen, 't en zy datse de goede tegen der

boosen onrecht en ghewell beschermen, en den

onderdruckten hulp en bystandt bewijsen, soo

moetens' oock ghewapenl zijn met macht, om
de openbare booswichten en quaedl-doenders

(door weickers deughnietery de ghemeyne rust

beroert of verstoort wort) strengelick te brey-

delen en in te toornen. Want om de waer-

heydt te seggen, wy bevinden door d'ervaringh

'tgeen Solon seyde : Dat alle Republijcken door

twee dinghen bestendigh blijven, te weten

:

door belooningh der goeden, en door straffe

der quaden : en dat dese twee stucken wech

genomen zijnde, de gantsche burgerlicke disci-

plijn vervalt en te niet gaet. Want de sorgh' en

vlytigheydt om billickheyt en gerechtigheydt te

betrachten, verkondt in de herten van velen,

wanneerse sien dat de deught met prijs en eer'

niet en wort beloont: de moetwilligheydt der

boose menschen en kan oock niet anders dan

door strengigheydt en straff' bedwongen wor-

den. Dese twee dinghen heeft do Propheet te

samen vervat, wanneer hy de Koningen en an-

dere Magistraten ghebiedt, oordeel en recht-

1) 8[)i'cHckeii. 2) doorgaens.

veerdigheydt te plegen. RechtveerdlgiieyJl is,

den onschuldighen in haer bewaringh aenne-

men, deselve staende houden, verdedigen en

verlossen. Oordeel is, der boosen baldadigheydt

weder-staen, haer gheweldt bedwingen, en

hare misdaden strallen.

1 0. Maer alhier ontstaet, gelljck hel schijnt,

een hoogh' en swaer vraegh-stuck, Ie weten:

Indien allen Christenen door Godts Wet ver-

boden is te doeden, en de Propheet oock van

den heylighen Bergh Godts, dat is van de

Kerck betuyght en voorseydt, dat m deselve

niemant verdruckt, of met eenigh hinder be-

sv.'aert sal worden : hoe konnen dan d'Over-

heden te gelijck Godtsaligh zijn en bloedt stor-

ten? Doch indien wy verstaen dal de Magi-

slraet in het strallen niet met all' en doel uyl

haer selven, maer Godts eyghen oordeelen

uytvoerl, soo en sullen wy door dese swarig-

heyt niet verhindert worden, 't Is waer de Wet
des Heeren verbiedt te Jooden. Maer op dat

de doodtslaghen niet en souden ongestraft

blijven, soo gheeft de Wet-gever self sijnen

Dienaren het sweerdt in handen om 't selvighe

teghen alle doodtslagers uit te Irecken en te

gebruycken. Het en betaemt den Godtvruch-

tigen niet yemanden te verdruckcn en te be-

schadigen : maer de verdruckinghen daermede

de Godlvruchtige verdruckt worden, door het

bevel des Heeren straffen en wreken, dat en is

niet verdrucken of hinder toebrenghen. Och of

of wy dit altijdt in onse ghemoedeien bedach-

ten en overleyden, dat alhier niet met all' en

wordt gedaan uyt menschelicke lichtveerdig-

hevdl, maer dat alle dingen gheschieden door

Godts autoriteyt die 't beveelt, onder wiens be-

leydt men nimmermeer af en dwaelt van den

rechten wegh. 't En zy mogelick yemant wilde

segghen dat Godts rechtveerdigheydt getoomt

en gebreydelt is, so dat hy geen macht en soude

hebben om de boosheden te straffen. Indien 't

ons niet en is gheoorlooft hem eenige wel te

stellen, waerom sullen wy dan sijne Dienaers

t'onrecht met schuldt beswaren ? Sy en dra-

gen , segt Paulus , het sweerl niet te vergheefs :

want sy zijn Godts Dienaers en Wrekers , tot

strall'e den ghencn die quaedt doen. Derhalven

indien de Princen en andere Overheden weten

dat hare gehoorsaemheydt een' is van d'aen-

genaemsle dingen in d'oogen Godts, so moe-

tense met alle neerstigheydt haer selven be-

kommeren in desen dienst , is 't datse immers

hare Godtvruchligheydt , rechtveerdigheyt en

suyverheyt van bedoeling 1), Gode soecken

aen te prijsen. Ghewisselick Moses wierdt door

dese gesintheydt gedreven en bewogen , doe

hy siende sich selven door de kracht des Hee-

1) oprechligheyt.

üc tcglicn-

wcijjingeii der

Weder-doopc-

rea teghcu de

voorgaende

Leerc.

D'eerste: Uc

Wet Godts ge-

biedt dat de

Chi-isteiicu

haer sullen

onthouden van

het bloet der

Christenen Ie

slorten, en de

Propheet seght

dat in Godes

Kerck niemant

en sal wesen

die yemanden
verdrueke of

beschadige.

Maer d'Over-

heden storten

bloet, sy be-

schadigen en

verdrucken.

Ergo, sondi-

geuse teghen

de Wet Godls

en deLeereder

Propheten.

Esod. 20. 13.

Deut. 5. 17.

lesa. II. 9.

en 65. 25.

Matth. 5 21.

Antwoordt.

d'Overheden

voeren Godes

oordeelen uyt,

eu't is so verre

van daer datse

door 't straffen

der boosen sou-

den sondighen,

dat suleks is

een van de

deughden der

Koningen

waerom sy ge-

presen worden,

't Welck met

getuygnissen

der Schril'tuyr

en met de ex-

empelen van

Moses, David

eu Salomo be-

vestight wort.

Rom. 13 4.
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Hesluyt.

2. ïegheu-
würpinj;; üaer

en is iii het

Nieuwe Testa-

ment gheen ex-

empel of glie-

tuygliuis het

«elcku leert

dat d'Oorlogh

C'hristeui'U gc-

oorlooft i's.

Antwoordt

hebbende drie

leden, beves-

tigt door Au-

gustiiius ge-

luyghuis uyt

den vijlden

brief tut Mar-
cdl.

Item, door

het bcvul van

loanues den

Doopcr tot de

Krijghskuech-

ten, Lucas 3.

14.

die mei oproengheyl raesl en woedt , die

geweldige onderdruckinghen en schandelicke

schelmstucken aenricbt? Indiense moeten zijn

bewaerders en beschermers der wetten : soo

nioetens' oock met eenen tegen-slaen en Ie niet

maken het pooghen en trachten aller der ghe-

ner door weickers boosheyt dedisciplijn verdor-

ven wordt. Jae indiense met recht die struyck-

roovers straffen , door weickers over-last alleen

sommighe weynighe beschadight worden : sul-

lense dan 't gantsche landt door rooverijen en

straetschendingen laten verdrucken en verwoe-

sten sonder sulcks te straften ? Want het is

even 1) veel, of het een Koningh, dan of het

de minste des volcks is , dewelcke in eens an-

ders landt, daer aen hy 't minste recht niet en

heeft te pretendeeren , in valt , en 't selve vyan-

delick plaeght: sy moeten alle te samen even

ghehjck voor roovers ghehouden , en als sooda-

nighe gheslraft worden. Soo leert ons dan de

natuyrlicke billickheydt en de gheleghenlheydt

des ampts selfs, dat de Princen gewapent zijn

niet alleen om door een weltigh oordeel te straf-

fen de misdaden van eenighe bysondere per-

soonen, maer oock om de landen die onder haer

toesicht en bewaringh staan , door oorlogh te

beschermen, wanneer die vyandelick aenghe-

tast worden. En de Heylighe Geest verklaert

door veel ghetuyghnissen der Schrifluyrc dat

suicke krijghen en oorloghen wetlelick en recht-

veerdigh zijn.

121. Indien my yemandt tegen-werpt dat-

ter gheen getuyghnis noch exempel en zy in

het Nieuwe Testament waer door gheleert

wordt dal d'Oorlogh den Christenen geoorloofl

is : antwoord' ick vooreerst, dat de selfsl' oor-

saeck die de vorighe tijden hadden om krijgh

te voeren, oock hedendaeghs blijft: en datter

in het tegen-deel gheen reden en is, waerom
Princen en Magistraten haer Onderdanen niet

en souden mogen beschermen. Ten anderen,

datmen in de Apostolische Schriften niet en

moet soecken een uytgedruckte verklaringh

van dit stuck : overmits haer voornemen ghe-

weest is de hoedanigheydt en gheslaltenis van

Christus geestelick rijck te leeren en aen te

wijsen , en niet eenighe burgerlicke regeeringh

te fatsoeneeren en in te stellen. Ten laetslen

dat aldaer oock kortelick te kennen wordt ghe-

geven , dat Christus door sijn komst in desen

deele niet met all' en 'leeft verandert. Want
indien de Christelicke Leer (op dal ick met de

woorden van Auguslinus spreeck') allerley

oorlogen verdoemde, soo soude Joannes den

Krijghsknechlen, die raedt vraeghden om saligh

te worden, liever gheseydt hebben, datsede

wapenen wech werpen, en haer selven l'eene-

1) ghelijcke.

mael van den oorlog onlslaen souden. Maer nu

seght hy alleenlick tot hen aldus: En doet nie-

mandt overlast, noch en onlvrcemt niemandt

hel sijne met bedrogh, ende laet u verghenoe-

ghen met uwe Besoldigingben. Dien hy gebiedt

met hare Soldy te vreden te zijn , dien en ver-

biet hy voorwaer niet te oorlogen. Maer alle

Magistraten moeten hier neerstelick loesien

dals' hare boose passien en lusten sclfs niet

een hayr toe en gheven : sy moeten veel liever,

alsser eenighe straffe moet glieoeffent worden,

daer na trachten datse door haestige gramschap

niet gedreven, noch door haet wech geruckt

en worden, noch door een onversoenlicke slraf-

heyt en branden, sy moeten selfs (gelijck .Au-

guslinus spreeckl) van wegen de gemeyne
menschelicke natuyr, mede-lijden hebben met

den genen, denwelcken sy om sijn eyghen mis-

daedt straffen. Als de wapenen moeten worden

aenghegort 1) leghen denvyandt, dal is teghen

ghewapende roovers, soo en moghense dat

met doen uyt een lichte reden en oorsaeck : jae

sy en moeten selfs d'oorsaeck die haer voor-

komt en gegeven wort niet aennemen, 't en

zy dalse daer toe door de uyterste noodt ge-

dronghen worden. Want indien wy veel meer

moeten doen dan de Heydenen leeren, onder

deweick' één gheseydt heeft: Dat d'oorlog

tot geen ander eynd' en moet dienen, dan om
den vrede te soecken en te bekomen, soo moet-

men voorwaer eerst alles beproeven 2) eermen

tot de wapenen komt. In somma, sy en moeten

haer selven in gheenderley gevallen door eeni-

ghe eygen gesintheyt en genegentheyl laten

wech voeren, maer moeten alleenlick door een

gemeyn gevoel geleydt worden. Andersins mis-

bruyckense hare macht seer qualick: deweick

hen-lieden ghegheven is , niet tot haer eygen

voordeel, maer om andere menschen daer mede
te helpen en te dienen. Uyt dit selve recht

|

dat de Magistraten hebben om te mogen Oor-

loghen , volght oock dal de Garnisoenen , de

Verbonden , en andere burgerlicke verslerckin-

ghen gheoorlooft zijn. Garnisoenen noem' ick

die krijghsknechlen , dewelcke lot bescherming

van de palen des lants door en inde Grens-

steden verdeelt en geleydt worden : door de

Verbonden verslae ick, de Contracten en Over-

een-komsten die sommige nabuyrighe Princen

met malkanderen maken, om, sooder eenighe

beroerten in hare Landlpalen souden moghen
voorvallen, malkanderen by te staen, en haer

macht en middelen in 't ghemeyn te samen te

brenghen tot onderdruckingh van de ghemeync
vyanden des menschelickengheslachts. De Bur-

gerlicke versterckingen noem' ick alle de provisy

en gereetschap die in d'oorlogh gebruyckt wort.

1) aengetroeken. 2} versoecken.

Oiuiertusörlien

moeten d'

Overheden sicli

wachten datse

niet meerder

ghedreven en

worden door

hare bcgbecr-

liekheden of

geneiihenthe-

den, dan door

't gevoelen en

de liefde van

het gemeene

beste.

Cicero in lib.

de Offic. 1.1.

(p. 621.)

Uier uyt volgt

oock dat de

Garnisoenen,

Verbonden en

andere gemey-

ne hulp-midde-

len gheoorlooft

zijn.
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Oock de to'-

len enschattia-

gen.

Hoewel oock

A' Overhedea

iii desen heb-

ben toe te sien

data' al dat 't

welck sy voor-

nemen, met

een goede con-

scienty voor

Godt aenvaa-

gea.

Roin. 13. 6.

De gemeene

lieden moeten

sich oock ont-

houden van al-

Icvley lasterin-

gheu teghen de

Princen en

Magistraten.

Het tweede

deel van den

1 3. Eyndelick wil ick oock dit hier by

voeghen dat de schatlinghen en tollen zijn de

vvettelicke renten en inkomsten der Princen

:

dewelcke sy wel voornamelick moeten gebruyc-

ken om te draghen de ghemeyne lasten van

haer ampt : maer sy mogen die van gelijcken

oock besteden tot een ghenoeghsaem ruyme
onderhoudingh van de weerdigheit haers

huysgesins, dewelck eenighsins met de Majes-

teyt hares Rijcks te samen gevoeght is. Gelijck

wy sien dat David , Hiskia , Josia , Josaphat

en andere heylighe Koningen, desgelijcks oock

Joseph en Daniël, na gelegentheyt van den staet

daer in sy gestelt waren, sonder quetsingh der

Godtsaligheydt , kostelick geleeft hebben uyt de

ghemeyne schatten en middelen. Wy lesen oock

by Ezechiel, dat den Koninglien door Godes

ordonnanty seer veel landerijen en besittingen

toe-ghewesen en toe-ghe-eygent zijn. Want al

hoewel hy aldaer 't geestelicke Rijck van Chris-

tus beschrijft en afschildert, soo neemt hy

nochtans het exemplaer en patroon van een

een wettigh en behoorlick Koninckrijck onder

de menschen. Evenwel moeten de Princen we-

derom ghedencken dat hare domeynen en ren-

ten niet soo seer en zijn haer eyghen thresoor,

als wel de ghemeyne schat des volcks, (want

soo getuyght Paulus) die sy sonder 't ghemeyn
te verongelijcken niet en kunnen verquisten

noch overdadelick verdoen. Of sy sullen veel

eer dencken dat deselve by na zijn het bloedt

des volcks, hel welck niet te sparen , een seer

harde wreetheydt en onmenschelickheyt is. Bo-

ven dien moetense sich laten voorstaen dat

hare tollen, imposten en andere soorten van

schattmgen niet anders en zijn dan behulpselen

der ghemeyne noodtsakelickheydt , met de-

welck' het arme volck sonder oorsaeck te be-

swaren , een tyranny en roovery is. Dese din-

ghen alsoo voorgestelt , en maken den Princen

geenen moedt tot overdaet en verquistingh der

goederen (gelijck het voorwaer niet noodigh

en is, hare lusten op te blasen en te vermeer-

deren, welke van selfs meer dan behoorlick is
,

ontstoocken zijn) maer dewijl daer aen veel is

ghelegen, datse met een reyne conscienty voor

Godt doen, al wat sy by de handt nemen, op

datse door een ongoddelicke vermetenheyt niet

en bestaen Godt te verachten , soo is het oor-

baerlick datse worden onderwesen hoe veel

hen lieden geoorlooft zy. Dese Leer' en is oock

niet onprofijtelick voor den ghemeynen man, op

datse haer selven niet toe en laten lichtveer-

delick en broodtdronckentlick te berispen en

te veroordeelen allerley onkosten der Princen,

alhoewel die de gemeyne burgerlicke maet te

buyten gaet.

14. Naest d'Overheden volden de Wet-

ten, dewelcke seer sterke zenuwen zijn : of (ge-

lijck die van Plato en Cicero genoemt worden)

de zielen van de gemeyne saken , sonder de-

welcke d'Overheydt niet en kan bestaen, ghe-

lijck oock deselve wederom sonder d'Over-

heydt gheen kracht en hebben. Derhalven en

konde men niet beters noch waerachtighers

segghen, dan dit, te weten: Dat de Wet een

stomme meester is , en dat d'Overheyt is een

levendige Wet. Voorts wat belanght dat ick

belooft hebbe te seggen , door wat wetten een

Christelicke Polity behoort geregeert te wor-

den , daer uyt en heeft niemandt te verwach-

ten een langhe disputaty en handelingh van

den besten aerdt en slagh der wetten : want

dit soud' een on-eyndigh werck wesen, en

oock met de tegenwoordige gelegentheydt en

handehngh niet over een komen. Ick sal alleen

met weynighe woorden en in 't voorby gaen

aenwijsen, wat wetten de Christelicke Polity

godtvruchtelick voor Godt , en tot hare be-

hoorlicke bedieningh onder de menschen , mach
gebruycken. Dit selve soud' ick oock t'eene-

mael met stil-swijghen hebben laten voorby

gaen , waer 't dat ick niet en vernam dat hier

in van velen sorgelick wordt ghedwaelt. Want
daer zijn sommighe menschen dewelcke seg-

ghen dal een Staet , die Moses Polity ver-

latende, door de gemeyne wetten der volc-

keren gheregeert wort, geen goede gestaltenis

noch gheschicktheyt en heeft. Hoe ghevaer-

lick en oproerigli dit gevoelen zy, dat mogen
andere bedencken. Ick sal my voor dese tijdt

daer mede verghenoeghen , dat ick bewijse dat

het een dwaes en valsch ghevoelen is. Eerste-

lick moeten wv acht nemen en letten op de

gewoonlicke verdeelingh , waer mede de gant-

sche Wet Godts door Moses gegeven , afge-

deelt wort in Zeden , Ceremoniën . en Rech-

ten: en wy moeten yeder deel in 't bysonder

bemercken , om wel te verstaen , wat wy daer

uyt, als ons aengaende, op 1) ons moeten

toepassen 2) , of niet. Ondertusschen en zy

niemandt met dese swarigheydt bekommert en

beladen, dal de rechten en ceremoniën oock

behooren tot de zeden. Want al hoewel d'oude

Leeraers die dese verdeelingh gheleert en ghe-

maeckt hebben , wel wisten dat dese twee laet-

ste deelen , oock de zeden betrelTen , soo en

hebbense nochtans deselve niet willen noemen

onder de wetten der zeden , om dat die ver-

andert en afgeschaft moghen worden sonder

de zeden te verkorten. Het eerste deel heb-

bense bysonderlick ghenoemt Wetten der Ze-

den, sonder het welcke de ware heyligheydt

der zeden , en d'onveranderlicke wijse om wel

te leven niet en kan bestaen.

handel, te we"

ten, van de

Wetten, en der

selver niittlg-

heyt en noot-

sakelickheyt.

VVeJerlegging

van de dwa-

liugh der gener

dewelcke seg-

ghen dat een

Staet, die Poli-

ty van Moses

verlaet en uae

de ghemeyne
wetten der

volckeren gere-

geert wort,

niet wel ge-

schickt en is.

Onderschcy-

dingh van de

Wet van .Moses

en de Wet der

Zeden, der Ce-

remoniën, en

der Rechten.

1) tot. 2) treckcn.
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Den koi-tea

iiihuiicit CU liet

od-i.iei-cU van

dl- Wet ilci- Ze-

Jen.

De wet der

C'eremoiiicQ.

Galat. 4. 23.

(p. f.23.)

Me wet dci-

Recliten.

Bcslnyt, dat

eenen yegelic-

keuvolcke vrij-

dom ghelatcn

is om soodaiii-

ghe wetten te

maken als sy

vooralen en

vei'staen hen-

lieden bevor-

derlick te sul-

leu zijn, be-

houdens dat die

wetten nae den

ceuwighen re-

gel der liefde

worden afghe-

raeten.

13. Wy sullen derhalven ccr.st heginneii

van de Wet der Zeden , dewelck' in twee

hooft-stticken vervat zijnde (waer van liet eene

ghebiedt simpelick en alleen Godt te dienen

door een suyver geloof en reyne Godtvruch-

tigheydt, en het andere beveelt de menschen

met een oprechte liefde t'omhelsen) is een

waerachtige en eeuwige regel der gerechtig-

heyt
,
gegeven en voor-gheschreven den men-

schen van allerley natiën en tijden die haer

leven na den wille Godts sullen willen regu-

leeren en aenstellen. Want dit is sijn eeuwige

en onveranderlicke wille dat hy van ons allen

worde ghe-eert , en dat wy malkanderen on-

derlinghe lief hebben. De Wet der Ceremo-

niën is gheweest een kinderlick' onderwijsingh

der Joden , waer door het den Heere belieft

heeft
,

ghelijck als de kindtsheydt deses volcks

t'oeffenen , tot dat die volheyt des tijts soude

komen , in dewelck' hy sijne wijsheyt aen de

wereldt ten vollen openbaren . en de waer-
|

heydl der dinghen die doe door figuyren af-

ghebeeldl wierden
,
geven en vertoonen soude.

De wet der Rechten die henlieden tot een

Polity en burgerlick regiment gegeven was

,

leerde sekere regelen van billickheyt en ge-

rechtigheyt , op dat sy lieden daer door onder

malkanderen gherustelick en vredelick souden

leven. En ghelijck d'oeffeningh der ceremo-

niën wel eygentlick behoorde tot de Leere der

Godtvruchtigheydt, (als dewelcke de Kerck der

Joden in de Religy en Godtsdiensl behieldt)

maer nochtans van de Godtvruchtigheydt selve

onderscheyden konde worden. Alsoo heeft oock

dese lorm' en wijse der politijcke rechten (al

hoewelse nergens anders toe en diende , dan

om de selfde liefde , die door d'eeuwige Wet
Godes gheboden wordt, op het alderbeste t'on-

derhouden) nochtans yetwes ghehadt 't weick

onderscheyden was van het gebodt der liefde.

Dien-volghens
,

ghelijck de ceremoniën , met

behoud en sonder quetsingh van de Godt-

vruchtigheydt hebben kunnen worden afge-

schaft: alsoo kunnen oock, ofschoon dese

Rechts-constitutien wech ghenomen zijn , d'eeu-

wige gheboden en plichten der liefde blijven

in haer gheheel. Indien dit waerachtigh is

,

ghelijck het is in der daedt , soo is voorwaer

allen natiën en volckeren die vryheyt gelaten

,

datse soodanighe wetten moghen maken alsse

bevinden haer nut en oorbaerlick te sullen

wesen : dewelck' evenwel naer dien eeuwighen

regel der liefde ghereguleert moeten worden
,

in- suicker voeghen, datse wel verschillen in

de form' en gestaltenis, maer eens zijn in den

grondt en in het eynde. Want die barbarische

en beeslelicke wetten , door dewelcke de die-

ven en dievery met eenen sekeren prijs be-

loont, en de by-slapinghen met yeder een

sonder onderscheydt , toegelaten wierden, mits-

gaders andere die noch veel schandelicker en

ongheschickter zijn , en moghen , mijns oor-

deels , voor geen wetten gehouden worden

:

overmits deselve vreemt zijn , niet alleen van

alle rechlveerdigheydt , maer oock van alle

menschelickheyt en fatsoen 1).

16. 't Gheen ick gheseydt hebb' sal klaer-

der worden indien wy in alle wetten dese twee

dinghen, gelijck het behoort, bemercken, te

weten , de conslituty ot ordonnanty der wet

,

en de billickheydt, op welckers reden, d'or-

donnanty selfs steunt en ghegrondt is. De bil-

lickheydt , dewijlse naluyrlick is ,
en kan niet

anders zijn dan eenerley en de selfde by alle

volckeren , en daerom moeten alle de wetten

van de gantsche werelt allerley saken belan-

gende , de selfste billickheydt lot een wit,

eynd' en ooghmerck hebben , en daer op uyt

komen. De constitutlen of ordonnantien , de-

wijls' eenighe omstandigheden hebben aen de-

welcke sy eenighsins vast zijn ,
soo moghense

wel verscheyden zijn , alsse maer alle te ge-

lijck gaen en strecken tot dat selvighe wil en

ooghmerck der billickheydt. Nadien nu open-

baer is dat Godes Wet , die wy de Wet der

Zeden noemen , niet anders en is dan een ge-

luyghnis van de Wet der Nature , en van die

conscienly, die Godl in het herte van alle men-

schen inghedruckl heeft , soo is het seker dat

de gantsche geleghenlheydl van die billickheydt

en gherechligheydt , daer van wy nu spreken
,

in de Wet der Zeden beschreven is. Daer-

om moet oock deselve Wet der Zeden alleen

zijn hel wil , en de reghel , en hel eynde van

alle wetten. Wy en hebben gheen van alle de

wetten , die nae desen reghel ghemaeckl, die tot

dit ooghmerck gherichtel , en door dit eynd' en

merck be]Taelt zijn, te misprijsen of te verwer-

pen ,
ofschoon se, of van de Joodsche wel, of

of andersins onder malkanderen selfs verschil-

len. De Wet Godts verbiedt te stelen. Men

kan in het tweede Boeck van Moses sien, wat

straffe datter in de Polity der Joden gesteldl

was over de dieverijen. D'alder-oudste wetten

van andere volckeren hebben de dieven ge-

straft, haer Iweevoudigh doende weder gheven

't gheen sy gheslolen hadden. De wetten die

daer nae ghevolght zijn, hebben onderscheydt

gemaeckt lusschen openbare en heymelioke

diefstal. Sommige wellen hebben gheproce-

deert lot bannissement , sommige tol gheesse-

lingh , ten laelslen sommighe tol de slratle des

doodls. De Wel Godts verbiedt valsch ge-

tuyghnis te spreken. Een valsch geluyghnis

wierdl onder de Joden ghestrafl met de selfde

1) beleeflhcyt.

Daerom moe-

ten in alle wet-

ten in swaugh

gaen de billick-

heyt en d'ordi-

nanty, waer

van 'teerste, te

weten, de bil-

lickheytvast en

onbeweeghliek

moet blijven,

het andere

mach veran-

dert worden na

de geleghent-

heydt der sa-

ken.

Het welck

verklaert wort

door sommige

exempelen, ge-

nomen uyt de

Wetten tegben

de dieven, val-

sche getuygen,

doodtslaghers,

overspeelders.
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D.; billickhe.vt

of glici't'chtig-

heyJt veroor-

deelt en straft

soodanighe

schelm-stuc-

kea by alle

Volckereu; de

coustituty of

urdonuanty

der straffeu is

verscheyden.

Een andere

bemerckingh

aengaende de

ordonnanty. na

de ghelegheut-

Iieyt der tijden

en persoenen.

Hoe de 1'oli-

lijcke Wet van

Moses als noch

in swang gaet

en oock afghe-

schaft is.

Straffe, die de beschuldiglide soude gedraglien

hebben , indien hy met de waerheydt liadd'

overtuyght geweest. By andere volckeren

wierdt valsch gheluyghnis alleen ghestrafu

met een groote schande, by andere met den

strop, by andere door het kruys. De Wet
Godls verbiet te dooden. Alle wetten straffen

al-omm' den doodtslagh met de doodt , noch-

tans door verscheyden soorten des doodts. In

sommighe plaetsen worden d'overspeelders

strenghelicker gestraft, in andere wederom met

lichter strall'en. Nochtans sien wy dats' in sulc-

ken verscheydenheyt alle te samen gaen en

strecken tot een en het selfst' eynde. Want sy

verkondighen en stellen alle te ghelijck een-

drachtelick straffe teghea die boose wercken

die door de eeuwighe Wet Godts verdoemt

en verboden zijn , te weten : doodtslaghen, die-

verijen, overspelen, valsche getuyghnissen

:

niaer sy en komen in de wijse der straffe niet

overeen. Dit en is oock niet noodigh , noch

profijtelick. Daer is een Landtschap 't weick

door doodtslaghen en moorderijen terslondt

soude verdorven worden, indien de doodtsla-

ghers niet grouwelick ghestraft en wierden.

Daer is sulcken tijdt dewelcke vereyscht dat

de straffen verswaert en vermeerdert worden.

Indiender in den gemeynen staet eenige troe-

belen 1) en beroerten ontstaen zijn , soo moeten

de quaden die daer uyt pleghen voort te komen,

niet nieuwe placcaten worden ghestraft en ver-

betert. In den. tijdt des oorloghs onder het ge-

klanck der wapenen, souden alle goede Zeden

in verloop komen , waer het datmen door on-

ghewoonlicke strall'en gheen schrick en maeck-

te. In dieren tijt, of in tijden van pest, sullen

alle dingen verloren gaen , indien men gheen

meerder strengigheyd en ghebruyckt. Daer is

sulcken volck 't welck vry al wat seer tot

eenigh gebreck gheneghen is en ghereedt om
daer in te vallen, 't en zy dat het met groote

strafheydt worde ghebreydelt en ingetoomt.

Die ghe-ergert wordt door soodanighen ver-

scheydenheyt, dewelcke seer bequaem is om
d'onderhouding van Godes Wet staende te

houden, sal die niet moeten gehouden worden
voor een quaedtwilligh hooft, en voor een be-

nijder van de gemeyne welvaert"? Want het

gheen van sommige gheseydt wort, dat aen

Godts wet door Moses ghegeven, groot onge-

lijck en onrecht geschiedt: wanneer men de

selvigh' afschaft, en andere nieuwe wetten

boven haer verheft, dat is gantsch ydel en

onnut. Want d'andere wetten die d'een of

d'ander Prins en Overst' in sijn Landt on-

derhoudt , en worden boven de Wet Moses
niet verheven , als ofse beter waren, maer

1) troublen.

worden alleen ghebruyckt om datse beter ge-

past en gheschickt zijn nae den
|

staet en

ghelegentheyt van sijnen tijdt, van sijn landt

,

en van sijn volck en onderdanen. Godts Wet
en wort oock niet afgeschaft , dewijlse ons

nooyt en is gegeven geweest. Want de Heere

en heeft deselve door de handt van Moses
niet bedient en overghelevert, op dats' onder

alle volckeren verkondig hl worden , en over al

plaets grijpen soude : maer dewijl hy 't Joodt-

sche volck in sijn trouw, beschermingh en be-

waringh aengcnomen hadde, soo heeft hy oock

bysonderlick haer Wet-gever willen zijn : en

hy heeft, gelijck eenen wijsen Wet-ghever be-

taemt, in 't maken van de wetten en rechten

sonderlingh ghelet op het profijt en voordeel

van dit volck.

17. Nu is noch overigh te beinercken, het

geen ter laetster plaets voorgestelt was , te

weten , wat voor een nutligheyt het gemeyne
gheselschap der Christenen heeft, uyt de Wet-
ten , Rechten en Overheden. Waer uyt oock

een andere questy voortkomt, met hoe groo-

ten eerbiedigheyt de ghemeyne lieden haer

Overheden moeten bejegenen , en hoe verre

de ghehoorsaemheydt- moet gaen die den Over-

heden toe komt. Vele laten sich voorstaen

dat het ampt der Overheydt onnoodigh en on-

protijtelick is onder de Christenen, om dat het

den Christenen niet en is geoorlooft de hulp

der Overheydt te versoecken, als den welcken

alle wraeck, alle rechts-dwangh, en alle pley-

tery verboden is. Maer nademael Paulus hier

teghen klaerlick getuyghl: Dat d'Overhedenzijn

Dienaren Godts lot onsen besten : soo verslaen

wy daer uyt dat dit is de will' en ordonnanty

onses Godts, dat wy door haer macht en by-

standt tegen de boosheyt en verongelijckingen

der fielten en schelmen I) sullen beschermt

worden, op dat wy alsoo een stil
,
gherust en

vreedsaem leven leyden mochten. Dewijl 't nu

sulcks is dat d'Overheden ons te vergheefs

van Godt souden gegeven zijn tot onsen besten

en tot onser beschermingh, indien het ons niet

en waer gheoorlooft suick een' weldaedt en gave

te gebruycken , soo volght klaerlick dat wy
sonder quetsingh van ons ghemoedt haer hulp

versoecken en onsen toevlucht tot haer nemen
nioghen. Maer ick moet alhier handelen met

Iweederley menschen. Want daer zijn veel per-

soenen dewelcke soo seer branden van lust en

begeerte tot hel pleyten en dinghen, datse nim-

mermeer rust en hebben by haer selven, 't en

zy datse met anderen in het Recht staen. Daer

benellens is het begin van hare pleyterijen en

processen altijdt vergheselschapl met eenen

bitteren doodelicken haet, en mei een rasende

1) labauwcn.
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geiiiuL'Ls iiicL

htti'cQ Naesteii

tu Kechlegaeu.

Eu hy be-

tuoüt welcke

de matigheyJt

zy, ua wiens

i'icht-suoer al-

sulcke pleyters

haer selven

moeten rege-

len.

begeert om wraeck Ie oell'enen en schade te

doen, en sy vervolglien en vorderen hare pro-

cessen met een onversoeneHcke krygelheyt

,

tot dats' hare teghen-party verdorven hebben.

Ondertusschen , op datse met en souden schij-

nen de palen van recht en billickheydt te buy-

ten te gaen, soo bedecken sy sulcken boosheyt

en verkeertheyt met dit voor-glieveu , datse
,

namelick, haer selven met de Justity behelpen.

Maer al is het schoon geoorlooft sijnen Naesten

door het Recht te dwingen, so en is het noch-

tans daerom niet terstond gheoorlooft hem te

haten, door een rasende lust tot sijn schaed'

en hinder, hem op 't lijf te vallen en halstar-

righ te vervolgen.

18. De soodanige moeten dan weten, dat

de Rechts-plegingen wettig en behoorlick zijn

als yemandt deselve recht gebruyckt. Ende sy

worden recht gebruyckt, soo van den eysscher,

als van den verweerder: wanneer hy gedaeght

zijnde, ten ghesetten daghe voor het Recht ver-

schijnt, en met sulcke redenen van onschuldt

als hy heeft , sijn saeck beschermt sonder bit-

terheydt : en alleen met een ghesintheyt en

begeert' om het sijne door 't Recht te ver-

dedigen : van den eysscher wordt het recht

wel ghebruyckt , wanneer hy onrechtveerde-

lick in sijn lichaem of in sijn goederen ver-

druckt zijnde , hem-selven onder de hulp en

beschermingh der Overheyt^ begeeft, sijn

klacht voorstelt , en recht versoeckt : maer son-

der eenighe begeert om wraeck t'oeli'enen of

te beschadigen , sonder bitterheyt , sonder haet,

sonder Iwist-gierigheyt : jae met eene bereydt-

willigheydt en ghenegentheydt om liever van

sijn recht af te staen , en alles te lijden , dan

een vyandtlick hert teghen sijn weder-party te

dragen. Ter contranen , wanneer de herten ten

weder-zijden met quaetwilligheydt bevangen

,

door nijdigheydt verdorven , door gramschap

ontstoocken , door wraeck ghepnckelt zijn , of

eyndtlick door een vyerigheyt om te pleyten

en te krackeelen , also branden, dal de liefde

wort verkort en vermindert : soo en kan de

gantsche handelingh , selfs van de alder-recht-

veerdighsle saeck , niet anders wesen dan on-

goddelick. Want alle Christenen moeten dit

voor vast en seker houden : dat een proces of-

schoon het rechtveerdigh is , nimmermeer van

yemant behoorlick en kan gevoert worden

,

't en zy dat hy sijn weder-party met sulck

een liefd' eri goedt-gunstigheydt omhelse
,
ghe-

lijck of de saeck die in verschil staet aireed'

in 't vriendelick waer' af ghedaen en ter ne'er

geleydt. Yemandt sal moghelick segghen , dat

het soo verre van daer is datter in het Recht

t'eeniger tijt sulcken matigheydt soude mede
ghebracht worden , dat het selfs als een groot

wonder soude zijn, indien die by yemanden

gevonden wierdt. Voorwaer ick beken't, soo

men de zeden en manieren deses tijdls wil

aensien , datmen selden een exempel vindt van

een goedt en deughdelick pleyter ; maer even-

wel blijft de saeck selfs goedt en suyver in

haer selven , wanneerse door gheen toevalligh

quaet en wort verontreynight. Voorts dewijl

wy hooren en verstaen dat de hulp en by-

stant der Overheyt een goede gave Godts is

:

soo moeten wy dies te neerstigher toesien

,

datse door onse schuit niet besoedelt en worde.

'1 9. Die alle pleydooijen voor de Gerichts-

bancken enckelick en t'eenemael verdoemen
,

die moeten weten datse met eenen verwerpen

de heylige Ordonnanty Godts , en een gave

,

zijnd' uyt hel ghetal van die gaven, die den

reynen kunnen reyn zijn : 't en zy mogelick

datse Paulus van een 1) boose daedt be-

schuldighen willen , dewelcke de leughenea

en valsche beschuldiginghen van sijne beschul-

dighers weder-leydl , selfs oock haer bedrogh

en boosheydt onldeckt en verklaert , mitsga-

ders het privilegy der Romeynsche sladt voor

den Richter-stoel tot sijn voordeel voort ghe-

bracht en gebruyckt heeft: dewelcke daer be-

neffens , doe hel noodt was , sich van den

onrechtveerdighen Stadl-houder heeft beroepen

op des Keysers Vyerschaer en Gerichts-banck.

Hier tegen en strijdt niet , dat de wraeck-

gierigheydt allen Christenen verboden is , de-

welcke wy van ghelijcken seer verre van alle

Christelicke pleydooijen willen geweert en uyt-

ghesloten hebben. Want indien het 21) pley-

dooy loopt 3) over civile saken , men gaet den

rechten weg niet in, 'ten zy datmen meteen

onschuldige eenvoudigheyt sijn saeck den Rech-

ter, als den gemeynen Voorstander en Bescher-

mer bevele , sonder ghedachtcn te hebben om
quaedl met quaedt Ic verghelden, 't welck een

|

gheneghentheydl is tot wraeck-gierigheydt: ol

indien men een criminele saeck of een ander

swaer stuck vervolghl, wy eysschen sulcken

beschuldigher, die tol den Richter-stoel komt

sonder met eenighe wraeck-gierigheydt bevan-

ghen , of met eenighe versloorlheydt van we-

ghen sijn particulier ,
gheraeckt en aenghedaen

te zijn : dewelck' oock alleenlick voor heelt het

voornemen des beschuldighden te verhinderen,

en sijne krachten te verbreken , op dat de ghe-

meyne welvaert daer door geen schaed' en lijdc.

Indien ghy 't wraeck-gierigli ghemoedl van u

doet, soo en sondight ghy niet leghen dat ghe-

bodt waer mede de wraeck den Christenen ver-

boden wordt. iMaer yemandt mochle seggen

,

den Christenen en wordt niet alleen verboden

wraeck te begeeren , maer hun wordt oock

1) (crimeu ut"). 2) de. :5) valt.

Te» anderen

worden weder-

leyt de Weder-

doopers, de-

welcke alle al-

sulcke Pley-

dooijen voor 't

Gerictit geheel

en al verdoe-

men
Actor. 22. 1.

eu2J,. 10, 11,

12.

en 25. 10.

1. Teghen-

wcrpiugli. Dat

de wraeck den

Christenen

verboden is.

Deut. 32. 35.

Kom. 12. 1'J.

Antwuort.

(p 025)

2. Teghen-

werpiugh. Den
CÜristencn

wort bevolen
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datse den Heei

sullca vei-

wachtcii.

Rom. ]a. i.

:i. Teghen-

Wfrping.

Christus ver-

biedt den qua-

deü tegeu ti

staeu.

Matlh. 5. 39

gheboden ile hulp des Uceren te verwachten
,

deweicke belooft dat hy den verdruckten en

benauwden wrake doen sal : die derhalven 't

zy voor hen-selven of voor andere hulp ver-

soecken van d'Overheydt , die voorkomen en

verhinderen dese wraeck des Heeren. Hier op

antwoord' ick datse sulcks niet en doen: want

men moet gedencken dat de wraeck die d'

Overheydt oeltent , niet en is eens menschen
,

maer Godes wraeck , dewelck' hy voor den

dienst der menschen tot onsen besten
,
gelijck

Paulus seght, bewijst en uytvoert.

20. Even soo weynigh strijden wy oock

teghen de woorden van Christus, met dewelck'

hy ons aen d'een zijde verbiedt het quaet te

wederstaen , en aen d'ander zijde ghebiedt de

rechter wanghe te bieden den ghenen die ons

aen de slincker wangh gheslagen heeft : en

oock den mantel te laten den ghenen die ons

den rock neemt, 't Is wel waer dat Christus

daer mede eyscht dat de herten van sijne

Dienaren in sulcker voegen sullen zijn afge-

schrickt en vervreemt van de begeert' om
quaedt met quaedt te verghelden , datse veel

eer moeten bereydt zijn om noch eenmae! soo

veel onghelijcks uyt te staen en op te nemen
,

dan om t'overlegghen en te bedencken hoe

sy hare weder-partijen ghelijck betalen sullen :

van welck gedult wy oock deselve niet en

willen aftrecken. Want de Christenen moeten

in der waerheyt zijn gelijck een volck , 't welck

om smaetheydt en ongelijck te dragen
, ge-

maeckt en gheboren, en der alderboosten men-

schen boosheyt , bedriegery , en bespottingh

onderworpen is: en dat niet alleen, maer sy

moeten oock alle sodanige quaden lijdtsame-

lick verdraghen, dat is , sy moeten met al haer

hert alsoo gesteldt zijn , datse nae 't onlfan-

ghen en opnemen van het 1) ééne onghelijck

,

sich dadelick veerdigh maken tot een ander,

haer selven door haer gantsch leven niet an-

ders beloovende dan het draghen van een be-

stendigh 2) kruys. Ondertusschen moetense

goedt doen den genen die hun veronghelijc-

ken, en die zeghenen die hun vervloecken

:

en ('t welck haer eenighe victory is) arbeyden

om het quaedt met goedt t'overwinnen. Alsse

aldus ghesint zijn , soo en sullense niet soec-

ken oogh' om ooghe , tandt om tandt, (ghelijck

de Pharizeen hare Discipelen leerden wraeck

te begeeren) maer sy sullen (ghelijck wy door

Christus gheleert worden) de schaden en ver-

ongelijckmghen die hen aengedaen zijn, 'tzy

in haer lichaem , 't zy in hare goederen in

sulcker voeghen verdraghen , datse sullen ghe-

reedt zijn om van selfs 't onghelijck te ver-

gheven , soo haest als 't hun wedervaren is.

1) []. 2) ghedayrigh.

Dit alles, seggh' ick , is wel waerachtigh : maer

nochtans en sal dese matigheyt en vriendelick-

heydt harer herten, niet beletten, datse , met

behoudt en sonder verkortingh van hare vriendl-

schap tegen hare vyanden, de hulp en byslandt

der Overheydt tot beschermingh van hare goe-

deren niet en souden moghen ghebruycken,

of datse ten besten van het genieyn niet en

souden moghen versoecken , dat een verkeerd'

en schadelick niensch gestraft worde , deweicke

niet anders dan door stralle en kan verbetert

worden. Want Augustinus seght wel met der

waerheydt dat alle dese geboden hier toe die-

nen
, dat een rechtveerdigh en Godvruchtigh

mensch bereydt zy lijdtsaemlick te dragen de

boosheydt der ghener , van dewelck' hy gheern

dit saghe , datse , namelick ,
goedt wierden : op

dat het getal der goede menschen vermeerdere,

liever dan dat hy door een ghehjcke boosheydt

hem-selven oock soude voeghen tot het ghetal

der boosen : daer benellens dat dese spreucken

en gheboden meer behooren tot d 'inwendige

bereydingh des herten , dan tot het werck 't

welck in't openbaer gheschiedt: op dat wy bin-

nen in het verborgene des herten lijdtsamigh
,

en onsen vyanden goédt-gunstigh zijn, en onder-

tusschen int openbaer doen dat geen 't welck

wy sien nut en bevorderlick te kunnen wesen

dien , die wy liefd' en gunst bewijsen moeten.

21. Eyndtlick is die teghen-werpingh , die

alhier pleeght by gebracht te worden , te weten,

dat alle pleydooijen en processen door Paulus

t'eenemael verboden zijn , oock seer valsch.

Uyt sijn woorden is lichtelick te verstaen dat

die van Corinthen sulck een onghematighd' en

ongereghelde ghewoont hadden van teghen mal-

kanderen te pleyten , datse den ongheloovighen

en godtloosen oorsaeck gaven om het Euange-

liuni van Christus, midtsgaders de gantsche

Religy daer van sy professy deden , te lasteren

en te bespotten. Dit bestraft Paulus eerstelick

in hen, dalse door d'onstuymigheydt van

hare krackeelen , 't Euangelium by d'ongeloo-

vigen brachten in een quaedt gherucht. Ten

anderen berispt hy oock dit ghebreck in hen
,

dats' in sulcker voeghen onder malkanderen

broeders tegen broeders twistigh waren. Want
het was met hun soo verre van daer datse

't onghelijck hun aengedaen, verdragen souden

hebben , datse veel eer na malkanders goede-

ren stonden, malkanderen terghden, en schade

toebrachten. Dien-volgens heeft het Paulus

alleen geladen op dese twist-gierigheydt, en

niet sonder meer 1) op allerley pleydooijen en

gheschillen. Maer, seggense, de Apostel ver-

klaert gantschelick dat het een ghebreck of

swackheyt is , dats' in hare goederen niet liever

1) enckelick.

üe Christe

ncii kunnen hel

seggeu van

Christus nako-

men en te ge-

lijck de hulp

der Overheyl

versoecken.

Eiiist. 5. ad

Marcellinuni

4. Teghcn-

weriiingh. Pau-

lus heeft alle

pleyterijen in't

gheraeyu ver-

doemt.

1. Cor. 6. l.

etc.

Antwoordt,

verklarende de

plaetse des

Apostels.
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Het ampt der

Christeueu iu't

vervülgbeu der

pvocesseu.

(p. 02(5.)

Het ander

hooft-puDct

van het laetste

stiick aeugaen-

de d'eerbiedig-

digheydt en

ghehoorsaem-

heydt die de

ghtmeyue lie-

den den Over-

heden schul-

digh zijn. Voor

eerst eyscht d'

eerbiedighevdt

datse van 't

ampt der Over-

heyt op 't al-

der-heerlickst

gevoelen.

«oin. i:j. 5.

schaed' en leden , dan te Recht ginglien om
het hare te beschermen : Te weten , dewijls'

alsoo hchlelick door allerley schaden bewoghen
wierden , en om de minst' oorsaken tot het

rechten en pleylen liepen , soo seydt hy dat

sulcks een teecken is, dats' al te korsel van

ghemoedt, en tot lijdtsaemheydl onbequaem

en ongheschickt waren. Voorwaer de Christe-

nen moeten altijdt liever van haer recht af

staen , dan tot de pleyt-bancken loopen en een

proces aenvanghen : waer uyt sy naeuwlicks

en kunnen geraken sonder een verstoort ge-

moedt t'onlfanghen , en een hert dat met haet

teghen sijnen broeder ontstoocken is. Maer
wanneer yeniant siet dat hy sonder verkortingh

van de liefde , sijn saeck door 't recht kan be-

schermen
, en 1) hy sulcks doet, hy en son-

dight niet teghen dese Leere van Paulus : by-

sonderlick indien 't een swaerwichtige saeck

is , welckers 2) verlies hem seer schadelick

soude wesen. In somma (ghelijck wy in
|
den

beginne gheleert hebben) de liefde sal eenen

yeghelick seer goeden raedt gheven : dewelcke

soo noodigh is in alle pleydooijen , dat alle de

processen, waer door de liefde gheschonden of

gequetst wordt , naer ons oordeel sonder tegen-

spreken onrechtveerdigh en ongoddelick zijn.

22. Het eerst' ampt der Onderdanen om-

trent haer Overigheden is, dats' een hoogh'

en eerbiedigh gevoelen hebben van der selver

staet en bedieningh , bekennende dat die staet

en dienst, is ghelijck als een commissy en

bevoegdheyt 3) hen-lieden van Godt ghegeven:

en dats' oversulcks van diesweghen haer Over-

heden als Godes Dienaers en Stede-houders

eeren en met eerbiedigheydt bejeghenen moe-
ten. Want men vindt sommige menschen die

hare Magistraten ghenoeghsame gehoorsaem-

heydt bewijsen , en niet gheern en souden sien

datter gheen Overheyt en waer' om haer te

regeeren , overmits sy weten en verstaen dat

sulcks alsoo nut en oorbaerlick is voor het

ghemeyne welvaren : en niet te min van de

Magistraten selven gheen ander ghevoelen heb-

ben , dan datse zijn een noodtsakelick quaedt

't welck men niet en kan ontbeeren. Maer
Petrus eyscht yetwes meer van ons wan-

neer hy den Koningh wil ghe-eert hebben

,

en Salomo , wanneer hy ghebiedt Godt te vree-

sen en den Koningh. Want Petrus begrijpt

onder bet woort eeren , een oprecht en goedt

ghevoelen 't welck wy van de Overheydt

hebben moeten: en als Salomo den Koningh
iiiet Godt te samen voeght, soo betoont hy
dat den Koninghen een sekere heylighe eer-

biedigheydt en weerdigheydt toe komt. Seer

voortreffeliök is oock de tytel die Paulus den

1) indien. 2) «iens. %) gereehligheyt.

2. Datse ha-

ren Overhe-

Magistraten gheeft , wanneer hy seght dat wy
moeten ghehoorsamen niet alleen om der straf-

fen wille
, maer oock om der conscientien wille.

Waer med' hy beduydl , dat d'Onderdanen niet

alleen en moeten bewoghen worden om te

blijven onder de ghehoorsaemheydt van hare

Princen en Overheden , uyt een schrick en

vreese van de straffe dies' andersins souden
hebben te verwachten (ghelijck die hen selven

den gewapenden vyant plegen t'onderwerpen,

dewelcke de doodt voor ooghen sien , indiense

den vyandt pooghen teghen te staen) maer
oock dat de ghehoorsaemheydt die hen-lieden

geschiedt , Gode self bewesen wordt : dewijl

haer macht van Godt is. lek en spreeck' niet

van de persoonen, even eens of dwaesheydt

,

of ondeugentheydt , of wreetheydt en manie-

ren die vol zijn van oneerlickheydt en boos-

heyt, door het kleet 1) van staet en hoog-
heydt , bedeckt worden , en also d'ondeughden
den lof van deughden verkrijghen moesten

:

maer ick segghe dat de staet en ordre der

Overheyt selven eer' en eerbiedigheyt weer-
digh is

: soo dat alle Magistraten by ons in

aensien en achtingh zijn, en van wegen haer
heerschappy , eerweerdigheydt onlfanghen en

hebben moeten.

23. Hier uyt volgt noch een andere plicht

,

te weten , datse met eerbiediehe eemoede- , . ,

1 1 I 11 den ghehoor
ren en toe-gheneghen herten haer selven saemheydt be

den Overheden onderwerpen ter ghehoorsaem «yseu-

heydt, 'tzy om hare gheboden nae te komen,
't zy om schattinghen te betalen , 't zy om pu-

blijcke diensten en lasten op te nemen die tot

beschermingh van 't ghemeyne welvaren dien-

stigh zijn, 'tzy om eenigh' andere bevelen te

volbrenghen. Een yegelicke ziel, seght Paulus, Kom i;i. i.

zy der Macht, over haer ghestelt, onderdanigh.

Want soo wie der Macht weder-staet , die

weder-staet Godes ordonnanty. Hy schrijft oock
tot ïitus aldus: Vermaent haer dat sy den Tit. 3. i

Overheden ende Machten onderdanigh zijn,

datse [haer] gehoorsaem zijn , datse lol alle

goet werck bereyt zijn. Petrus seght oock

:

Zijt dan alle menschelicke ordeninge onderda- i.Peir 2. i;j.

nigh, om des Heeren wille : hel zy den Koningh,

als de opperste macht hebbende : het zy den
Stadt-houderen , als die van hem ghesonden
worden, tot straffe wel der quaedt-doenders

,

maer [tot] prijs der ghene die goedt doen. Ende dat met

En opdat d'Onderdanen d'onderdanigheydl *'"'
"i"''-''"''''^

• , Li r I 1
eesiuthevt des

niet veynsen, maer oprechtelick en van herten herten.
"

bewijsen souden dats' onderdanigh zijn , so

voeght Paulus daer by, datse Godt sullen bid-

den voor het welvaren en de voorspoedt der

Overheden. Ick vermane, seght hy, dan voor i- i"'"'- '^}-

alle dinghen, dat ghedaen worden smeeckingen,
aen^e''vo.)r'i'iet

1) de inuske.
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welvaren en

den voorspoedt

harer Overhe-

den.

Matighlick

en zediglick le-

vende, mitsga-

ders haer ael-

ven binnen de

palen van ha-

ren plicht hou-

dende.

Geen beroert

aenrerhtende.

Norh in het

nmptderOver-

heydt sieh

liehtveerdeliek

in steeckende.

Hoewel alle

mensehen be-

lijden dütse dit

den goeden

Princen en

Magistraten

schuldigh zijn,

nochtans zijn-

der vele dien

men dit niet en

kan wijs ma-
ken datse dees'

eerhiedigheydt

en gehoor-

saemheyt oock

den Tyrannen

si'huldigh zijn.

gebeden, voorbiddingen. danckseggingen voor

alle menschen : voor Koninghen, ende alle die

in hoogheydt zijn : op dat wy een gerust ende

stil leven leyden mogen in alle Godtsaligheydt,

ende eerbaerheydt. En hier in en bedrieghe nie-

mandt hem-selven. Want indien men d'Over-

heydt niet en kan weder-staen , sonder Godt

met eenen te weder-staen : ofschoon men schijnt

een' onghewapend' Overheydt sonder vreese

van straffe te moghen versmaden , so is noch-

tans Godt ghewapent die sijn verachters niet

en sal onghestraft laten. Daer beneffens begrijp'

ick onder dese ghehoorsaemheydt een sekere

matigheyt die d Onderdanen moeten waerne-

nemen in t stuck van de publijcke bedienin-

ghen, datse, namelick, sich 1) niet uyt eygene

bewegingh %) en menghen in de ghemeyne

saken, noch lichtveerdelick tot het ampt der

Overigheydt door en breken, noch gantsche-

lick yetwes en bestaen dat de regeeringh be-

treft en aengaet. Indien in de gemeyne staet

en ordeningh eenigh gebreck is 't welck noodt-

sakelick dient verbetert, soo en moetense daer-

om gheen beroert aenrichten , noch de handen

aen t werck legghen , devveick' hun allen in

desen deele zijn ghebonden : maer sy moeten

sulcks vertoonen en te kennen gheven aen de

Magistraet dewelck' alleen de handen los en

vry heeft, om aengaende de ghemeyne saken

ordre te stellen. Mijn meyningh is datse gheen

dingh en sullen bestaen sonder last en bevel.

Want alsse la'st en bevel hebben ontfangen van

d'Overheydt , dan zijns' oock alreede met de

gemeyne macht en anthonteyt voorsien en ghe-

wapent. Want ghelijk als men de Raedtsheeren

van een Prins ghemeynhck pleeght te noemen

sijn' ooghen, en sijn ooren : alsoo mogen oock

die gene den welcken de Prins bevel geeft om
eenige saken te verrichten , bequaemlick sijn

handen genoemt worden.

24. Nu dewijl wy dus verre beschrijvingh

gedaen en gehandelt hebben van suicken IVla-

gistraet , wiens daden en wercken over een

komen met den tytel die hy draeght : van suick

een', segg' ick, die een Vader des Vaderlants,

een Herder des volcks, een Bewaerder van de

rust , een Voorstander der rechtveerdigheydt

,

en een Beschermer der onnooselheyt is : soo

soude die met recht voor iiytsinnigh moghen

ghehouden werden die gheen behagen en heeft

in suicken heerschappy en regeeringh. Maer

ghemerckt het seer dickwils ghebeurt, ghelijck

de exempelen by nae van alle tijden ons bewij-

sen, dat sommighe Princen, sorghloos zijnd' in

alle die dingen die sy met alle neerstigheydt be-

hoorden te versorghen, verre van alle sorghvul-

digheydt in wellusten leven : sommige wederom

1 ) (van aelfs) 2) [ ]

sich toelegghend' op haer particulier voordeel,

alle rechten, privilegiën, wetten en vonnissen te

koop stellen en aenbieden : sommigh' oock het
|

arme voicksken van haer geldt en goet ont-

blooten, om 't selve daer nae door overdadighe

ghe.schencken te verquisten: sommighe daer

beneffens door het plunderen der huysen, door

het schenden van maeghden en ghetrouwde

vrouwen, en door het dooden der onschuldigen,

loutere straetschendery bedrijven : so en laten

sommighe menschen haer selven niet lichtelick

wijs maken datmen de soodanighe voor Princen

bekennen , en haren bevele, soo veel moghelick

is, ghehoorsamen moet. Want dewijls' onder

soo grouwelicke schelmstucken, 'die soo verre

vervreemt zijn niet alleen van het ampt eens

Magistraets, maer oock van des menschen plicht

en redelickheydt, gheen ghedaent' en bemerc-

ken van Godes beeldt 't welck in een Magi-

straet behoorde te lichten : dewijlse geen voet-

stap noch merck en sien van suIck een dienaer

die den goeden tot lof, en den quaden tot

wraeck en straffe ghegeven was : soo en kon-

nens' oock in soodanighe Princen dien Oversten

niet bekennen, wiens_ weerdigheydt en authori-

teyt ons in de Schriftuyr wordt lievolen en

aengepresen. En voorwaer dese ghesintheydt

is in de herten der menschen altijdt ingheplant

en ghewortelt geweest, datse met soo grooten

haet en vervloeckingh de Tyrannen vervol-

ghen , alsse de wettige en oprechte Koningen

met liefd' en eerbiedigheyt bejegenen.

25. Maer indien wy de ooghen slaen op

Godes woordt, soo sal ons dat wijder voort

leyden en onderwijsen, dat wy niet alleen en

moeten onderdanigh zijn die Princen die haer

Ampt hehoorlick, en met suicken ghetrouwig-

heydt alsse schuldigh zijn , bedienen en vol-

brenghen : maer oock alle die, die eenighsins

over ons hebben te ghebieden , alwaer 't schoon

datse gheen dingh min en deden, dan 't gheen

het Ampt der Princen mede brenght. Want
al hoewel de Heere betuyght dat het Magi-

straetschap is een seer sonderlmge gave van

sijne goetgunstigheyt, tot bewaringh van des

menschen welvaert en saligheyt, al is 't oock 1)

dat hy den Magistraten selfs hare palen en

plichten voorschrijft : soo verklaert hy noch-

tans met eenen, dat d'Overheden, hoedanighe

die oock souden moghen zijn, haer heerschappy

alleen van hem hebben. In sulcker voeghen dat

die gene die met profijt van 't ghemeyne re-

geeren, waerlicks zijn exempelen en bewijsen

van de voorseyde sijne goederiierenheyt: en

dat wederom die ghene die onrechtveerdelick

en tyrannisch heerschen , van hem zijn ver-

weckt om de sonde en ongerecKtigheyt des
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volcks te wreken en te stratl'en. Maer dat d'een

en d 'ander even gelijckelick begaefl zijn met

die Heylighe Majesteit, daer mede liy de wet-

telicke macht ghewapent heeft. lek en sal

niet verder voort gaen voor en al eer dat !ck

van dit punct eenige ghetuighnissen sal by-

gebracht hebben. Evenwel en hebben wy niet

veel moeytens aen te wenden om te bewijsen

dat een godtloos Koningh i.s een toorn en roede

Godts over 't lant, dewijl ick my laet voorstaen

dat dit van niemanden en sal worden weder-

sproken. En wanneer wy alsoo spreken van

eenen boosen Koningh , soo en seggen wy van

hem niet meer als van een roover die yemandts

goed rooft : als van een overspeelder die ye-

mandts bedde verontreynighl: als van een

moorder die yemants leven soeckt wech te

nemen: want de Schriftuyr telt en reeckent

alle dusdanige swarigheden onder de vloec-

ken Godts. Maer wy moeten veel meer aen-

houden om te bewijsen, 't geen de menschen

met haer vorstandt soo lichtelick niet en

kunnen begrijpen : te weten , dat in een seer

boose en aller eeren gantsch onweerdigh

mensch 1), maer die 2) de ghemeyne staet

en hoogheyt in handen heeft, die voorlretle-

licke en Goddelicke macht resideert en her-

bergt, die de Heere door sijn Woordt den

Dienaren van sijn Justity en Gericht heeft op-

gedraghen : en dat oversuicks d'Onderdanen

hem de selfde eerbiedigheydt en weerdigheydt

moeten ghevcn , soo veel de gemeyne gehoor-

saemheyt belanght, die sy eenen seer goeden

Koningh , indiense eenen hadden , geven en

toebrengen souden.

26. Voor eerst wilde ick wel dat de Lesers

bemerckten en neerstelick waer namen "t gheen

ons in de Schriftuyr, niet sonder oorsaeck, soo

dickwils herhaelt wordt, te weten, de voor-

sienigheydt Godts en sijn bysondere werckingh

die hy ghebruyckt in 't uytdeylen der Koninck-

rijcken , en in het stellen van soodanige Ko-

ningen als hem goet dunckt. De Propheet Daniel

schrijft aldus : De Heere verandert de tijden

ende stonden , hy set de Koningen af, ende

hy beveslight de Koningen. Item : Op dat de

levendige bekennen dat d'.Mderhooghste mach-

tigh is in het Rijcke der menschen : en hy sal

dat geven dien , die hy selfs wil. Al hoewel

de Schriftuyr vol is van dusdanige spreucken
,

soo zijn nochtans deselve bysonderlick te vin-

den in dese Prophely Daniels. Het is ghe-

noegh bekent hoedanigen Koningh desen Nebu-

cadnezar, dieJerusalem won en in nam, geweest

zy , te weten , een strafroover en verderver

van andere voickeren en Komnckrijcken. En
evenwel seght de Heere by Ezechiel , dat hy

1) (Jewelcke). 2) [ ],

2. Hat daer

nyt ^hetrorken

worden viTma-

ninghen, dat

wy, nantipliok,

hun sullen ^he.

hoor.'^amen.

den selven Koningh Egypten-landt gegheven

heeft , tot belooningh van sijnen dienst die hy

hem hadde gedaen in het verwoesten van dien.

En Daniel seyde tot hem : Ghy, O Koningh ,
ibn. 2. S7.

zijt een Koningh der Koninghen : want de Godt

des hemels heeft u een Koninckrijcke . macht,

ende sterckte , ende eere ghegheven : ende over

al daer menschen kinderen woonen, heeft hy

de beesten des veldts, ende de vogelen des

hemels, in uwe hant gegeven, ende hy heeft

u gestelt tot een Heerscher over alle deselve.

Wederom wiert tot sijnen Soon Belsazar door

den selven Daniel geseydt: De Allerhoogste

Godt heeft uwen Vader Nebucadnezar het Ko- Dan. 5. is.

ninckrijcke , ende groolheydt , ende eere , ende

heerlickheyt gegeven : ende van weghen de

groolheydt die hy hem gegeven hadde , beef-

den ende sidderden alle voickeren, natiën
, ende

tonghen voor hem. Wanneer wy hooren dat

hy van Godt tot een Koningh is gestelt ghe-

weest , soo laet ons met eenen in ons gemoedt

overleggen en bedencken die Hemelsche be-

velen daer mede ons geboden is den Koningh

te eeren en te vreesen : en wy en sullen als

dan niet twijffelen den alderhooghsten Tyran

soodanighen eere toe 1) te draghen , als de

Heere hom geweerdight heeft te gheven. Doe
Samuel den fsraëliten verkondighde wat sy

souden hebben uyt te staen en te lijden van

hare Koningen , soo seydt hy aldus : Dit sal

des Koninghs wijse zijn , die over u regeeren

sal : Hy sal uwe sonen nemen , dat hyse sich

stelle tot sijnen waghen , ende tot sijne ruy-

teren , dat sy voor sijnen wagen henen loopen :

Ende dal sy sijnen acker ploeghen , ende dat

sy sijnen oogst oogsten , ende dat sy sijne

knjghs wapenen maken , midtsgaders sijn wa-

ghen-tuygh. Ende uwe dochteren sal hy nemen
tol Apolekeressen, ende tot Keuckenmaeghden

,

ende tol Backslers : ende uwe ackers , ende

uwe wijngaerden , ende uwe olijf-gaerden , die

de beste zijn, sal hy nemen , ende salse sijnen

knechten geven. Ende u zaedt , ende uwe wijn-

gaerden
I

sal hy vertienen, ende hy salse sij- (p. fi2S.)

nen hovelinghen , ende sijnen knechten gheven.

Ende hy sal uwe knechten , ende uwe dienst-

maeghden , ende uwe beste jongelinghen . ende

uwe ezelen nemen : ende hy sal sijn werck

daer mede doen H3' sal uwe kudde vertienen :

ende ghy suil hem tot knechten zijn. Voor-

waer de Koningen en souden .sulcks alles niet

vermoghen te doen , uyt kracht van recht en

billickheydt: dewelcke door de Wet tot alle

matigheydt en soberheydt waren onderwesen :

maer Samuel noemt sulcks alles het recht of

de macht des Koninghs over hen-lieden , over-

mits sy hem noodtsakelick souden moeten ge-

1) op.

l.Sam. 8. 11.

Weick het

recht des Ko-

ninghs zy by

Samuel.
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lereru. 27. 5.

hoorsamen , en in geenderley wijse mogen tegen

staen : als of hy| geseydt hadde : Tot sulcken

ongebondenheydt en vryheydt sal de begeer-

lickheydt der Koninghen sicli uytstrecken

,

dewelcke ghy-lieden niet en sult mogen brey-

delen of in-toomen : maer ghy sult alleenlick

dit te doen hebben , dat ghy, namelick , hare

bevelen ontfanght , en deselve met gehoorsaem-

heyt na komt.
De authoii- 27. Insonderhcyt hebben wy een treffelic-

"istraetreu dé ^^ ^"^ ghedenck-wecrdige spreuck by Jeremia
,

ghehoorsaein- dewelck' alhier (al hoewelse een weynigh langh
heydt die wy

jg'j jjgj^j^ verhaelt te worden, om datse dese

zijn, wordt be- gantsche questy seer duydelick verklaert en

wesen uyt heslecht. Ick hebbe d'aerde ghemaeckt, spreeckt

de Heere, en de menschen , en de dieren die

op d'aerde zijn , door mijne groote kracht en

uytghestreckten arm: en ick geve die den genen,

in den welcken mijne oogen een welgevallen

hebben. So hebbe ick dan nu alle dese landen

gegeven in de handt van mijnen knecht Nebu-

cadnezar, en alle Volckeren en groote Konin-

ghen sullen hem dienen , tot dat de tijdl sijns

lants sal komen. En het sal geschieden, dat

ick dat Volck en dat Koninckrijck , 't welck

den Koningh tot Babel niet en wil dienen , sal

te huys soecken met den sweerde , niet hon-

ger en met pestilenty. Dient derhalven den

Koningh tot Babel , en ghy sult leven. Wy
sien alhier met hoe groeten ghehoorsaemheydt

de Heer ghewilt heeft dat dese wreede en

verschrickelicke Tyran soude worden ghedient

en ge-eert , en dat om gheen ander oorsaeck

dan om dat hy t Koninckrijck besat. W^elcke

besittingh bewees dat hy door Godts ordon-

nanty op den Konincklicken Throon ghestelt

en tot de Konincklicke Majesteyt verheven was,

dewelcke niet en mochte geschonden of ge-

quetst worden. Indien dit gevoelen eenmael

in onse gemoederen vast mgedruckt is en van

ons gheduyrighlick bedacht wort , dat , name-

lick , door het selfde bestel en besluyt Godts

,

waer door de authonteyt en de macht van

alle Koningen is bevestight , oock d'alderbooste

Koningen gheordineert en mgestelt worden

:

soo en sullen ons dese dwase en oproerige

gedachten nimmermeer in den sm komen , te

weten , dat een Koningh behoort te worden

getracteert en behandelt nae sijn verdiensten :

en dat het tegen reden is , dat wy ons souden

houden en ghedragen 1) als Onderdanen van

dien , die hem-selven van sijn zijde t'onswaert

niet en ghedraeght 2) ,
ghelijck eenen Koningh

betaemt.

28. Te vergeefs soude yemant alhier tegen-

werpen dat dit ghebodt den Israëliten in 't by

Tegen-wer-

pingh. Dit bC'

vel lieeft ey^

gentiickcni.rt sondcr gegeven is. Want men moet bemerc-

1) dragen draegt.

ken op wat reden de Heere dat ghebodt fun-

deert en vast set. Ick hebbe , seght hy,

Nebucadnezar het Rijck ghegeven : derhalven

dient hem , en ghy sult leven. Waer uyt dan

ontwijH'elick volght, dat wy moeten dienen

den ghenen den welcken het Rijck en de

heerschappy ter handt gestelt wort. Want
het is sulcks dat de Heere, soo haest als hy

yemanden tot de Konincklicke weerdigheyt

en hoogheydt verheft, ons daer mede sijn wil

en wel-behaghen bekendt maeckt , dat hy wil

dat die regeeren sal. Hier van hebben wy in

de Schriftuyr eenighe algemeyne getuyghnis-

sen : Salomo seght in sijne Spreucken : Om
de overtredinge des lants zijn des selven Vor-

sten vele. Item Job : Hy beneemt de onderda-

nigheydt den Koningen, en hy omgordet de-

selve wederom met macht. Dit aldus bekent

zijnde, soo en blijft 1) ons niets anders over 2)

dan dat wy hen-lieden dienen indien wy willen

leven. Daer is noch een ander gebodt des Hee-

ren by Jeremia, waer med' hy sijn volck ge-

biedt te staen en te verlangen na de vreed' en

voorspoet der Stadt Babel, in dewelcke sy ge-

vaiickelick waren wech ghevoert : en Godt voor

haer te bidden , om dat de vrede van die Stadt,

oock soude zijn de vrede van hun allen. Siet

,

den Israëliten die van hare goederen ontbloot

,

die van hare huysen afghescheurt, die in bal-

hnghschap verdreven , en in een elendige •^la-

verny geworpen waren , wordt bevolen voor

des Overwinners voorspoedt te bidden : niet

gelijck ons geboden wordt te bidden voor onse

vervolgers : maer op dat hem sijn Koninckrijck

in voorspoedt en welvaren werde bewaert , en

op dat sy selven oock onder hem voorspoedigh

leven mochten. Alsoo heeft David, zijnde ai-

reede door Godts ordonnanty lol een Koningh

verkoren, en met sijne heyligheOly gesalft, hoe-

wel hy sonder eenige schuit sijnerzijds 3) door

Saul onrechtveerdelick vervolght wierdt , noch-

tans het leven van sijnen Vervolger heyligh

en dierbaer gehonden, om dat de Heere hem
tot deer' en hoogheydt des Rijcks gheheylight

hadde. Dat late de Heere, seght hy, verre van

my zijn, dat ick die sake doen soude aen mijnen

Heer den gesalfden des Heeren, dat ick mijne

hant tegen hem uytsteecken soude : want hy

is de gesalfde des Heeren. Item: \Myne l(cmt\

verschoonde u : want ick seyde : Ick en sal

mijne hant niet uytsteecken tegen mijnen

Heere, want hy is de gesalfde des Heeren.

Item : Wie heeft sijne handt aen den gesalfden

des Heeren geleyt, ende is onschuldigh ge-

bleven ? [/Soo waerachfig/i a/.s] de Heere leeft;

maer de Heere sal hem slaen, of sijn dagh sal

komen , dat hy sal sterven , of hy sal in eenen

1) resteert 2j [J. ."ii sijne verdienst.

bysonder ghe-

raeckt den Is-

raëlieten,

lerem. 27. 6,

17.

Antwoordt,

betoouendedat

het een alghe-

ineyn ghebodt

18, dewijl hy

leerde datiueu

dienen moet

eenen yegelic-

keu dien het

Kijck iu han-

den is gegeven

Prov. 28. 2.

lob 12. 18.

U'antwoord

wordt oock be

vestight met

het exempel

Davids. .

l.Sam. 24.7
n.
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strijdt trecken, dat liy omkome. De Heere late

het verre van my zijn , dat ick mijne handt

legghe aen den gesalfden des Heeren.

29. Sulcke eerbiedigheyt en Godtvruch-

tighe gesintheydt zijn vvy tol den uytersten toe

schuldigh te bevvijsen aen allen onsen Over-

sten, hoedanigh die oock souden mogen wesen.

Dit wordt daerom dickwils van my herhaelt

,

op dat vvy souden leeren gheen ondersoeck te

doen op de persoenen selven, raaer ons daer

mede te vergenoeghen dat wy verstaen, datse

door den wille des Heeren gestelt zijn in so-

danigen staet aen dewelck' hy opgedraghen

heeft een Majesteyt die niet en mach gheschon-

den of gequetst worden. Maer , sult ghy seggen,

d'Overheden hebben ook een ambt en plicht 't

welck sy schuldig zijn te bewijsen aen haer On-

derdanen. Dit hebbe ick aireede bekent. Maer
indien ghy daer uyt besluyt, datmen alleen den

rechtveerdigen Oversten gehoorsaemheyt schul-

digh is, soo disputeert ghy onvvijsselick en ver-

keert. Want de mannen en d'ouders zijn oock

door sekere plichten aen hare huysvrouwen en

kinderen verbonden. Maer of het ghebeurde dat

d'ouders en mannen haer selven in haer ambt

qualick gedroeghen , te weten , dat d'ouders

den weicken verboden wordt hare kmderen tot

gramschap te verwecken, haer selven soo hart
|

en ongenadelick bewesen tegen hare kinderen
,

datse door hare gemelickheydt den selven bo-

ven de maet lastigh waren : dat de mannen seer

schandelick handelden en omgmghen met hare

vrouwen, dewelcke sy , volgens Godts bevel

,

ghehouden zijn lief te hebben, en als swacke

vaetkens te verschoonen : sullen daerom de kin-

deren harer ouders, en de wijven haren man-

nen te min onderdanigh zijn ? O neen , want

sy worden door de Wet Godts oock den qua-

den onderworpen en den ghenen die haer ampt

niet en doen. Jae dewijl het veel eer sulcks is
,

dat wy niet en behooren om te sien na een an-

der en te bemercken hoe dat een ander hem-

selven quijt in sljnen schuldighen plicht t'ons-

waert : maer dat wy alleen behooren te ge-

dencken was ons te doen staet , en onse oogen

allijdt geslagen te hebben op ons eygen ampt

,

op dat wy 't getrouwelick volbrengen moch-

ten: soo behoort dese consideraty en bemerc-

kingh voornemelick betracht en naeghekomen

te worden , van die gene die onder eens

anders macht en ghebiedt ghestelt zijn. Der-

halven indien wy van eenen wreeden Vorst

wreedelick gheplaeght , indien wy van eenen

gierighen, of wellustighen onmatighlick geplon-

dert CD berooft, of van eenen sorghloosen ver-

onachtsaemt , of eyndtlick van eenen godt-

loosen en ongheloovighen om der Godtvruch-

tigheydt wille gequelt worden : soo laet ons

in sulcken gheval 1) voor eerst ghedencken

aen onse sonden , dewelcke sonder twijll'el door

soodanige geesselen des Heeren gekastijdt wor-

den. Hier uyt sal in ons ontstaen de deught

van ootmoedigheyt tot breydelingh en in-too-

mingh van onse onlijdtsaemheydt. Laet oock

ten anderen dese ghedachtg ons in den sin ko-

men, dat het ons niet toe en komt soodanighe

quaden te remedieren en te beteren : maer dat

wy niet anders en hebben te doen dan des

Heeren hulp en bystandt te versoecken , die

de herten der Koninghen , en de veranderingen

der Koninckrijcken in sijn handt heeft. Hy iS de

Godt die in de vergaderinge der goden staen

en in het midden der goden richten sal : voor

wiens aenschijn sullen neder vallen en ver-

morselt worden alle Koninghen en Rechters

der aerde die sijnen Christus niet ghekust en

hebben , die onrechtveerdighe wetten hebben

geschreven, op datse d'arme lieden in het recht

onderdrucken , de goede saeck der gheringhen

gheweldt doen , de Weduwen lot een roof

hebben , en de Weesen berooven mochten.

30. En alhier openbaert sich sijn' wonder-

bare goedlheydt , macht en voorsienigheydt.

Want somtijdts verweckt hy uyt sijne dienst-

knechten openbare verlossers, dewelck' hy met

sijn bevel wapent om wraeck en straiïe t'oelle-

nen over een onrechtveerdighe regeeringh en

heerschappy, en het tonrecht verdruckte volck

te verlossen uyt sijnen jammerlicken staet: som-

tijdts wendt en gebruyckt hy tot dit werck het

woeden en rasen van die ghene die wat anders

in den sin hebben , en op een andere saeck

toelegghen. Op d'eerste wijs' en manier heeft

hy het volck van Israël verlost en tot vryheyt

gebracht door Moses uyt Pharaos tyranny

:

door Othniël uyt het geweldt van Chusam den

Koningh te Syrien : door andere Koningen of

Rechters uyt andere slavernijen. Op de tweede

wijs' en manier heeft hy ghetemt de hooveerdy

van Tyrus , door d'Egyptenaers: der Egypte-

naren broot-dronckenlheyt , door d'Assyriers:

der Assyriers wreedtheydt , door de Chaldeen :

de vermetenheydt Babels, door de Meden en

Persen , doe Cyrus aireede de Meden overwon-

nen en onder 't jock ghebracht hadde. D'on-

danckbaerheyt en godtloose wederspannigheyt

der Koningen van Juda en van Israël over

sijne soo groote weldaden heeft hy nu eens 2)

door de Assyriers , dan weer 3) door de Ba-

byloniers gedwongen en ghestraft. Hoewel niet

alles op een gelijcke wijse. Want wat d'eerste

belanght , dewijlse van Godt door een wette-

licke roeping gheroepen en opgheweckt waren

tot verrichtingh van sulcke daden, soo en hcb-

bense door het aennemen der wapenen teghen

D'eerste ge-

dachte.

Prov. 21. 1.

Psalm 82. 1.

De derde.

Men moet ho-

pen, dat de

Heer ter be-

quamertijdt by

de bant sal we-

seu, om der

Tyrannen on-

gbebonden-

heyt te bedwin-

ghen, ende dat

op iweederley

wijsen.

Exod. 3. 7.

ladic. 3. 9. en

inde navolgen-

de Capittelen.

1) kas 2) somtijds, 3) somtijdts.

60
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JJc gumuene

lieden moeten

hier selvcn ha-

ren Piincen,

wie sy ooek

/.ijn, onderwer-

pen.

Kn evc-nwel

en verhindert

dit niet, ot'daer

kunnen eenige

mindere Ma-
gistraten zijn,

welckers anipt

zy de wocdejid'

onghebondent-

heydt der Ko-

ningen teghen

te gaen, en des

volcks vryheyt

te beseheriucn.

de Koninglien , die Majesleyt die den Konm-
ghen door (ïodts ordonnanly glieglieven was

,

geensiniï gliesclionden of ghequetsl: maer sy

hebben uyt den Hemel gtiewapent zijnde , de

minder macht door een meerdere ghebreydell,

even p;elijck als den Koninghen gheoorl(joft is

hare Sladl-houders en Dienaers te slrall'en.

Aengaende d'andere, hoewel sy door Godes

hant naer sijn wei-gevallen hier en daer ghe-

leydt en gevoert wierden , en sijn werck on-

wetende volbrachten: .joo en haddense noch-

tans niet anders dan boosheyt in den sin.

.SI. Maer hoe en wat men oock van dese

tweederley daden soude moghen ghevoelen en

oordeelen , soo heeft nochtans de Heere soo

wel door d'een als door d'ander .sijn werck

uytghevoert, brekende de bloedt-gierighe Scep-

ters van de broot-dronckene Koningen, end'

onverdragelicke dwinghelandijen 1) en heer-

schappijen te niet makende. Laet de Pnncen

en Vorsten dit hooren en verschrickt worden.

Ondertusschen hebben wy met alle neerstig-

heyl toe te sien , dat wy d'autonteyt der

Overheden vol van eerweerdighe Majesteit

,

die Godt met .soo strenghe gheboden en drey-

ghementen bevestight heeft
,
geensins en ver-

achten of schenden , ofschoon die soude moghen

herberghen by seer onweerdighe persoenen

,

dewelcke door hare boosheydt soo veel als in

hun is, deselve veronlreynighen. Want al hoe-

wel de bestra'ffingh van een ongebonden heer-

schappy, de wraeck des Heeren is, soo en moe-

ten wy daerom niet terstont meynen dat ons

de selvige zy bevoleu en opgcleydt: ons segg'

ick, die geen ander gebodl en hebben ontfangen

dan van ghehoorsaemheydt en ghedult. Ick

spreeck' allijdt van particuliere persoenen die

geen Magisiraetschap en bedienen. Want indien

der nu ter tijt ergens eenige mindere Magi-

straten zijn gheslelt om de al te groote begeer-

lickheyt en moetwill' der Koningen te bedwin-

gen en in te toomen (gelijck als eertijdls waren

d'Ephori die leghen de Koninghen van Lace-

demonien waren ghesteldl om die in dwangh

te houden
,
gelijck oock de Homeynen hadden

liare beschermers des volcks tegen haer' op-

perste Regeerders, desgelijcx oock die van

Athenen de hare, en gelijck, mogelick, hedens-

daegs in elck Koninckrijck zijn, de drie Stalen

wanneers' hare voornaemste vergaderinghen

houden) het is soo verre van daer dat ick

den sulcken souden verbieden uyt kracht en

eysch van haer ampt haer selven te kanten

tegen de woedend' ongebondenheyl der Konin-

gen , dat ick selfs beweere datse trouwloos en

meyneedigh zijn, indiense swijgen, door de vin-

geren sien en stil sitten , wanneersc gewaer

1) dominatieD.

worden
, dat de Koningen haer selven baldadig-

lick eu ongheregelt aenstellen, en het arme
volck quellen en plagen : want dat en is niet

anders dan de vryheyt des volcks , die sy ver-

moghens en uyt kracht van het ampt haer van

Godt opgeleyt, behoorden te beschermen, be-

drieghlick verraden en overgeven.
|

32. Maer in die gehoorsaemheydi die men
(gelijck wy geleert hebben) den Oversten schul-

digh is, moet altijdt plaets hebben ééne uyt-

sondenngh 1), of veel eer een regel die voor

all' andere dingen wel dient betracht en nae

gekomen, te weten, dat de voorseyde gehoor-

saemheydt ons met af en leide van de gehoor-

saeraheyt Godts, onder wiens will' alle de be-

geerten der Koninghen moeten onderworpen

zijn, voor wiens ordonnatien alle de gheboden

der selver wijcken , voor wiens Majesteit all'

hare scepters buygen en swichten moeten. En
om de waerheydt te segghen, wat een verkeert-

heydt soud' het zijn datmen om den menschen

genoegh te doen, geen swarigheydt en inaeckle

te vallen in de verbolgenlheydl des ghenen om
wiens wille men den menschen selfs gehoor-

saem is? De Heere is dan de Koningh der ko-

ninghen : dewelcke wanneer hy sijnen heyli-

ghen mondt gheopent heeft , alleen voor al en

boven al moei worden ghehoorl. Daer nae moe-

ten wy ons selven den menschen die over ons

gheslelt zijn, onderwerpen: doch met anders

dan in den hooghsten en oppersten Godt. In-

diens' yetwes legen denselven gebieden, dat

moet als nul en krachteloos verworpen worden.

Wy en sullen oock alhier niet vragen na alle die

weerdigheyt die d'Overheden hebben, deweick'

in 't minste met en wort verongehjckl, wan-

neersc geslelt wort onder de sonderlingh' en

wacrlicks opperste macht en weerdigheydt

Godts. Uyt kracht van dese reden betuyghl

Daniel, dat hy teghen den Koningh met en

hadde gesondighl, al hoewel hy sijn godtloos

ghebodl overtreden hadde: door dien de Ko-

ningh buylen sijn palen was getreden, en met

alleen den menschen verongelijckt, maer oock

sijn hoornen teghen Godt verhell'ende, selfs sijn

eyghen macht vernielight hadde. Daer en te-

gens worden d'Israëlilen bestraft om dalse na

'l godtloose ghebodl des Koninghs al te seer

hadden geluyslert. Want doe Jerobeam gouden

Kalveren ghemaeckt hadde, soo hebbens' om
hem te believen Godts Tempel verlaten en zijn

tot nieuwe superslitien afgheweecken. Even

soo lichlveerdelick hebben oock de nackome-

lingen haer selven gebogen na 't wel-ghevallen

en goet-duncken haerder Koningen. De Pro-

|)lieet verwijt hen dit slrengelick, datse de

geboden des Koninghs aenghenomen hadden

:

l) een nytnemingfa.

(p. 0:!0
)

MaiT men
moet din Ko-

iiiughen en au-

dereo Oveihe-

den niet ver-

der ghehoorsa-

men, dan voor

so veel als hare

beshiyleu en

ordinantien

met Godts

Woordt oper

een komen.

VVaut iudleirse

yetwes gebie-

den dat daer te-

gen strijdt, soo

moetmen ghe-

dencken aen

desen regel :

MenmoetGode
liever ghehoor-

sainen dan den

menschen.

llose. .5. U.

l.Reg. 12.30.
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soo verr' is het daer af dat de deck-manlel der

zedigheydt en manierlickheydt, die de Iloof-

sche pluym-slrijckers voorwenden tot bedec-

kingli van haer schande , lof' en prijs verdienen

soude, wanneerse d'aulhoriteyt der Koninghen

groot maken om d 'eenvoudige te bedriegen,

seggende dal het hen niet en is gheoorlooft

yetwes te weygeren of te verwerpen van 't

gheen dal hen-lieden door de Koningen belast

en opgeleyl is. Even eens als of Godl sijn

recht den menschen opgedragen en overghe-

levert hadde ; doe hy deselve stelde tot Hoof-

den over 't menschelicke gheslacht , even eens

als of d'aerdlsche macht en hoogheydt wiert

vermindert, wanneer die haren Autheur en In-

stelder onderdanigh ghemaeckt en onderwor-

pen wort, voor den welcken oock de Hemel-

sche Vorstendommen ootmoedighlick vreesen

en beven. lek weet wel wat een groote en

gereede gevaerlickheydt uyt dese stantvastig-

heyt kan ontstaen en voort komen , overmits

de Koningen dit seer kwaed opvatten Ijdalse

vernedert of veracht worden , welckers toorn

een bode des doodts :s
,

gelijck Salomo segt.

Maer nademael dit ghebodt door Petrus den

Hemelschen Uytroeper afghekondight is : Dat-

men Gode meer moet gehoorsamen , dan den Actor. 5. 29.

menschen : soo sullen w y ons met dese ghedachte

vertroosten , dat wy alsdan die gehoorsaem-

heydt die de Heere eyscht , volbrengen , wan-

neer wy liever alles willen lijden , dan dat wy
van de Godtvruchtigheyt souden afwijcken.

En op dat onse ghemoederen niet verflauwen

en souden , soo steeckt en stoot ons Paulus !• ("<>>. 7. 2.3.

met noch eenen anderen prickel , te weten

,

dat Christus ons daerom so duyr gekocht heeft,

op dat wy ons selven niet en souden begheven

dienstknechten te worden van der menschen om
boose begeerlick heden , en noch veel weyni-

gher om hare godtloosheydt toe te staen en 2)

te volgen.

1) onweerdighlick 2) (in).

Gode zy Lof.
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Sakeii ende Namen die in dit Boeck van d'Institutie

van D. JOHANNES Calvinus begrepen worden.

Het eerste getal wijst aen het Boeck : het tweede 7 Capitfel des selfden : ende het derde met

de navolgende getalen de Sectie , ofte , Deehnge van dat Cajjütel.

A.

Aaron, d'eerste Hooge-priesttr der

Israeliten; die A" 2:i70 des we

rells, eu A" 1578 voor Cliris-

tus, geboreu ; eu A° 2493 des werelts

eu 1-45 5 voor Christus, ghestorven

is. Van hem heeft oock Cajaphas sijn

successie ofte iiavolgiuge, 4. 2. 3. Of
du Priesters iu"t Pausdom haer

virige van Aarou en sijn sonen heb-

beu, 4. 19. 30, 31.

Abdijen, 4. 5. 9, 18.

Abel sie Habel.

Abraham, is 1948 iles wereUs, ende

20 06 voor Christus, geboren; en

2 12 3 des werelts, cu 18 2 5 voor

Christus, gestorveu. Hy is de Vader

der Geloovigcn, 2. 10. 11. gerecht

vcerdight alleen door 't gelooye, 3

11. 13. Exeniplaer van een elendigh

leven, 2. 10. 11. Sijn Schoot, w;

die is, 3. 25. ü. Sijn Soueii, wclcl(

4. 16. 12. Godts goelheyt en is aen

sijn zaet niet gebonden, 4. 16, 14

Godt heeft niet hem een Verbont ge

maeckt, 4. 16. 3, 6. voorsiju roepinge

was hy een afgoden-dieuaer, 3. 24,

Hoe Christus eerder dan Abraha
was, 2. 14. 2.

Absolutie, ofte, vry-sprukinge: die is met
conditie, 3. 4. 18, 22. Wat de ware
is,3.4.23. l)ePriesterlicke,4. 19.16

Abten, 4. 5. 7, 8, 19

Acatius, die 36 3 Bisschop t'Amida ge-

weest is, 4. 4. 8 ende 4. 5. 13
Achab, die 3 02 5— 3 04 7 des wereUs

en 9 2 3—901 voor Christus, Ko
ningh Israëls gbewecat is Sijn Peni-

tentie, ofte Berouw, 3. 3 25 ende 3.

20. 15.

Achiiles, de vroomste en sterkste van al

de Grieckcn iu de belegeringe voor

Troyeu ; 2767 des werelts, en 1 1 8 1

vonr Christus, inghenomen eu vcriiie-

tiglit. Van den Schildt van Achiiles

wort gesproken, 3. 17. 11.

Acoluthi : wat dien Naem beteeckcut, 4.

19. 23. Waren in d'Oude Kercke, 4.

4. 1,9. Haer Ampt, 4 4. 1, 9. en 4
19. 22, 24, 27, Worden Clerici, dat

is, Geestelicken ghenaemt; en wacr-

om, 4. 4. 1, 9.

Acyla, 4. 19 26.

4dam, d'eerste mensche, is Anu» 1. des

werelts, en 3 947 voor Christus, van

Oodt glieschapen: en 9 3 O des we-

relts, ende 3 18 voor Christus, ge-

storven. Is de wortel der menschelic-j

ke natuyre, 2.1.6. Onser aller Va-

der, 2. 'l3. 3. Hoe hy 't Beelt Godts

ghedraglieu heeft, en wat dat in hem
was. 1. 15. 4. en 2. 12. 6,7. Hij heeft

voor den Val een vrijen wille ghehadt.

1. 15. 8. De genereeringhe des meu-

schen sonde voorsijoen Val suyver en

onbesmet geweest hebben, 2. 13, 4.

Hoe hy ghevallen is, 2. 1.4. Hy is

voor Güdes voorsieuigheydt ghevalleu,

3.23.8. Door sijn sonde is't geheele

raenschelicke gheslacht verdorven en

besmet, 4. 1. 17. Hy is een exemplaer

\an een elendigh leven, 2. 10. 10.

Hem is ghedaen d'eerste belofte der

saligheyt, 2. 10. 20. Hy wordt leghen

Christus gestelt, 2. 3. 6. en 2. 13. 4.

Tweede Adam: aiet. Christus.

Aelmocssen : ,van Cornelius, den Hooft-

raan over hondert, Aelmoessen zijn

God eaeugenaem geweest, en hoe, 3

24. 10. Uytdeeliughe der Aelmoessen

is den Diaconen bevolen, 4. 4. 1.

Aenbiddinghe: die is men Gode alleen

schuldigh, 2.8.16. Die wordt geno-

men voor Burgherlicke eere, 1. 12. 3.

Des Sacramenteelen broots, 4. 17. 35,

36. Uer Beelden, 1. 11.9. Der Hcy-

lighe mannen ende vrouwen 1), 3.

20. 22, 27.

Aenneminghe des menschen by Godt;

die is tweederley, 3. 17. 4. Door die

zijn wy kiederen Godts, 2. 14. 5.

Onse Aenneminghe is in Christus ge

grondt. 2. 14. 5.

.\enneniiiige der persoenen : die is twee-

dcrley, 3. 17. 4, 5. Die en is by Godt

niet, 3. 23. 10.

Aenroepinghe: die is men Gode

schuldigh, 2. 8. 16. Die komt voort

vau't Geloove, 3. 20. 1. Der afghc

.storven Heyligeu. 3. 20. 21, 27.

Aerdsche dingen, ofte, zoedercn: welckt

die zijn, 2. 2. 13. Wat 's menschen

verstandt in die vermach, 2. 2. 13

Ghebruyck der selfder, 3. 10. 1. Be

geerie der selfder vcrgheselschappeu

veel gebreken, 3. 10, 5.

Aertz-Bisschop, ofte, Opper- Bisschop,

4. 4. 4, 15.

Aertz-Bisschoppen, ofte Opper-Bisschop-

pen, 4. 4. 4.

Aertz-Bisschopschap, ofte, Opper-Bis-

achopschap, 4. 19. 22.

Affecten, ofte, bewegingen des gemoets ;

die zijn Godes Voorsieuigheydt onder-

worpen, 1. 18. 2. De Duyveleu eu zijn

1) SaDClen en S»ncL>nricn.

geen quade Affecten, maersy hebben

een Weseii, 1. 14. 19.

Afgestorven lleylige: haer Aenroepinge,

3. 20. 21, 27. Haer Voor-biddinghe,

3. 20. 21, 27. Sy en sien nochteeu

hooren niet wat wy doen, 3. 20. 24.

Sy en ziju gten Middelaers der voor-

biddinge, 3. 20. 20.

Afgoden, 1. 11. 1, 6, 9. Haren oor-

sprunck, I. 11. 8. Wat sy ziju, leert

haer materie ofte stoffe selfs_, 1. 11.4.

Klachte van Seneca over de selfde, 1.

11. 2. Des menschen verstaut is een

geduyrige smeedster van d'Afgodcn,

1. 11. 8.

Afgoden-dienaers: die zijn sonder Godt
ofte Atheïsten, 1.5 12. en 3. 14. 1.

Haer veruntschuldiginghen 1), 1. 11.

9, etc.
•

Afgoderije: die wort verdoemt, 1. 11. 1.

en 28. 16. 17. Haren corspronck, 1.

5. 12, eu 1. 11. 8. Natuyrlieke, 1

3. 1. Va i waer de natuyrlieke afgo-

derije is, 1. 3. 1. en 1. 5. 12.

Afgront zijn Godes oordeelen, 1. 17.2.

en 3. 23. 4, 5. A'erborgen wille. 1.

17. 2. Regceringe des werelts, 1.17 2

Afkoupiuge der sonden, 3. 4. 36.

Aflaten, ofte, Pardoeuen : die worden

by de satisfactien, ofte, voldoeningen

t'sanieu ghevoeght, 3. 5. I. Haren

oorspronck, 3. 5. 5. Wat sy iu't Paus-

dom zijn, 3. 5. 1,2. Sy zijn genaemt

Godt* ruchtige bedriegerijen, 3. 5. 1

Aflliclieii, ofte, Verdruekingeu : die wor
den van Godt toe-gesonJen, 1. 17. S

en 3. 8. 1 . Noodsakelick ofte noodigh

voor deu Geloovigcn, 3. 8. 1. Profij

telick op verscheyden wijsc, 3. 4. 32.

33. eu 3. 8 2, 3 Haer eyude;Tioet

altijdt aeiigcmerckt worden, 3. 9. 1

Aflliclieu der Glieloovighen en godt-

looseu verschillen, 3 4, 32. en 3. 8.

1

Afflictieu der godtloosen ghedijen haer

ter verdoemenisse, 3. 4 32, 33. Chris-

tus is verscheyden verdruckiughen on-

derworpen geweea'. 3. 8. 1.

Afval, ende Afvallige: siet, Apostasie,

ende Apostaten.

Agamemnon, ecu Koniugh der Myceuiers

eu d'Overste van 't gantsche leger der

Griecken voor Tniyen; 27 6 7 des

werelts , en 118 1 voor Christus, in-

ghenomen en verwoest. Sijn sprencke

by Homcrm, 1. 17. 3.

Ahuliabs ende Bezaleëls kousten waren

van Godt, 2. 2. 16.

1) excuaen.

Ale.xander d'eerste ; die 1 2 O — 1 3 O Bis-

schop van Rome geweest is, 4. 17 43.

AUegorien, ofte, Geeslelicke gelijckenis-

sen en uyllegginghen, 2. 5. 19. en 2.

11.9 eu 2. 13. 3. eu 3 4. 4. 5. en

3, 5. 9. en 4. 16. 15, 16, 31. Haer
ghebruyck, 2. 5. 19.

AlmachtigheyJt, ofte, Alnioghentheydt

Godts, 1. 14. 3. en 1. 16. 3. en S.

23. 7. en 4. 17.25. Die moet sijnen

wille toegevoeght worden, 4. 17. 25.

Altaer. ofte, Autaer ende Outaer: die

wordt Jehova, ofte. Heere genaemt,

en naeroni, 1. 13 9. Dien eu hebben

wy Christenen niet, 4. 18. 12. Ons
Altaer is Christus, 4. 18. 17.

Ambrosius d'Oudt-vader, is 3 7 4 Bis-

schop binnen Milanen geworden; en

3 9 7 in het vier-en-tseventighsle jaer

sijns Ouderdoms ghestorven. Sijn

kloecknioedigbeyt in 't uytbauuen van

deiiKeyserTheüdosiusbuyten de Kerc-

ke, 4. 12. 7. Hy heeft gepresideert

of is Prfcscs geweest ui 't Aqnile-

jensische Concilie, 3 8 1 ghchondeu,

4. 5. 17. eu 4. 7. 2. Hy wort

dickwils genoemt en, by ghebracht.

Anacletas, die 1 O 1— 1 1 1 Bisschop

van Rome geweest is: hem worden

eeuige Cauoues toegeschreven, 4. 4.

10. en 4. 7. 11. en 4. 17. 44
Auastasius, Patriarch binnen Coustan-

tiuopel ; de Papisten hebben onder

sijnen naem een valseh schrift uyt-

ghegcven en waerom, 4. 7. 20.

Anastasius Autiochenus, ofte, die Bis-

schop t'Antiochieu 5 6 4 gheweest

is, 4. 7. 13.

Anathema, ofte, Vloeck; ende Excom-
municatie, ofte. Ban, verscliillen van

m:ilkauderen, 4. 12. 10.

Anselmus, Bisschop te Cautelbergh in

Eugelandt ende School-leeraer aldaer

10 8 6. Zijn beschrijviughe van den

Vrijen wille, 2. 2. 4.

Auterii.s, die 2 3 6 Bisschop van Rome
Rome geweest is, 4. 7. 19.

Anthropomorphiten, Ketters 3 7 0. Sy
worden genoemt en wederlegt, 1.13.

1. en 4. 7. 23, 25.

Antichrist: .\utiochus Epiphanes was

een Voorheeldt van hem, 4. 7. 95.

Sijn kcn-teeckcB, 4. 7. 25. Tot sijn

Rijcke behooreu alle Ketterijen en

Secten, 4. 7. 25. Sijn sitten iu de

Kercke, 4. 2. 12. en 4 9. 4. De

Paus van Rome ia d' Antichrist, 4.

2. 12. en 4. 7. 20, 21, 24, 25.

en 4. 9. 4. en 4. 18. 1.
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Antiocheensche Concilie, ofte, Synode

3 3 7 guhouJeu, 4. 4. 5, U én i.

7. 8. en 4. 17. 44.

Aiitioebische Kercke, liaer l'riiniietachap,

4. 6. 13.

AntlueUus Ei)li)hiines heeft 3 7 8 3 des

werells, eii 1(55 voor Christus, bevo-

len du Boecken der II. Schriftuyre

te verbranden, 1.8.10. Hy was een

vourbcelt van den Antichrist, 4 7. 25

.ipocryiihe boei'ken zijn, onder andere

ende het boeck Ecclesiasticus, 3. 15

4. en 4. 10. 14. EnJe ooek d^

boecken der Machabeen, 3 5. 8.

Apollinaris, ecu Ketter 3 8 0. hy wordt

wedcrleght, 3. 16. 12.

A|)ollo, een verinaert Afgodt ouder de

Heydeneu ; dien de Gheleerde onder

hacr voor haren Patroon hielden, 3.

20. 5. Sijii antwoort, die Socrates

by .Xeuophon prijst, l. 5. 13.

Vpostasie, ofte. Afval is een luclicke en

vervloeckte sonde, 2. 1. 4.

Vpostaten, ofte, Afvallige, 3. 3. 21. en

4. 1. 5. De Priesters in 't Pausdom
zijn Apostaten, ofte. Afvallige van

Christus, 4. 19. 30.

Iposteleu: wie eyghentlick? 4. 3. 4,

5. Haer ampt, 4. 3. 6. Sy, door

Godes Geest gedreven zijnde, heb-

ben gesproken en geschreven, 4. 8.

9. liaer scopus, ofte, wit en oogh-

merek in haer schrijven, 4. 20. 12.

Hoe sy boven Joannes den Dooper

verheven worden, 2. 9. 5. Sy ver-

schillen seer veel vau den gheueu,

dis haer valsehelick beroemen haer

Snccesseurs ofte Opvolgers te zijn,

4. 2. 3, 3. "en 4. 5. 13. en 4. 8.

9. Haer Beshiyt ofte Wet, 4. 10.

21, 22. Haer Canones, ofte, Rege-

len ; die haer toegeschreven worden,

4. 4. 6. en 4. 17. 44. Sy ziju

verkoren sonder middel, 4. 3. 13.

Haer salviuge is een tijdelicke gave

ghewecst, 4. 19. 19, 30. Of sy

kindereu ghedoopt hebbeu, 4. 16.

8. Ilaer Symboluni, ofte, Geloofs-

bekeutenisse; gemeenlick ghenaemt

de twaelf Artijckeleu des Geloots,

2. 2. 5. eu 2. 16. 18.

Ipostolische Traditien, 4. 10. 18, 19

Die ziju ons in gheschrifte nae ghe-

lateu, 4. 10. 18.

Ipostulischc (Concilie binnen Jerusalem

vau d'Aposteleu (Aetor. 15. 6.) A°
5 O gehouden, 4. 10. 21, 22.

Lpparitien, ofte, verschijningen Godts,

1. 11. 3.

Lppelleeringheu aen en op den Room-
scheu Bisschop, 4. 7. 5, 9, 10.

^uilejensische Concilie 381 gehou-

den, 4. 5. 17, 19. en 4. 7. 2. In

't selfde heeft gepresideert of is

Praeses gbeweest de ünd-vader Ara-

brosius, t 5. 17. en 4. 7. 2.

Iralus, een Grieksch Poeët en Philo-

sooph : heeft 3 6 7 7 des werelts

;

en 2 7) voor Christus, geleeft, 1.

5. 3. en 1. 15. 5.

U'ausieaensche, ofte, Orangische Con-

cilie : het eerste 4 4 1 ghehouden,

4. 13. 3. Ende het Tweede 46 3

houden, 4. 19 14.

U'ehelaus. de Milesier en Leer meester

vau Socrates : heeft 3 4 8 2 des

werelts, en 466 voor Christus, ge-

leeft. Syn spreucke tot een Jonghe-

lingh, 2. 8. 44.

Vrelatensisclie Concilie ofte tot .\rles

iu Vrauckrijek: 't zy liet Eerste

A" 3 12, ofte het Tweede 3 2 7,

aldaer gehouden, 4. 11. 11.

Argument, ofte, Bewijs en Bewijs

reden: Aristotelisch, 2. 5. 2. Be

dricghetick Argument der Papisten,

4. 14. 5. Onverstandigh, 2. 13. 4
Argument vau een bysondcr Gcbodt

tot een Verbodt, I. 11. 3.

Argumenten, ofte, Bewijs-reJenen der

ïegen-partije tegen den Kinder-

doop, 4. 16. 10.

Aristide», toegenaenit de Rechtvcerdige,

een Overste van die vau Atheneo .

heeft 3 4 7 9 des werelts, en 4 6 9

voor Christus, geleeft, 3. 31 10

Aristocratia is vau Godt ouder d'Israë-

litcn inghestelt, 4. 20. 8. Siet ooek,

Burgerlicke liegeeringe.

Aristoteles, een seer vermaert Philo-

sooph; ende, door voortreffelickheyt,

de PhilosoopU gcuaerat: is 3 5 6 6

des werelts, en 3 8 2 voor Christus,

geboren: en is 3629 des werelts,

en 319 voor Christus, in 't 63
jaer sijns ouderdoms, gcston^t-n. Hy
wordt genocmt en by gebi'acht, 1.

5. 3, 5. eu 1. 8. 1, 9. eu I. 15.

6. 7. en 2. 3. 3, 23. en 2. 5 2.

eu 4. 17. 26.

.iristotelisch Argument, ofte, Bcwj-.

2. 5. 2.

Arme, sorge voor de selfde in de

Kerke, 4. 3. 8, 9. en 4. 4. 1, 8.

Arme en moeten niet versuymt

worden, 4. 4 6. Godes ghebodt ist,

d'Arme behulpsaem te ziju, 3. 20. 39.

Armoede, der Priesteren, is hecrlick,

4. 5. 17, 19. Die ontsteeckt het

Gebedt, 3. 20. 6. Die, in haer scl-

ven 'aenghemerekt, is elcndigh, 3.

5. 7. Hoe men d'Armoede draegen

moet, 3. 10. 4, 5.

Arrius. ofte, Arius, een Onderlingh

binuen Ale.\audrieu en Kitter. S 1 O

bekent. Hij wort genoemt en weder-

legt, l. 13. 4, 5, 22, 39. in4. 4

3 eu 4. 9. 10, 13, 14.

Arrianeu, ofte, Ariauen, Ketters; na

den voornoemden ketter Arrius ofte

Arius alsoo genaenit 3 1 5 Sy wor-

den genocmt en wedericght, 1. 13

4, 5, 16. en 4. 4. 8. en 4. 7. 5

en 4. 11. 15.

Astrologie, haer gebrnyck, 1. 5. 5

Waertoé verordent. 1. 5. 2.

Atbanasius d'Oudt-Vader en Bisschop

binnen Alexandrien 3 2 6 en 371

storven : hy heeft gepresideert ofte

is Preses gbeweest iu het eerste

Niceensche, zijnde het eerste Alghe

meyne. Concilie 3 2 5 ghehouden.

4. 7. 1. [VVaer in 1). CaWinus sich

vergist i) heeft, 't is wel waer dat

Athauasius iu dat Concilie tegen-

woord igh geweest is: maer dcen-

maels en was hy noch geen Bis-

schop, niacr alleen een Diaken en

njede-ghesel van Alexander den Bis-'

schop te Alexandriëu . scght D.

Chaniier in sijn Panstratie, doorj

D. Spanhemins iu 't kort saamge-]

trocken, 2) bladt 5 3 9 A. sect. 10.]

Hy wordt ghenoemt en by ghe-

bracht, 3. 30. 33. en 4. 4."l].en

4. 7. 1, 5. en 4. 9. 13.

Atheïsten, ofte, Godt-versakers en God-

loochenners. 1. 3. 2 Haer ondanck-

baerheyt, 1. 5. 4. Sy zijn Afgodeu-

dienaers, 3. 14. 1. Soodanige waren

1) güenust. S) Gecontraheert.

Caligula de Keyser vaa Rom.', 1

3. 3. Diagoras Melim een Poëet.

1. 3. 3. üionysius de Tyrau van

Sicilien. 1. 3. 3 I.nciauus die Godts-

lasterlicke Philosooph en Apostact,

3. 19 1. en 4. 7 37. Ende ondel

de Pausen van Rome, Julius de

tweede, Leo de tiende, Clemens de

sevende, ende Panlns de derde, 4.

7. 27.

Atheisterije, waer van daen die koiuc,

I. 5. 13.

Alhenieusers, ofte, die van Alhenen:

hoedauighe by haer waren de De-

marchi, 4. 3o'. 31.

Attilius Regulus, een Veldt-Overste

der Roineyuen, is van die vau Car-

thago iu een vat, 't wulck van bin-

uen op alle zijden lange scherpe

naïhelen hadde, doodt gerolt 3 6 9 7

des werelts, en 2 5 l voor Chris-

tns, 2 4. 8.

Augustinus d'Oudt-vader en Hipponen-

sische Bisschop, is 3 5 5 gheboren,

en 4 2 9 ghestorven : hy is leghen-

woordigh geweest, ende 3 9 8 in hel

derde Carthaginensische Concilie, 4.

7. 2 ende ooek 4 O 2 iu het Mile-

vitaeusche Concilie, 4- 7 9. Monica
was sijn moeder, 3. 5. 10. Hij

wordt seer dickwils ghenoemt en by

ghebraeht.

Augustinus Steuehus Eugubinns, een

Paapseh Schrijver, heeft 15 3 ghe-

leeft, 4. 11. 12.

.Augustus, de tweede Keyser van Rome,
heeft 3 9 7—3 9 6 3 geregeert:

op het eynde vau het 41 jaer sijner

regeeringhe, zijnde het 3 9 4 7 jaer

des werelts, is Christus gheboren

v.m hem wort gesproken, 2. 4. 8

Aulus Gellins 112 sijn spreeekwoort,

Vsqict' ad aras, dat is : Tot den

Autaer toe : te kennen gheveude,

dat wy, om des Naestens wille, Godt
niet en vertoornen, 3. 19. 13.

Avoutmael des Heeren: hoe 't ingeslelt

is, 4. 17. 1. Haer Kracht en Were-

kinge, 4. 17. 3. Haer Eynden, 4.

17. 1. Haer Materie, 4.' 17. 11,

33. Hacr Nuttigheyt en Beteecke-

nisse, 4. 17. 1. Haer Deeleu, 4. 17.

II, 14. Waeroni dat aen de Kin-

deren niet uytghedeelt en wordt.

4. 16. 30. 't Is den Gheloovighen

een gheduyrigh voedtsel, 4. 18. 19.

Wanneer eu hoe dat moet ghehou-

den worden, 4 17. 43. Aen wien

dat moet bedient worden, 4. 1 15.

eu 4. 16. 31. Haer Belofte, 4

17. 4. Haer Reghel, 4. 18. 13.

Het voedt den genen die door 't

Woordt Godts weder-geboren wor-

den, 4. 17. 1. Voor 't nuttigen

des selfdeu moet een E.xamcn ofte

ondersoeck voorgaen, 4. 16. 30, 31.

Zepherinus, desRoomschen Bisschops,

iustellinghe van 't houden des self-

den, 4. 17. 46. 't Is een bewijs

des vertrouwcus, 4, 17. 3. 't Is

een handt der liefde, 4. 17. 38.

't Is den siecken een medicijue, 4.

17. 41. 't Is genaenit eeu otTer-

hande, 4. 18. 10. Wien dat saligh,

ende wien dat een feuijn, is, 4. 17.

40. Nuttinghe van bcyde de teecke-

nen van Broodt en Wijn iu 't selfde,

is noodigh, 4. 17 48. Tegen-stel-

linge des selfdeu legen de Misse, 4.

1 8 7. Vergelijckinge des selfde met

het Manna, 3. 10. 6. Dry dingen

daer in aen (e mereken, 4. 17. 11.

Dat wecrdighlick nuttigen, 4. 17 42.

Keylen iu 't selfde te mijdeu, 4. 17. 5.

Verauderingc des Broots iu 't selfde,

4. 17 13, 14. Wijdte vau plaelseu

en belet het ghebruyck des sclfden

niet, 4. 17. 10. Consecratie in 't

selfde, 4. 17. 14, 15, 20
Avontuyre, waerom dingen geseyt wor-

den bv Avontuyre te ghuschiedeu,

I. 16. '9.

Anrellus is van d'Oudt-vader Cyprianus
tot Leser gestelt in de Gemeente
binnen Parthago, 4.4. 10.

Aurelius, Bisschop van Carthago, heeft

ghepresidcert ofte is Priesis gh:-

weest iu het derde Carthagineusisehe

Coucilii-, 3 9 8 gehüudeu, in 't welck

ooek Augustinus teghenwoordigh ghe-

wecst is, 4. 7. 2. Van hem wordt

gesproken, 4. 7. 2, 9 en 4 12. 13.

Autaer, siet, Altaer,

Axioma, dat is, Glieloof-spreucke, 1

.

II. 5. en 2. 8 7. en 3. 11. 21.

en 4. 6. 1, 17, 26. en 4. 8. 8. eu

4. 20. 18.

B.

Ban, siet, Excoiniunnieatie.

Barbara, een heylighe 1) der Papis-

ten, die sy aenroepen, 3. 20. 22.

Barmhertigheyt Godts, 1. 10. 2. en 3.

7. 8. en 2. 8. 21. en 3. 4. 10. en

4 1. 28. Die is over alle creaturen

uytgestort, 1. 5. 7. Sonder die ziju

wy elendigh, 2. 16. 2. Die recht

sommigben op, 3 23. 11. Op die

alleen bcrustet onse saligheyt, 3. 16.

3. Die is d'eenighe toevlucht des

saligheydts, 2. 8. 3. Aen die hanght

de Verdienste, 2. 17. 1 . Godes Barni-

herti^'heydt is t'sameu gevoeght met
sijn Waerheyt. 3. 13. 4.

Basilius d"Oud-v:ider en Bisschop te

Cesarieu in Cappadocien, toeghenaenit

Magnus, ofte de Grootc: 354, en

378 geslorveu : hy wordt ghenoemt

en by gebracht, 1. 14. 20. en 1.

16. 8. eu 4 9. 13. en 4. 13. 8.

Bedevaerten na heylige plaelseu, 4 10.

10. en 4. 13. 7.

Bedriegersaert en natuyre, 1. 8. 6.

Beeldt in 't Pausdom in 't voor by gaen

moetmen eeren, 4. 10. 10.

Beeldt eu Ghelijckeuisse verscliiUen van

inalkandereu, 1. 15. 3.

Beeldt Godts : besehrijviughe des sclf-

den, 1. 15 3, 4. Hoe Adam dat

ghedragen heeft, en wat dat in hem
was, 1. 15. 4. en 2 12. 6, 7. Is

een groot bewijs der weldadiglieydt

Godts, 3. 7. 6. Dat is Geestelick,

1. 15. 3. De eygeu sit-plaetse des

selfden is de ziele, 1. 15. 3. Het
is door Adams overtredinge verdonc-

kert eu bezoedelt, 3. 3. 9. Van 't

selfde zijn noch eenighe overblijfselen

iu deu menscbe, tn waerom, 2. 2.

17. Waer dat moet gesocht worden,

1. 12. 6. Waer dat te vindenis, 1.

15. 4. en 3. 1. 4. Het aller-vol-

maeekste beelt Gods is Christus, 1.

15. 4. De l']ngeleu zijn na Godes

Beelt geschapen, 1. 15. 3.

liedden, wanneer sy in de Tempelen

ofte Kereken gestelt zijn, en waerom,

1. 11. 13. welcke gheoorlooft, en

welcke on-geoorloft zyu, 1. 1 1. 12.

sy worden Boecken der Leecken ghe-

1) Saiictiiiiic.



REGISTER.

naemt, eude vau Gregorius Maguus,

Bisschop van Rome, 1. H.S.enJe

oock v:m de Papisten, 1. 11. 5, 7.

Godt verbiedt alle Beeldee en Schil-

deryeu, waer mede meu iiem afbeel-

det, 1. 11. 1. Haer wordt wat Godtr

heyts toegeschreveü. 1. 11. 9. Hae-

iienbiddinghe, 1. 11. 9. Geeu Beel-

dcu moetmen lleligieuselick aeubid-

deu, 2. S. 17. Hoe de Papisteu de

Beeldeu vooratacn, 1. U. 15. Door

Beelden wort de ware lleligic ver-

durven en vervalacht, 2. 8. 17. I^e

Papisten mompelen Pater noster voor

Je Beelden eu Schilderijen van haer

Heylighe mannen en vrouwen I), 13.

20. 22. De Beelden Gods ende der Hej'-

llghen en konuen met het exempel der

(Jhernbims niet verdedigt worden, 1.

11. 3. Het Constantinopelsche Con-

cilie, onder den Keizer Leo Isaurus,

370 ghchoudeu, is tegen den Beel-

den, -1. 9. 9. Het tweede Niceenschi

Concilie, gehouden, is voor de Beel

den, I. 11. li. en 4. 9. 9.

Beestelick onverstandt is 't Godt af te

beelden, 1. 11. 1.

Begeerlickheden, welcke te verdoemen

zijn, 3. 3. 12.

, Begeerliokheydt, die is in den Weder

geborenen, 3. 3. 10. Die is Sonde

voor Godt, 3. 3. 12, 13. Sy wort ver.

doemt, 2. 8. 4.9. Haer vruchten, 3,

3. 13.

Begin, ofte, Beginsel der Bekeeringe is

vau Godt, ende sy is sijn werck, 2. 3

5. en 2. 5. 9. Hoe de Vader een

Begiu des Soons is, 1. 13. 19.

Begiaselen, geen Twee en zijnder, nae

het scgghen van de Ketters de M
uicheen, 1. 13. 1. eu 1. 11. 3.

Begravinge,ofte,Begraeffenisse van Chris-

tus, ende desselfs bcteeckeaiase, 2

16. 7. Der Oude, ende desselfs be

teeckeuisse, 3. 25. S. Der Oude in

't laut Canaan, en waerom, 2. 10. 13.

Behoefte in den handel der saligheydt,

3. 20. 1.

Behulp -middelen, uytweudighe hebben

wy van noode, eu welcke die zijn,

4. 1. 1.

Bekeeringe des sondacrs, 2. 4. 6. en 3.

3. 3. 7. Haer begin is van Godt, ende

sy is sijn werck, 2. 3. 5. en 2. 5. 9.

Belofte, ofte, Beloftenisse : Godes ge-

uadighe is het fondament des Ghe-

loofs, 3. 2. 29. Is een getuygeuisse

der liefde Godts, 3. 2. 32. Des vijf-

den ghebodts, of die altijd vervult

wort, en hoe, 2. 8. 37.

Beloften, ofte, Beloftenissen: Godes zijn

alleen in den Uytverkoreuen krachtig,

3. 24. 17. Gebrnyck, ofte, Nuttigheyt

der beloften Godts, 2. 5. 10. Alle de

Beloften Godts zijn in Christus iiighc-

sloten, 3. 2. 32. Haer ghebruyck je-

gens den Geloovigeu en godtloosen,

2. 5. 10. Belofteu des Wets en Eu-

angeliums hoe sy met malkanderen

overeenkomen, 3. 17. 1, 2. Algemee-

ne Beloften des saligheydts, 3. 24. 17.

Beloften des Wuts zijn Conditioneel

ofte met Conditie, 2. 7. 6. Geestelicke

Beloften worden door Aerdsche wel-

daden bevestight, i. 16. 11. Beloften

maken't Gheloove gherust, 3. 2. 28.

Waerom Godt Beloften en Dreyghe-

menten by de Wet ghedaeu heeft, 2.

8. 4. Beloften eu Ghcboden zijn t'sa-

1) Sanclen en Saiictinnen.

men gevoeght, 2- 5, 7. Belofteu der

saligheyt gaen alleen den Uy tverkorc-

nen aen, 3. 22. 10. Beloften Godts,

4. 16. 2. Beloften der Barmhertigheyt

Godts, 3. 2. 16. Waerhcyt der Belof-

ten Godts, 3. 24. 17.

Belijdeuisse der souden, voor Godt, 3.

4. 9. voor de Meuschen, 3, 4, 10. In

de Belijdeuisse der souden voor de

Menschen zijn drie diugeu te mijdeu.

3. 4. 12 Privee, ofte, üysondere en

Heymelicke Belijdeuisse, eu haer drie

speciën, 3. 3. 18. en 3. 4. 12. Pn-

lijcke, ufte, Openbare, 3. 3. 18. eu

3. 4. 11. Extra-ordiuaire en Ordi-

naire, 3. 4. 11. In d'Oore, ofte, d'Oor-

biechte : siet Oorbiechte.

Benedictijner Monnickcu hebben vau S.

Bcuedictus 524. haren Naem ende

Oorsprongh, 4. 13 14,

Beneticiarisen, 4. 5. 9.

Benelicicn in"t Pjusdom, 4. 5. 6, 9.

Haer Collatieu, ofie, Begiftinghen, 4.

5. 6. VVieu die ghegeven worden. 4

5. 2. Wereltlicke Beneficien, 4. 5. 9.

Beproeviüge ouses selfs, 4. 17. 40.

Beraedtslagingen van toekomende diu

gen komen met Godes voorsienigheyt

over een. 1. 17. 4.

Berengarius van Turou, Diaken in de

Kercke van S. Marcus t'Augiers in

Vranckrijck, heeft 1049. tegen de «e-

sentlicke tegenwoordigheyt en veraii-

deringe des broots en wijus in'tware

vleesch en bloet van Christus geleert

't Is wel waer dat hy van den Pam
Nieolaus den tweedL'ii iu een Concilie

1 O 5 9 te Rome gehouden, is gedwoii

gen tot weder-roepinge van dat sijn

gevoelen : luaer hy heeft daer na, we
derom iu Vranckrijck komende, be.

rouw gehadt ; ende op een nieuw her-

roepen sijn gedaen weder-roepiughe

ende is in sijn eerste gevoelen ghestor

ven Vau sijn weder-roepinge wordl

gesproken, 4. 17. 12.

Bernardus, ofte, (als andere hem noemen)

Bernhardus d'Ondt-vadcr en Clare.

vallensische Abt 1112. endeis 1153

gestorven : hy is Autheur vau d'Ordeu

der Beruardijner, ofte, Bernhardijner

Monuicken. Seer dickwils wort hy ge-

uaemt en by gebracht.

Beroepiuge: een veder moet op sijn be.

roepinge sien. 3. 10. 6.

Beroepiughe der Kerckeu-dieuareu ; die

is tweederley, een Inwendighe, ende

Uytwendige, 4. 3. 11. Sonder de self-

de en moet niemant sich indringen iu

den Kercken-dienst, 4. 3. 10. Vier

stucken zijn in die Beroepiuge aen te

merekeu, 4. 3. 11, 12, 13, 16. Cere

monie der selfder, 4. 3. 16.

Berouw: wat dat te seggen is, 1. 17. 13

Godt is sonder Berouw, 1. 17. 12, 13,

Dat is een deel des Enangeliums, 3

3. 1, 9. Berouw van Achab, 3. 3. 25

en 3. 20. 15. Berouw van Esau, 3

3. 25. Berouw vau den Keyser Theo.

dosius, 4. 12. 7. Siet oock Penitentie

Bezaliëls , en Aholiabs Kunsten waren

van Godt, 2. 2. 16.

Bescherm-Goden, 3. 20. 22.

Beschickingc Godts: door die gheschie-

den alle diugeu, 1. 17. 6.

Besluyt-reden die quaet is, 2. 12. 7.

Besnijdenisse : verschilt van den Doop,

en waer in, 4. 14. 21. Haer overeen-

komste met den Doop, 4. 16. 3, 16,

Was een teecken der genade, 4. 15. 16

Was een figuyre der doodinghe des

vleesches, 4. 16. 10. I

4. Ifi. 6. Waerom die tot op deu acht-

sten dagh wierdt uytgestelt, 4. 16. 10.

Sy en is gheen Sacrament der Christe-

licker Kercke, 4. 19. 20.

Bestraffingen aen d'Overtreders vau de

Wet, 2. 5. 11. Siet oock, Censuren.

Besweerders, 4. 19, 24, 27. Bcsweerders

by de Joden, eu waerom alsoo gbe-

naemt, 4. 19. 24.

Bevestiginghe der Dienaren, 4. 4 10, 13,

14, 15. Ceremonie van die Bevestigin-

ge, 4 3. 16. Hoe die in't Pausdom
gheschiet, 4. 5. 3. Siet oock Confirma-

tie, en Vormsel.

Reweginghen des gemoedts zijn Godes

Voorsienigheyt onderworpen, 1. 18. 2.

Bidden: waerom Christus Ghebeden

heeft, 1. 13. 13, Bidden met gheslo-

ten deuren, wat dat is, 3. 20. 29.

waerom de levendighe bidden voor

uialkandereu, 3. 20. 24. voor de doode

te Bidden is csn ghewoonte, aenghe-

nomeu over de dertien hondert jaren,

3 5. 10.

Biechte, hoe oudt die is, 3. 4. 7- van die

is eerst een Wet gemaeckt, 1215 t

tijde van Innoceutius den derden. Paus

van Rome, 3.4.7. sy is schadelick,

3. 4. 19. sy baert stoutigheydt tot

sondigen, 3. 4. 19. sonder die kan de

Poenitentie wel geschieden, 3, 4. 1

welcke de Ware Biechte is, 3. 4. 1'J

Siet oock, Oorbiechte.

Binden ende Ontbinden, 3. 4. 18,eu4
11. 1, 2,

Bisdom, 4. 4. 2, 10. en 4. 7.23,26
Bisdom van Christus, 4. 6. 17. waer

voor die vau't Pausdom het Bisdom

honden, 4. 5. 13.

Bisdommen. 4. 5. 9, 18.

Bisschop, 4. 4. 2. Sijn Ampt, 4. 4 3.

Hoe eertijts Bisschop endeOuderlingh

van malkanderen verschilden of on.

dcrscheydcn waren, 4. 4 15. Alghe

meene Bisschop, 4 7. 4. De Paus

van Rome eu is gheen Bisschop, 4

7. 23, 24, 29.

Bisschoppen 4. 4. 2. en 4. 5. 11. Haer

ampt, 4 4. 2, 3. en 4. 7. 23,29
Bisschoppen, Ouderlingen, Herders,

en Dienaers, beteeckeneu somtijdts

't selfJe, 4. 3. 8. Hoedanige datter

moeten verkoren worden, 4. 3. 12.

Haer verkiesinge, 4. 5. 2. van wien

sy Bevestight wierden, 4. 7 6. Haer

Authoriteyt en Macht, 4. 10. 6. Sy

hadden jaerlicks haer Provinciale Sy-

noden, en somtijts twes, 4. 12. 23.

Sy hebbeu langhen tijdt Hnysvrouwen

gehadt, 4. 12. 27. De Bisschoppen

in't eerste Niceensche Concilie, zijnde

het eerste Algemeene. souden malkan-

deren verslonden hebben, indien de

Keyser Couatantinus Magnus dat niet

belet en hadde, 4. 9. 10. Papistische

Bisschoppen, 4. 5. 1, 11, 19. en 4.

11. 6. By na alle de Bisschoppen in't

Pausdom behooren, nae d'oude Cauo-

nes, verbannen en af gheset te wor-

den, 4. 5. 14. De Bisschoppen in't

Pausdom ziju meest botte en plompe

ezels, 4. 5. 13. Hoe sy ghewijet ofte

bevestigt worden, 4.5. 1. Sy schrij-

ven haer selveu valschelick toe de

macht des sweerts, 4. 11. 8.

Bisachopschap, 4. 19. 22.

Blasphemie, ofte, Godts lasteringe, tegen

den Heylighen Gerst, 3. 3. 32. Tegen

Christus, en tegeu sijn Offerhande, 4.

18. 14. Blasphemie van de Leere der

Papisten, 3. 5. 3. Onvergevelieke

Blasphemie, 3. 24. 11.

Boëtius, een Burgemeester van Rome,
Theologaut, Philosooph en Poeët, is

516 van Theodoricus den eersten Ko-

ning der Gothen iu 1 talicn onthooft

:

vau hem wordt gesproken, I. 5. 3.

Boetveerdigheydt, Gelofte der selfder,

4 13. 4. Boetveerdigheyt eu Geloove

ziju twee mede-gesellinnen, 3.20. 11.

Siet oock, Poenitentie.

Bouifacius de derde, die 606—607 Paus
van Rome geweest is: sijn Eergierig-

heyt: hy heeft vau den Keyser Pho-

cas verkregen. Dat Rome sonde ziju

't Hooft vau alle Kerckeu, 4. 7. 17.

Bouifacius de achtste, die 1294— 1302
Paus vau Rome geweest is : hem wor-

den ecnighe Decreten toegeschreven,

genaemt Bonifaciaensche, 4. 5. 8

Boom der Kennisse des Goets ende des

Quaedts, 't verbodt Godts van 't eten

des selfdeu wat, 2. 1, 4.

Boom des Levens , waerom alsoo ghe-

uacmt, 4. 14. 18.

Boos zijn wy alle vau nature, 2. 5. 3.

Boose, waerom Godt haer wederhoudt,

2. 3. 3.

Boosheyt, Godt en wil diu niet, 1. 17. 5.

Boosheyt des Meuschen, 1. 4. 4. De
Menschc en heeft de Boosheydt niet

van Nature, 1. 15. 1. Rome is alle

aoorte van Boosheydt over-gegeven

,

4 7. 29.

Bootzen of grappen en genoeghlicke pro-

poosten te verdoemen, 2. 8. 48.

Broeder, de Broeder aller Geloovighen

is Christus, 2. 12 2. De Ruouische

Bisschop was eertijts te vredeu met de

ghemeeue beuaminghe van Broeder

,

4. 7. 3.

Broeders die eeu Kappe draghen, 4. 13.

14, 16, 17.

Broot, dat wort gcuoraen voor die din-

ghen die 't Lichaem noodigh ziju, 3.

20. 44. Broodt neemt aen den Naem
vau 't Lichaem vau t'hristus, 4 17.

20. veranderinge des Broots iu 't

Avoutmael, 4. 17. 13,14,20. Aen-

biddinghe des Sacramenteelen Broots,

4. 17. 35. 36.

Brntua, is een Naem van verscheyden

Romeynen, 4. 2. 3.

Bruyt van Christus , is de Kercke, 4.

8. 13.

Bruydegom der Kercke: Godt is die, 2.

8. 18. Christus is de Bruydegom der

Kercke, 4. 8. 13. en 4. 10. 17.

Bullen des Paus, 3. 5. 1. en 4. 7. 26.

Burgerlicke eere : Aeubiddinge wordt ge-

nomen voorBurgerlicke eere, 1. 12. 3.

Burgerlicke oordeeleu, 4. 20. 17.

Burgherlicke discipline, vau die is ver-

scheyden de Disciplijne der Kercke,

4. 11. 3, 5.

Burgerlicke regeeringe, onder den Chris-

tenen, 4. 20. 3, 8. Noodtsakelick-

heydt van die regeeringe, 4. 20. 3.

De Philosopheu seggen datter drieder-

ley Burgerlicke regeeringe is: als

Aristocratia, dat is, als de voornaem-

ste en beste regceren, die van Godt

ouder d'Israëliteu ingestelt is: De-

mocratia, dat is, als 't ghemeeue volck

ende eeu yeder onder het selfde re-

geert : ende Mouarchia, als een alleen

regeert ende Overste is, 4, 20. 8,

Burgerlicke Wet, 4. 20. 15.

Burgherlicke Wetten, 4. 20. 14, 15.

Die mogen van mensclien wel inge-

steldt worden, 4. 20. 15, Die zijn
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stercke zenuwen, ende als de zieleu

vau geiueeue sakeu, i. 20. 14 Üt

de Bui-gei-licke Wetteu du ouuaoieutie

verbinden, 3. lU. 15. uu -1. lU. 5

en 4. 20. 3, 5.

t'.

Cujiiplias dlloogc-pi-iester, die 3US0

dea wurells. en 33 na Clirist

boorU-, Christus geoordeell heeft des

duudts bchuldigh te zijn: vau .\arun

heeft h.v sijn suceessie, l 3. 3.

üuiu. siet Kain.

(Jaligula, die A° 3 9—13 Kuomsch

Kejser, eude ceu Atheïst en gruoten

verachter Godts geweest is, 1. 3. 2.

eu 3. 14. 2. en 4. 3. 3.

Calixtus, die 2 1 9— 2 3 4 Bisschop van

Riiaie geweest is, hem wurdeu eeuige

Canunes toegeschreven, 4. 17. 4'i.

L!aluiuuie, ofte. Lasteriuge des Naestens

wordt verdoemt, 2. 8. 47.

LJamerlingh, een Moorman en machtigh

Heer vau Candace, de Koningiuuc der

Mooreu, heeft A" 3 O ghelurft; sijn

Godtvreesentheyt, 3. 2. 32

LlaiuiUus een Komeyn die Konie, van

Je Galliërs Ij iugcuomen zijude, 3562

des werelts, eu 3 8 6 voor Christus,

verlost heeft: vau hem wuidt gespro-

ken, 2. 3. 4. eu 3. 24. 10. eu 4. 2. 3.

DauccUarie des Paus, 4. 7. 2G.

C!anou. dat is, Regel, i. 19. 14.

Jauüues, dat is, Kegeleu, 4. 4. 1, 5,

7, 8. eu 4. 5. 4, 9, 10, 14. en 4.

12 22. en 4. 17. 41. Canones der

Apostelen, die haer toegeschreven

worden, 4. 4. 5. eu 4. 17- 41.

Canouisten, 3. 4. 4. eu 4. 17.20,49.

eu 4. 19 21.

Danouijcke electie, ofte, verkiesiuge en

is iu 't Pausdom niet, 4 5.2.

Canunnicken, 4. 5. 2, 3, 7, 10, 16.

Wie in 't Pausdom, 4. 5. 10 Die zijn

eerst Stadtpricsters geweest, 4. 5. 16.

Danunnickschappen, 4. 5. 9.

1'apellaueü, iu de Pauselickc Kcrcke,

4. 5. 10.

;japellarien, ofte, Cnpelrijeu, 4. 5. 9, 10

2ardiualeu: wie die eertijdts gheweest

zijn, en hoe sy in de Kereke verhoogTit

zijn, 4. 7. 23, 30 Haer Theologie,

4. 7. 37. Cardiualen-Bisschoppen, 4

4. 3 en 4. 7. 30.

c'arolus, toe-geuaemt Magnus, ofte de

Gruote, een souc van Pepiuus Koning

vau Vrauckrijck, is 8 O 1— 8 4 1 Key-

scr in 't Westen geweest, 1. 11. 14.

eu 4. 7. 17. Ouder sijneu Naem isser

ghemaeckt een Wederlegh-boeck te-

gen de Beelden, 1. 11. 14.

Carthaginensische Concilie, ofte. Syno-

de, 3. 20. 22. en 4. 7. 30. Het

Tweede, 3 90 gehouden, 4. 19.14

Het Derde, 3 98 gehoudiu, in 'i

welek, ende gepresideert lieeft ofte

Pricses gheweest is Aurelius, Bisschop

van Carthago: ende oock Augnstinu;

tegenwoordigh was, 4. 7- 2. eu 4

19. 14. Het Vierde, 39 9 gehouden,

4. 5. 19. en 4. 15. 20. Het Seste,

4 19 gehouden, 4. 7. 3. 21.

Cassiodortts, een Seiiateur ofte Raedts-

hier van Theodoricns den eersten Ko

uingh der Gotheu in Italieu, heeft

49 3 geleeft, 4. 12. 20.

Cassins vyerschare, 4. 20. 10.

Castijdinge Godts, 3. 4.31. Waer van

daen, 3. 2. 21. en 3. 4. 35. Die is

1) Francoiaeii.

meer een teeckeu der liefde Godts

dau sijues toorns, 3. 2. 31. en 3. 4.

32. Daer door worden de godtlouse

verhardt. 3. 4. 13. eu 3. 8. G.

Catechcsis, ofte. Catechismus, 4. 10. 29.

en 4. 19. 4, 13.

Catcehiseereu, ofte, de maniere vau den

Catechcsis ofte Catechismus in de

Kereke te lecreu : wclcke de beste is.

4. 19. 13.

Cateehumenus, dat is, die eerst in de

beginselen der Christelieke Religie

eu Leere wort onderwesen : Hoc hy

moet ghedoopt zijn, 4. 15. 19. Siet

oock, 4 IU. 4, 21, 27.

Cithari, Ketters, 2 5 2. Sy worden ge-

noemt en wederlegt, 4. 1. 13. en 4

8. 12.

Cathariua, een Hcylighe 1) der Papis

ten, die sy aeuroepen, 3. 20. 32.

Cathedrale Kcrckeu, 3. 4. 7.

Cathiilijckc, ofie, Alghemeene Kereke,

4. 1. 2. De siehtbare wordt ouder de

Cathülijcke Kcrcke begrepen, 4.1.2, 9.

Catiliua, ecu oproerigh Rumcyn ; heeft

3 8 8 7 des werelts, en A" 61 voor

Christus geleeft, 2. 3. 4.

Cato, een Naem van vcrscUeyden Ko-

meynen : als van Cato Ceusorinus,

3 7'l7 des werelts, en 2 3 1 voor

Christus geboren ; Cato d'onde 3 8 1

des werelts, en 14 7 voor Christus

ghestorvcu: Dionysius C'ati, die de

guldene Distichu ofte ïwee-reghel

ghediehten ghemaeckt heelt, 3. 10

4. en 3. 14. 3. De spreucke vau CatO;

3. 10. 4

Cecilianas, Bisschop vau Carlha^o, heeft

3 12 geleeft, 4. 7. 10.

Celestianen, Ketters 4 4: worden ge-

noemt en wederleghl, 2. 1. 5.

Celestinus. een Ketter 40 4: wordt ge-

noemt en weilerlcght, 3. 17. 15. en

3. 23. 5.

Celestinus, die 4 3 3—131 Bisschop

van Rome geweest is, 4. 7. 1.

Celcstins, een Ketter teu tijde vau Augu-

stinus, 2. 3 5.

Censure, ofte, Bestrafllnghe: haer kracht,

4. 8 15.

Censuren, ofte. Bestraffingen, 1. 7. 6,

7. Hocdanigli de censuren van d'Oudt

waren, 4. 1. 39. en 4. 13. 33. Kerc-

kelieke censuren behooren tot de üis-

ciplijne, 4. 10. 29.

Cercinouiale wercken, 3. 11. 19

Ceremonialc Wet, 4. 20. 14, 15. Die

is afgheschaft ten aensieu. niet van

haer effect en eynde, maer van haer

ghebruyck, 2. 7. 16.

Ceremonie : van de Beroepinge en Be-

vcstinge der Dienaren, 4. 3. 16. en

4. 4. 15. Ceremonie van d'Opheflinge

der handen, waer toe die slreckt, 3

20. 5. Ceremonie van d'Opheflinge

der handen, is alle tijden en volcke'

ren ghemeen, 3. 30. 16.

Ceremonitn ; die zijn door de komste

van Christus uytgcwischt. 4. 14.25.

Die, vau Christus afgesondert en af-

gescheydeu zijnde, zijn onnut, 1. 14.

25. Het gebruyck der ceremoniën

sonder Christus is bespottelick, 2. 7.

1. Ceremoniën des Sabbath-daegs zijn

door Christus wcch genomen, 2. 8.

31. Wet der eercmouieu : siet Cere-

monialc Wet, en Wet. Ceremoniën in

't Pausdom. 4 10. 14, 15. Van de

Joodtschc ceremoniën zijn gesproten

1) Sanctinne.

de JMystericn des PausJoms, 4. 19.

26. Cercmuuiun der Papisten ziju,

ofte uyt het JoJcudom gehaelt, ofte

van haer versiert, 4. 5. 5.

Clialcedouensisehe Concilie, ofte Synode ;

zijnde het vierde Algemeene, 4 5 1

gehouden tegen den Ketter Eutyches

door bevel des Keysers Mareianus ofte

Martianus, 2. 14. 4. eu 4. 5. 4. eu

4. 7. 2, 1, 15. en 4. 9. 8, 9, 11.

Cheirothesia, dat is, Opleggiughc der

handen, in 't Bevestigen der Dienaren

gcbrnyckt, 4. 4, 14.

Cheirotonia, dat is, Opsteeekiughe ofte

opheflinge der handen, in 't verkiescu

der Dienaren ghebruyekt, 4. 3. 15.

en 4. 4. 14.

Clierubim : die waren ter ccren Godts

ghemaeckt, 1. 11. 3. Die bedceliteu

haer aeugesichten met haer vleugelen,

eu wacrom, 1. 1. 3. De Beelden Godts

ende der Heyligen eu kunnen met

het exempel des Chcrubims uiet ver-

dedigt worden, 1. 11. 3. Waerom de

Hcylige Schriftuyre d'Engelen, daer

sy Geesten ziju, ouder Chcrubims en

Seraphims met vleugelen afschildert.

1. 14. 8.

Chiliasten, Ketters 116, sy worden

wederleght, 3. 25. 5.

Choor-Bisschoppen, 4. 4. 2.

Christelick leven, 3. 3. 20. en 3. 6. 1.

Haer Deelen, 3. 6. 2. cu 3. 7. 4.

Christelieke vryheyt : die is Geestelick,

3. 19. 9. Die bestaet in drie Deelen,

3. 19. 2, 4, 7. Op twee maniereu

wort tegen die Vryheydt gesondight,

3. 19. 9, 10. Die moet de Liefde

onderworpen zijn, 4. 19. 13.

Christelieke gelucksaligheyt, 3. 25. 1

Christelieke Kereke, in die en is de Be-

s.iijdenissc geen Sacrament, 4. 19. 20

Christelieke Regel, 1. 14. 4.

Christen-mensche, sijn Leven wat dat

is, 3. 3. 20.

Christen-volck : 't Ampt des selfden, 4,

10. 31.

Christenen: die zijn Priesters en Gesalf-

de. 2, 15. 6. en 4 19. 9. Haer

Troost, ofte, Vertrooslinghc, 2. 16

19. Wie Christcuen mogen genaemt

zijn, ende wie uiet, 3. 6. 4. Waer

om de Geloovighe ghenaemt worden

Christenen, 2. 15. 5. Waerom d

Christeueu een Koniucklick Priester-

dom gcuacmt worden, 2. 15- 5. Haer

Ampt, 4. 10. 31. ündersehcydt tus-

schen der Christenen eu Philosophcn

lijdaaemheyt, 3. 8. 11. HaerKruys

en d'oorsaken van 't selfdc, 3. 8. 1

Haer Vruchten, 3. 8. 3. Haer ghe

heele Leven is een Meditatie des

Godtsaligheydts, 3. 19.2. Desuper-

stitieuse onderhoudinghc der daghen

moet verre van haer zijn, 2. 8.31

Sy en moeten den Doodt uiet vree-

sen, 3. 9. 5. Sy en moeten niet

meenen, dat de Fortayne over de

Werelt en Menschen heerschet, 1. 16

9. Onder deu Christenen ziju Nieuwe

Stüici, 3. 8. 9. Wy Christenen en

hebben gcenen Altaer, 4. 18. 12.

Christus: sijn aepachtige nabootsers

sijn de Papisten 1) 4. 19. 29. Al-

gemeene Bisdom, 4. 6. 17. Ampt,

2. 6. 2. en 2. 12. 2, 4 en 2. 15.

1. en 3. 12. 7. Begravenisse, ofte,

Begravinghe. 2. 16. 7. Bruyt, is de

Kereke, 4. 8. 13. Konincklicke Sal

1, agn ape iinieii ziju Uc

vioge, 3. 15. 5. Oaedt, door die is

het Oude Testament bevestight, 3.

10. 4. Discipeliune, is de Kereke, 4.

8. 13. Doodt, 2. 16. 7. Soortesijnes

doots is aen te mcrcken, 2. 16. 7.

Eerst-geboorte. 2. 13. 2. Eeuwigh

Rijeke, 2. 15. 3. en 3. 25. 5. Eeu-

wigheyt, 1. 13. 7,8, 18. Geestelick

Rijeke", 2. 15. 3, 4. en 4.5. 17. eu

3 7. 18, 35, 32. cu 4. 17. 32. en

4. 20. 1, 12, 13. Ghehooraacmheydt,

2. 12. 3, 5. eu 2 16. 5.eu2. 17.

1, 3. en 3. 8. 3. en 2. 14. 17. en

4. 16. 18. Gehoursaemheyt sijues

Levens eu Lijdens, 2. 16. 5. Ge-

nade, 3. 17. 2, 4, 5. eu 4. 1.3.

Godtheydt, 1. 13. 7, 8, 9. Godt-

heydt wort bewesen, 1. 13. 7, 14,

Dinghen die tdt sijn Godtheyt be-

hooren; 2. 14. 2. Goedtdadigheydt,

3. 17. 3. Heraelvaert, 2. 16. 14.

en 4. 17. 36. Heyligheyt, 4. 16.

18. Heylighmakiughe, 4. 16. 18.

lustellinghe van 't Avondtmael, is

wel duyseudt jaer onderhouden, 4.

17. 18. Kennisse. 3. 2. 6. Laetste

oordeel, 3. IG. 17.' Lichaem is

eyndigh, 4. 17. 26. Lichaem wordt

ci'U Tempel ghenaemt, 2. 14. 4.

Lichaem is verheerliekt, 4. 17- 39.

Lichaem eten, 4. 17. 6. Hoe Chris-

tus Lichaem iu het Avondtmael ge-

geten wordt, 3. 17. 5. Hoe Christus

Lichaem van de ongheloovige en godt-

loosc ghegeten wort, 4. 17. 31. Lij-

den vau Christus te vervullen, wat

dat is, 3. 5 3. Merck-teeckeuen, 3. 18.

7. Sijn ware Menschheyt, 1. 13. 1.

eu 2. 13. 2. iMirakeleu, 1. 13. 13.

Sijneu Naem Christus behoort tol sijn

driederley ampten, 2. 15. 2. Sijneu

Naem Jesus, met de reden des self-

deu Naems, 3. 16 1. Nederdalinghe

ter Helleu, 2. 16, 8, 9, 12. Ofl'er-

hande, 4. 1, 28. en 4. 18. 13, 14.

Sijn Offerhandc eu moet uiet ver-

nieuwt worden, 4. 18. 3, Overwin-

uiuge, 3. 25. I. Priesterdom, 2. 15.

1, 3, 6. en 3. 20 28. en 4. 6. 2.

Waer in sijn Priesterdom bestaet, 4,

6. 2. De vruchten van Christus Pries-

terdom, 2. 15. 6. Sijn Recht, 4. 9.

1 . Rechtveerdigheyt, die is volniueckt,

3. 14. 12. Rijeke, is de Kereke, 4.

2. 4. Rijeke is Eeuwigh en Ghees-

tclick : Siet boven. Sitten ter rech-

ter-handt Godts des Vaders, 2. 16.

15. Sijn Stadt-houder noemt de Paus

van Rome sich sciveu, 4. 6. 1, 2.

eu 4. 7. 24, 26, 37, 29. Suyver-

heyt, 3. 13. 1. en 2. 16. 6. eu 4. 12.

25. Tegenwoordigheyt in't Avondt-

mael, 4. 17.12. Sijn Tegenwoordig-

heydt hoe wy in't Avondtmael genie-

ten, 1. 17. 31. Komste, in die

is bewesen de volheyt der genade,

4. 1. 26. Toekomste ten oordeel. 2.

16. 17. Komste, door die ziju de

Ceremoniën uytgewischt, 4. 14. 25.

Transfiguratie, ofte, Veranderinge, 4.

17. 17. Triumphe, ofie. Overwin-

ninghe, 1. 14. 18. eu 2. 16. 6 eu

3. 35. 1. Verdienste, 2. 17. 1, 4.

en 4. 1. 31. Verrijsenisse, 2, 16.

13. Verrijsenisse, drie vruchten der

selfder, 2 16. 19. Vcrsoeniugc, 4.

6. 3. Sijn vleesch is onse spijse, 2.

17. 5. Sijn vleesch is waerlicks spijse,

4. 17. 7. Sijn vleesch ia levendigh-

makcnd, 1. 17. 9. Sijn voorbeeldt

was David, 3. 20. 25. Sijn voor-
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naeiat, eode vaa Grcgorius Magaus,

üisschoj) vau Kome, 1. ll.5.ende

oock vau de Papisten, 1. 11. 5,7.

Godt vei'biedt alle Becldeu eu Schil-

deryeu, waer mede inea hem afbeel-

det, 1. 11. 1. Haer wordt wat Güdtr

heyts toegeachie^eQ. 1. 11. 9. Hae-

Henbiddinghe, 1. 11. 9. Geeu Beel-

deu moetmcn Religicuselick aeubid-

dea, 2. S. 17. Hoe de Papisten de

IJeeldeu vooistacn, 1. 11. 15. Door

Beelden wort de ware Religie ver-

durven en vervalscht, 3. 8. 17- l^i^

Papisten mompelen Pater noater voor

de Beelden en Schilderijen van haer

Heylighe mannen en vrouwen 1), 13.

20.22. De Beelden Gods ende der Hey

lighea en kounen met het exempel der

Cherubims niet verdedigt worden, 1

11. 3. Het Constantiuopelsche Con-

cilie, ouder deu Keizer Leo Isaurus,

370 ghchoudeu, is tegeu den Beel.

den, 4. 9. 9. Het tweede Niceenschi

Concilie, gehouden, is voor de Beel

deu, 1. 11. 14. en 4. 9. 9.

Beestclick ouverstandt is 't Godt af te

beelden, 1. 11. 1.

Begeerlickheden, welcke te verdoemen

zijn, 3. 3. 12.

> Begeerlickheydt, die is in den Weder-

geborenen, 3. 3. 10. Die is Sonde

voor Godt, 3. 3. 12, 13. Sy wort ver-

doemt, 2. 8. 49. Haer vruchten, 3,

3. 13.

Begin, ofte. Beginsel der Bekeeringe is

van Godt, ende sy is siju werck, 2. 3.

5. en 2. 5. 9. Hoe de Vader een

Begin des Soous is, 1. 13. 19.

Beginselen, geen Twee en zijader, uae

het scgghen vau de Ketters de Ma-

uicheeu. 1. 13. 1. eu 1. 14. 3.

Begravinge,ofte,Begrae£fenisse van Chris-

tus, ende desselfs bcteeckenisse, 2.

10. 7. Der Oude, ende desselfs be-

tceckeuisse, 3. 25. S. Der Oude in

't laut Canaan, en waerom, 2. 10. 18.

Behoefte in den handel der saligheydt,

3. 20. 1.

Behulpmiddelen, uytweadighe hebben

wy van noode, en welcke die ziju,

4. 1. 1.

Bekeeringe des soudaers, 2. 4. 6. eu 3.

3. 3. 7. Haer begin is van Godt, eude

sy is sijn werck, 2. 3. 5. en 2. 5. 9

Belofte, ofte, Beloftenisse ; Godes ge

nadighe is het fondament des Ghe-

loofs, 3. 2. 29. Is een getuygenisse

der liefde Godts, 3. 2. 32. Des vijf-

den ghebodts, of die altijd vervult

wort, en hoe, 2. 8. 37-

Beloften, ofte. Beloftenissen: Godes zijn

alleen iu den Uytverkorcuea krachtig,

3. 24. 17. Gebruyck, ofte, Nuttigheyt

der beloften Godts, 2. 5. 10. Allede

Beloften Godts zijn in Christus iughe-

sloten, 3. 2, 32. Haer ghebruyck je.

gens deu Geloovigen en godtlooseu,

2. 5. 10. Beloften des Wets en Eu'

angeliums hoe sy met malkanderen

overeenkomen, 3. 17. 1, 2. Algemee

ue Beloften des saligheydts, 3. 24. 17.

Beloften des Wcts zijn Conditioneel

ofte met Conditie, 2. 7. 6. Geestelicke

Beloften worden door Aerdsche wel

daden bevestight, 4. IG. 1 1. Beloften

maken't Gheloove gherust, 3. 2. 28

Waerom Godt Beloften en Dreyghe-

menten by de Wet ghedaen heeft, 2

8. 4. Beloften en Gheboden zijn t'sa

1) Sanclcn eu SauctinneQ.

men gevoeght, 2. 5. 7. Beloften der

saligheyt gaeu alleen den Uy tverkore-

nen aeu, 3. 22. 10. Beloften Gudts,

4. 16. 2. Beloften der Barmhertigheyt

Godts, 3.3. 16. Waerhcyt der Belof-

ten Godts, 3, 24. 17.

Belijdeuisse der souden, voor Godt. 3.

4. 9. voor de Meuschen, 3, 4, 10. In

de Belijdeuisse der sondeu vuor de

Jlenschen zijn drie dingen te mijdeu,

3 4. 12 Privee, ofte, Bysondere en

Heymelieke Belijdeuisse, eu haer drie

speciën, 3. 3. 18. en 3. 4. 12. Pu-

lijcke, ofte, Openbare, 3. 3. 18. en

3. 1. 11. Extra-ordinaire en Ordi-

naire, 3. 4. 11. Iu d'Oore, ofte, d'Oor-

biechte : siet Oorbiechte.

Benedictijner Mouuickcn hebben van S.

Bcnedictus 524. haren Naeni end;

Oorsprough, 4. 13 14

Beneticiarisen, 4. 5. 9.

Benelicicu in't Pausdom, 4. 5. 6, 9.

Haer Collatieu, ofie, Begiftiughen, 4.

5. 6. Wien die ghegevcu worden, 4.

5. 2. Wereltlicke Beneficieu, 4. 5. 9.

Beproevinge onses selfs, 4. 17. 40.

Beraedtslagingen vau toekomende din-

gen komen met Godes voorsienigheyt

over een, 1. 17. 4.

Berengarius van Turon, Diaken iu de

Kercke vau S. Marcas t'Aug

Vrauckrijck, heeft 1049. tegen de we-

sentlicke tegenwoordigheyt eu veiaii-

deringe des broots eu wijus iu't ware

vleesch eu bloet van Christus geleert

't Is wel waer dat hy vau den Paus

Nieolaus den tweeden in een Concilie

10 5 9 te Rome gehouden, is gedwon-

gen tot weder-roepiuge van dat siju

gevoelen ; maer hy heeft daer na, we.

derom iu Vrauckrijck komende, be.

rouw gehadt ; eude op een nieuw her-

roepen sijn gedaeu weder-roepinghe.

ende is in sijn eerste gevoelen ghestor

ven Vau sijn weder-roepiuge wordt

gesproken, 4. 17. 12.

Bernardus, ofte, (als andere hem uoeraeu)

Bernhardus d'Oudt-vader eu Clare-

valleusische Abt 1112. eude is 1153.

gestorven ; hy is Autheur vau d'Ordeu

der Bernardijuer, ofte, Beruhardijner

Mouuickcn. Seer dickwils wort hy ge-

uaemt eu by gebracht.

Beroepinge: een yeder moet op sijn be-

roepinge sien, 3. 10. 6.

Beroepinghe der Kerckeu-dieuaren : die

is tweederley, een Inwendighe, ende

Uytwendige, 4. 3. 11. Sonder de self-

de en moet nieraaut slch indringen iu

den Kercken-dienst, 4. 3. 10. Vier

etuckeii zijn in die Beroepinge aen te

merekeu, 4.3. 11, 12, 13, 16. Cere-

monie der selfder, 4. 3. 16.

Berouw : wat dat te seggeu is, 1 . 17- 13.

Godt is sonder Berouw, 1.17.12,13.

Dat is eeu deel des Euangeliuuis. 3

3. 1, 9. Berouw van Achab, 3. 3. 25.

en 3. 20. 15. Berouw vau Esau, 3.

3. 25. Berouw van den Keyser Theo-

dosius, 4. 12. 7. Siet oock Penitentie

Bezaliëls , en Aholiabs Kunsten warcu

vau Godt, 2. 2. 16.

Bescherm-Goden, 3. 20. 22.

Beschickinge Godts : door die ghe3chie-

den alle dingen, 1. 17. 6.

Besluyt-redeu die quaet is, 2. 12. 7.

Besnijdeuisse : verschilt van den Doop,

en waer in, 4. 14. 21. Haer overeen-

komste met den Doop, 4. 16. 3, 16.

Was een teecken der genade, 4. 15. 16.

Was een liguyre der doodinghe des

vleesches. 4, 16. 10. Is afgeschaft,

4. 16. 6. Waerom die tot op deu acht-

hten dagh wierdt tiytgestelt, 4. 16. 10.

Sy en is gheeu Sacrament der Christu-

licker Kercke, 4. 19. 20.

Bestrafliugen aeu d'Overtreders vau de

Wet, 2. 5. 11. Siet oock, Ceusuren.

Besweerders, 4. 19. 24, 27. Besweerders

by de Joden, eu waerom alsoo gbe-

uaemt, 4. 19. 24.

Bevestigiughe der Dienaren, 4. 4 10, 13,

14, 15. Cereuiouie van die Bevestigiu-

ge, 4 3. 16. Hoe die iu't Pausdom
gheschiet. 4. 5. 3. Siet oock Conlirma-

tie, en Vormsel.

Beweginghen des gemoedts zijn Godes

Voorsienigheyt ouderworpeu, 1. 18. 2.

Bidden ; waerom Christus Ghebedeu

heeft, 1. 13. 13. Bidden met gheslo-

ten deuren, wat dat is, 3. 20. 39.

waerom de levendighe bidden voor

ualkanderen, 3. 20. 24. voor de doode

te Bidden is een ghewoonte, aenghe-

nomen over de dertien hondert jaren,

3 5. 10.

Biechte, hoe oudt die is, 3. 4. 7. van die

is eerst eeu Wet geniaeckt, 1215 ten

tijde van Inuocentins deu derden. Paus

vun Kome, 3.4.7. sy is schadelick

3. 4. 19. sy baert stoutigheydt tot

soudigen, 3. 4. 19. sonder die kan de

Poenitentie wel geschieden, 3. 4. 1

welcke de Ware Biechte is, 3. 4. 19

Siet oock, Oorbiechte.

Binden ende Ontbinden, 3. 4. 18. en 4

11. 1, 3.

Bisdom, 4. 4. 2, 10. en 4.7.23,36
Bisdom vau Christus, 4.6. 17. waer

voor die van't Pausdom het Bisdom

houden, 4. 5. 13.

Bisdommen, 4. 5. 9, 18.

Bisschop, 4. 4. 2. Sijn Ampt, 4. 4 3

Hoe eertijts Bisschop endeOuderliugh

van malkanderen verschilden of on-

dcrscheydeu waren, 4. 4 15. Alghe-

raeene Bisschop, 4 7. 4. De Paus

van Rome en is gheen Bisschop, 4

7. 23, 24, 29.

Bisschoppen 4.4.3. en 4. 5. 11. Haer

.impt, 4 4. 2, 3, en 4. 7. 33,39

Bisschoppen, Ouderlingen, Herders,

en Dienaers, beteeckeuen somtijdts

't selfJe, 4. 3. 8. Hoedanige datter

moeten verkoren worden, 4. 3, 13.

Haer verkiesinge, 4. 5. 2. vau wien

sy Bevestight wierden, 4. 7. 6. Haer

Anthoriteyt en Macht, 4. 10. 6. Sy

hadden jaerlicks haer Provinciale Sy

nodeu, en somtijts twes, 4. 12. 23

Sy hebbeu langhen tijdt Huysvrouwen

gehadt, 4. 12. 27. De Bisschoppen

iu't eerste Niceensche Concilie, zijnde

het eerste Algemcene. souden malkan-

deren verslonden hebben, iudien de

Keyser Constantiuus Magnus dat niet

belet en hadde, 4. 9. 10. Papistische

Bisschoppen, 4. 5. 1, 11, 19. en 4.

11. 6. By na alle de Bisschoppen iu't

Pausdom behoorcn, nae d'onde Cano-

nes, verbannen en af gheset te wor-

den, 4. 5. 14. De Bisschoppen in't

Pausdom zijn meest botte eu plompe

ezels, 4. 5. 13. Hoe sy ghcwijet ofte

bevestigt worden, 4. 5. 1. Sy schrij-

ven haer selveu valschelick toe de

macht des sweerts. 4. 11. 8.

Bisachopschap, 4. 19. 22.

Blasphemie, ofte, Godts lasteringe, tegen

den Heylighen Gc' st, 3. 3. 33. Tegen

Christus, en tegen sijn Offerhande, 4.

18. 14. Blasphemie van de Leere der

Papisten, 3. 5. 3. Onvergevelieka

Blasphemie. 3. 24. 11.

Boëtius, eeu Burgemeester van Rome,
Theologant, Philosooph en Poeët, is

5 16 van Theodoricusdeu eersten Ko-

ning der Gotheu in Italicu outhooft:

van hem wordt gesproken, I. 5. 3.

Boetveerdigheydt, Gelofte der selfder,

4 13. 4. Boetvecrdigheyt eu Geloove

zijn twee mede-gesellinnen, 3.20. 11.

Siet oock, Poenitentie.

Bouifaeius de derde, die G06—607 Paus

van Rome geweest is : siju Eergierig-

heyt: hy heeft vau den Keyser Pho-

eas verkregen. Dat Rome sonde ziju

't Hooft vau alle Kerckeu, 4. 7. 17.

Bouifaeius de achtste, die 1294—1302
Paus van Rome geweest is ; hem wor-

den cenighe Decreten toegeschreven,

genaemt Bouifaciaensche, 4. 5. 8.

Boom der Kennisse des Goets ende des

Quaedts, 't verbodt Godts van 't eten

des selfden wat, 2. 1. 4.

Boom des Levens, waerom alsoo ghe-

naemt, 4. 14. 18.

Boos zijn wy alle van nature, 2. 5. 3.

Boose, waerom Godt haer wederhoudt,

2. 3. 3.

Boosheyt, Godten wil die niet, 1. 17. 5.

Boosheyt des Meuscheu, 1. 4. 4. De
Mensche en heeft de Boosheydt niet

van Nature, 1. 15. 1. Rome is alle

soorte van Boosheydt over-gegeven

,

4 7. 39.

Bootzen of grappen en genoeghlicke pro-

poosten te verdoemen, 2, 8. 48.

Broeder, de Broeder aller Geloovigheu

is Christus, 3. 13 2. De Roomsche
Bisschop was eertijts te vreden met de

ghcmeene benaminghe van Broeder

,

4. 7. 3.

Broeders die een Kappe draghen, 4. 13.

14, 16, 17.

Broot, dat wort genomen voor die din-

ghen die 't Lichaeni noodigh ziju, 3.

20. 44. Broodt neemt aeu den Naem
vau 't Lichaem vau ('hristus, 4 17.

20. veranderinge des Broots in 't

Avoutmael, 4. 17. 13,14,20. Aeu-

biddinghe des Sacranienteelen Broots.

4. 17. 35, 36.

Brutus , is een Naem vau verscheyden

Romeyuen. 4. 3. 3.

Bruyt van Christns , is de Kercke; 4.

8. 13.

Bruydegom der Kercke: Godt is die, 2.

8. 18. Christus is de Bruydegom der

Kercke, 4. 8. 13. en 4. 10. 17.

Bullen des Paus, 3. 5. 1. eu 4. 7. 26.

Burgerlicke eere: Aenbiddinge wordt ge-

nomen voorBurgerlickc eere, 1. 13. 3.

Burgerlicke oordeelen, 4. 20. 17.

Burgherlicke discipline, van die is ver-

scheyden de Disciplijne der Kercke,

4. 11. 3, 6.

Burgerlicke regeeringe, onder den Chris-

tenen, 4. 20. 3, 8. Noodtsakelick-

heydt van die regeeringe, 4. 20. 3.

De Philosophen seggen datter drieder-

ley Burgerlicke regeeringe is: als

Aristocratia, dat is, als de voornaeui-

ste en beste regcereu, die van Godt

onder d'Isruëliten ingestelt is : l)c-

mocratia, dat is, als 't ghemeene volck

ende een yeder ouder het selfde re-

geert : ende Mouarchia, als een alleen

regeert ende Overste is, 4. 20. 8.

Burgeriicke Wet, 4. 20. 15.

Burghorlickc Wetten, 4. 20. 14, 15.

Die mogen van menschen wel inge-

steldt worden, 4. 20. 15. Die zijn
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«tercke zeauweo, eiiJe als de zielea

vau gemeeuB sakeu, 4. 20. 14 Of

Je Burgei'licke Wetten Je couscicntie

verbiudbu, 3. 19. 15. eu i. 10. 3.

eu 4. aO. 3, 5.

V.

Cüj;i|ilias illlüogc-priester, Jie S'JSO

dü3 «'erelts, en 'ó'S ua Clirislus gc-

buurle, Christus geuunleelt heeft des

duudts schuldigh te zijn: vau Aaiuii

heeft h_v sija successie, 1 2. 3.

.^aiu. siet Kaiu.

^aligula, die A"* 3 — i 3 Kuoiusch

Keyser, euJe eeu Atheïst eii grooteu

verachlei- Godts geweest is, 1. 3. 2.

eu 3. 14. i. mi. i. 3.

Jaüjtus, die 2 19— 2 34 Blsscliop van

lluaie geweest is, hem worden eeuige

Cauunes tuegeschreveu, 4. 17. 44.

Jaluiuuie, ofte, Lasteriuge Jes Naestens

Wüi'dt verdoemt, 2. 8. 47.

Jauierli;igh, ecu Moorman eu maclitigh

llccr van Caudace, de KouIngiuKC der

Mooreu, heeft A" 3 G ghele^ft; siju

Godtvreeseuthcyf, 3. 2. 32

^'auiiilus een Komeyn die Itome, van

de Galliërs Ij ingcuomeu zijude, 3562

des werelts, eu 3 8 6 voor Christus,

verlost heeft: van heul wordt gespro-

ken, 2. 3. 4. eu 3, 24. 10. eu 4. 2. 3,

^aucellarie des Paus, 4. 7. 26.

ïanou, dat is, Regel, 4. 19. 14.

Jauoues, dat is, Regelen, 4. 4. 1, 5,

7, S. en 4. 5. 4, 9. 10, 14. en 4.

12 22. eu 4. 17. 41.. Canones der

Apostelen, die haer toegeschreven

worden, 4. 4. 5. en 4. 17. 44.

'anonisten, 3. 4. A. eu 4. 17.20,49.

eu 4. 19 24.

Janonijcke electie, ofte, verkiesiuge i:n

is iu 't Pausdom niet, 4 5. 2.

i^auunnickeu, 4. 5. 2, 3, 7, 10, 16.

Wie iu 't Pausdom, 4. 5. 10 Die zijn

eerst Stadtpriesters geweest, 4. 5. 16.

lauunnickschappeu, 4. 5. 9.

'apellaneu, iu di; Pauselicke Kcrcke,

4. 5. 10.

)apellarien, ofte, Capclrijeu, 4, 5. 9, 10.

!ardiualeu: wie die eertijJts gheweesl

zijn, ea hoe sy in de Kercke verhooght

zijn, 4. 7. 23, 30 Haer Theologie,

4. 7. 27. Cardiualen-Bisschoppen, 4

4. 3 en 4. 7. 30.

'arolus, toe-genaemt Magnus, ofte de

Groote, een sone van Pepinus Koning

vau Vranckrijck, is 8 O 1— 8 4 1 Key-

ser in 't Westen geweest, 1. 11. 14.

eu 4. 7. 17. Onder sijnen Naem isser

ghemaeckt een Wederlegh-boeck te-

gen de Beelden, 1. 11. 14.

/'arthaginensische Concilie, ofte. Syno-

de, 3. 20. 22. eu 4. 7. 30. Het

Tweede, 3 90 gehouden, 4. 19.14.

Het Derde, 398 gehoudtu, in 't

welck, ende gepresideert heeft ofte

Pr.cses gheweest is Aurelius, Bisschop

van Carthago; endeoock Angustinus

tegenwoordigh was, 4. 7- 2. en 4.

19.14. Het Vierde, 39 9 gehouden,

4. 5. 19. en 4. 15. 20. HetSeste,

419 gehouden, 4. 7. 3. 21.

ïassiodorus, een Sénateur ofte Raedts-

hcer van Theodoricus den eersten Ko-

uingh der Gothen in Italien, heeft

49 3 gelecft, 4. 12. 20.

)assius vyerschare, 4. 20. 10.

)astijdinge Godts, 3. 4.31. Waer van

daen, 3. 2. 21. en 3. 4. 35. Die is

1) Fraucoiaeii.

meer een teecken Jer liefde GoJts

Jan sijnes tuorus, 3. 2. 21. en 3. 4

32. Daer door worden de godtluose

verhardt. 3. 4. 12. eu 3. 8. 0.

Catechesis, ofte, Catechisiuus, 4. 10. 29

en 4. 19. 4, 13.

Cateehiseereu, ofte, de uiauiere vau dei

Catechesis ofte Catechismus in de

Kercke te leeren : welcke de beste is,

4. 19. 13.

C'atcchnmeuus, Jat is, Jie eerst iu de

beginselen Jer Christelicke Rcligii

en Lccre wort oudcrwesen : Hoe hy

moet ghedoopt zijn, 4. 15. 19. Siet

oock, 4 19. 4, 24, 27.

Cithari, Ketters, 2 5 2. Sy worJeu ge-

noemt eu weJcrlegt, 4. 1. 13. en 4

8. 12.

Catharina, een Heylighe 1) der Papis

die sy aenroepen, 3. 20. 22.

Cathedrale Kerckeu. 3. 4. 7-

Catholijcke, of(e, Algheuieeue Kercke,

4. 1. 2. De sicbtbare wordt ouder de

Catholijcke Kercke begrepen, 4. 1 . 2, 9.

Catiliua, een oprocrigh Romeyu : heeft

3 S S 7 des werelts, eu A" 6 l voor

Cbristus geleeft, 2. 3. 4.

Cato, een Naem van veracheyden Ro-

meyneu : als van Cato Censorinus,

3 717 des werelts, en 2 3 1 voor

Cbristus geboren : Cato d'oude 3 S O 1

des werelts, eu 14 7 voor Christus

ghestorvcn: Dionysius CatJ, die de

gttldene Disticha ofte Tivce-reghel-

gheJichten ghemaeckt heelt, 3. 10.

4. en 3. 14. 3. De sprencke van Cato,

3, 10. 4

Ceciliauus, Bisschop vau Cartlia^o, heeft

3 12 geleeft, 4. 7. 10.

Celestiaueu, Ketters 4 4: worJen ge-

noemt en wederlcght, 2. 1. 5.

Celcstinus, een Ketter 404; wordt ge-

noemt en wederlcght, 3. 17. 15.cn

3. 23. 5.

Celestinus, die 4 23 — 13 1 Bisschop

van Rome geweest is, 4. 7. 1.

Celcstius. een Ketter ten tijde vau Augu-

stinus. 2. 3 5.

Cenaure, ofte, Bestrafliugbe: haer kracht,

4. 8 16.

Ccnsureu. ofte, Hestraffingen, 4. 7. 6,

7. Hocdanigh de ceusuren v:in d'Oude

waren, 4. 1. 29. en 4. 12. 22. Kerc-

kelicke ccnsureu behooren tot de Dis-

ciplijne, 4. 10. 29.

Ceremoniale wcrcken, 3. 11. 19.

Ceremouiale Wet, 4. 20. 14, 15. Die

is afgheachaft ten aeusien, niet van

haer effect en eynJe. maer van haer

ghebruyck, 2. 7. 16.

Ceremonie ; van de Beroepinge en Be-

vcstinge der Dienaren, 4. 3. 16, en

4. 4. 15. Ceremonie van d'Ophtflinge

Jer hauden, waer toe die streckt, 3.

20, 3. Ceremonie van d'Opheflinge

der hauden, is alle tijden eu volcke-

ren ghemeen, 3. 20, 16.

Ceremouicn : die zijn door Je komste

vau Christus nytgewiïcht, 4. 14.25.

Die, vau Christus afgesondert en af-

gescheyden zijnde, zijn onnut, 4. 14.

25. Het gebruyck Jer ceremoniën

sonder Christus is bespottelick, 2. 7,

I. Ceremouicu des Sabbalh-daegs zijn

door Christus wech genomen, 2. 8.

31. Wet der eeremonien : siet Cere-

moniale Wet, en Wet. Ceremoniën in

't Pausdom. 4 10. 14, 15. Van de

Joodtsche ceremoniën zijn gesproten

1) Sanctinue.

de Mysteriën des Pausdoms, 4. 19

26. Ceremoniën der Papisteu zijn

ofte uyt het Jolenjom gehaelt, ofte

vau haer versiert, 4. 5. 5.

Chalcedoneusische Concilie, ofte Synode :

zijnde liet vierde Algemeenc, 4 5 1

gehouden tegen den Ketter Eutychcs

door bevel des Keyscrs Marcianus ofte

Martianus, 2. 14. 4. eu 4. 5. 4. ei

4. 7. 2, 4, 15. en 4. 9. 8, U, 11

Cheirothesia, dat is, Oplegginghe der

handen, in 't Bevestigen der Dienaren

gebruyekt, 4. 4, 14.

Cbeirotouia, dat is, Opsteeckiughe ofte

opheflinge der handen, in 't verkiesen

der Dienareu gbebruyckt, 4. 3, 15.

en 4. 4. 14.

Clierubim : die waren ter eeren GoJts

ghemaeckt, 1. 11. 3. Die beJeckten

haer aeugesichten met haer vleugelen,

en waerom, 1. 1. 3. De Beelden Godts

eude der Heyügen en kunnen met

het exempel des Cherubims niet ver-

dedigt worden, 1. 11. 3. Waerom de

Heylige Schriftuyre d'Kugeleu, daer

sy Geesten zijn, ouder Cherubims en

Seraphims met vleugelen afschildert.

1. 14. 8.

Cbiliasteu, Ketters 116, sv worden

wederlcght. 3. 25. 5.

(;hoor-Bisschüppen, 4. 4. 2.

Christelick leven, 3. 3. 20. en 3. 0. 1.

Haer Deeleu, 3. 6. 2, en 3. 7. 4.

Christelicke vrybeyt : die is Geestelick,

3. 19. 9. Die bestaet in drie Deeleu,

3. 19. 2, 4, 7. Op twee manieren

wort tegeu Jie Vryheydt gesondight.

3. 19. 9. 10. Die moet de Liefde

ondcrwor|)en zijn, 4. 19. 13.

Christelicke geluekaaligheyt, 3. 23. 1.

Christelicke Kcrcke, iu die en is Je Be-

s.iijJenisse geen Sacrament, 4. 19, 20

Christelicke Regel, 1. 14. 4.

Christen-menache, siju Leven wat dat

is, 3. 3. 20.

Christen-volck : 't Ampt des sell'dcn, 4.

10. 31.

Christenen: die ziju Priesters en Gesalf-

de. 2, 15. 6. en 4 19. 9. Haer

Troost, ofte. Vertroostingbe, 2. 16

19. Wie Christenen mogen genacmt

zijn, cude wie niet, 3. 6. 4. Waer-

om de Geloovighe ghenaemt worden

Christenen, 2. 15. 5. Waerom dt

Christenen eeu Konincklick Priester-

dom geuaemt worden, 2. 15 5. Haer

Ampt, 4. 10. 31. Onderscheydt tus-

scheu der Christenen en Philosopheu

lijdsaemheyt, 3. 8. 11. Haer Kruys,

en d'oorsaken van 'tselfde, 3. 8. 1.

Haer Vruchten, 3. 8. 2. Haer ghe-

heele Leven is een Meditatie des

Godtsaligheydts, 3.19.2. De super-

slitieuae ondcrhoudinghc der daghen

moet verre van haer zijn, 2. 8. 31.

Sy eu moeten den Doodt niet vree-

aen, 3. 9. 5. Sy en moeten niet

meeneu, dat de Portuyue over de

Werelt en Menschen heerachet, 1. 16.

9. Onder den Christenen zijn Nieuwe

Stüici, 3. 8. 9. Wy Chriatenen en

hebben gcencu Altacr, 4. 18. 12.

Christus: siju aepachtige nabootsers

sijn de Papisten 1) 4. 19. 29. Al-

gemeenc Bisdom, 4. 6. 17. Ampt,

2. 6. 2. en 2. 12. 2, 4 en 2. 15.

1. en 3. 12. 7. Begravenisse, ofte,

Begravinghe. 2. 16. 7. Brnyt, is de

Kercke, 4. 8. 13. Koniucklicke Sal

1; sgn i.f I

vinge, 2. 15. 5. Oaedt, door die is

het Oude Testameut bevestight, 2.

10. 4. Discipelinne, is Je Kercke, 4.

8. 13. DooJt, 2. 16. 7. Soorte sijnes

Joots is aen te mereken, 2. 16. 7.

Kerst-geboorte. 2. 13. 2. Eeuwigli

Rijeke, 2. 15. 3. en 3. 25. 5. Eeu-

wigheyt, 1. 13. 7,8, 18. Geestelick

Rijeke, 2. 15. 3, 4. en 4.5. 17. eu

3 7. IS, 25, 32. en 4. 17. 32. en

4. 20. 1, 12, 13. GhchoorsaemheyJt,

2. 12. 3, 5. eu 2 16. Ö.eu2. 17.

1, 3. en 3. 8. 2. en 3. 14. 17. eu

4. 16. 18. Gehoorsaembeyt sijnes

Levens eu LijJens, 2. 16. 5. Ge-

nade. 2. 17. 2, 4, 5. en 4. 1. 2.

GodtheyJt, 1. 13. 7, 8, 9. Godt-

heydt wort bewesen, 1. 13. 7, 14.

Dinghen Jie tdt siju Godtheyt be-

hooren; 2. 14. 2. Goedtdadighcydt,

3. 17. 2. Heraelvaert, 2. 16. 14.

eu 4. 17. 36. Heyligheyt, 4. 16.

18. Heylighmakinghe, 4. 16. 18.

Instellinghe van 't Avondtmael, is

wel duyseudt jaer onderhouden, 4.

17. 48. Kenuisse. 3. 2. 6. Lactste

oordeel, 2. 16. 17.' Lichaem is

eyridigh, 4. 17. 26. Lichaem wordt

ei'u Tempel ghenaemt, 2. 14. 4.

Lichaem is verheerlickt, 4. 17- 29.

Lichaem eten, 4. 17. 6. Hoe Chris-

tus Lichaem in het .\vondtmael ge-

geten wordt, 3. 17. 5. Hoe Christus

Lichaem van de ougheloovige en godt-

loosc ghegeten wort, 4. 17. 34. Lij-

den van Christus te vervuUeu, wat

dat is, 3. 5 3. Merck-tceckeuen, 3. 18;

7. Sijn ware Meuschheyt, 1. 13. 1.

en 2. 13. 2. Mirakelen, 1. 13. 13.

Sijnen Naem Christus behoort tot sijn

driederlcy ampten, 2. 15. 3. Sijnen

Naem Jcsus, met de reden des self-

den Naems, 2. 1 6 1. Nederdalinghe

ter Hellen, 2. 16, 8, 9, 12. Offer-

haude, 4. 1, 28. en 4. 18. 13, 14.

Sijn OITerhande eu moet niet ver-

nieuwt worden, 4. 18. 3. üverwin-

ninge, 3. 35. l- Priesterdom, 2. 15.

1, 2, 6. en 3. 30 38. en 4. 6. 2.

Waer in sijn Priesterdom bestaet, 4,

6. 2. De vruchten vau Christus Pries-

terdom, 2. 15. 6. Siju Recht, 4. 9.

1 . Rechtvcerdigheyt, die is volniaeckt,

3. 14. 12. Rijeke, is de Kcrcke, 4.

2. 4. Rijeke is Eeuwigh en Ghees-

telick: Siet boven. Sitten ter rech-

ter-handt Godts des Vaders, 2. 16.

15. Sijn Stadt-houJer noemt de Paus

vau Rome sich selven, 4. 6. 1, 2.

en 4. 7. 24, 26, 27, 29. Suyver-

heyt, 2. 13. 4. en 2. 16. 6. en 4. 12.

25. Tegenwoordigheyt in't Avondt-

mael, 4. 17.12. Sijn Tegcuwoordig-

heydt hoe wy in't Avondtmael genie-

ten, 1. 17. 31. Komsie, in Jie

is bewesen de volheyt der genade,

4. 1. 26. Toekomste ten oordeel. 2.

16. 17. Komsle, door die zijn de

Ceremoniën uytgewischt, 4. 14. 25.

Trausügnratie, ofte, Veranderinge, 4.

17. 17. Triumphe, oflc, Overwin-

ninghe, 1. 14. 18. eu 2. 16. 6 en

3. 25. 1. Verdienste, 2. 17. 1, 4.

en 4. 1. 21. Verrijseuisse, 3. 16.

13. Verrijseuisse, drie vruchten der

selfder, 2 16. 19. Versoeningc, 4.

6. 2, Sijn vleesch is onse spijse, 2.

17. 5. Sijn vleesch ia woerlicks spijse,

4 17. 7. Sijn vleesch ia levendigh-

makend, 4. 17. 9. Syn voorbeeldt

was liavid, 3. 20. 25. Sijn voor-
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beelden waren de I/evitische Priesters,'

4. 13. 25. Siju VoorbiJdiuge, 1, 11.

12. en 3. 30. 18, 19. 3U, 27, 38.

eu 4. 6. 2. Sijn Uytgaugh uyt het

graf was Mirakuleus, 4. 17. 39. Sijn

Ziele lieeft geleden, 2. 16. 10.

C H K I s T u s, is geboren onder den Room-

schen Keyser Augustus, op het eyode

van het een-eu-veertighste jaer sijncr

regeeringhe, zijnde het o 9 4 7 jaer des

werelts. Is eeuwige Godt, 1. 13 7,

8, 27. en 2. 14. 2, 7. Godt eu

Mensche, 2, 12. 1, 2. Heeft twee

Natuyren, 2. 14. 1, 8. Is Jesus
ghenaemt, en waerotn, 3. 16. 1

Tweede Adam, en waerom, 1. 15. 4

en 2. 12. 7. eu 3. 1.2. Voorsijrake

by deu Vader, 3. 4. 26. en 3. 20.

17, 18. Ben Eugel genaeuit, 1. 13,

10 en 1. 14. 5, 9. Ware en d'eem-

ghe Autheur der Mirakelen, 1. 13.

13. Autheur des levens, 3. 17. 1

en 4. 17. 8. Hooft der Kercke, 1

14. 6. eu 3. 35. 3. en 4. 6. 9

Hooft der Englielen en Meuschen

2. 13. 1, 7. en 3. 32. 1. Benige

voedsel onser zielen, 4. 17. 1. Eenighe

Leeraer en Meester der Kercke, 4,

3. 3. en 4. 8. 7, 8. De Sone Da

vids, en hoe, 3. 13. 1, 3. De Sone

Godts eygentlick, 3 14. 5, 6, 7 Het

eynde des Wets, 1. 6. 2. en 3. 6,

4. en 3. 7. 3. De broeder vau alle Ge.

loovighe, 2. 12.2. Het eenighe fon-

dament der Kercke, 3. 15. 5. Hy
heeft, op dat hy*t Middelaers-Ampt be-

dienen sonde, het menschelijck vleesch

moeten aenuemeu, 2. 12. i, 4. Het

aldervolmaeckste beeldt Godts, 1. 15

4. Richter des gantschen werelts, 2

16. 17. Ue substantie, ofte, bet we-

seu der Sacramenten, 4. 14. 16. en

4. 17. 11. Is d'eenighe Middelaer en

Voorbidder tusschen Godt ende den

Mensche, 1. 14. 13. eu 2. ö. 1, 2

3, 4. en 2. 13. 1, 2, 3. en 3 15.

5. en 3. 16. 16. en 2. 17. 1, 4. en

3. 20. 17, 18, 19, 20. en 4. 12.20

Is het ware Object, ofte, voorwerpsel

van den Doop, 4. 15. 6. Is't broodt

des levene, 4. 17. 5. Is Propheet,

Koningh ende Priester, 2. 15. 1. De

ware spieghel van onse verkiesinge, 3

24. 5. Priester, 2. 13. 4. en 3. 15

1, 6. en 4. 18. 2, 17. en 4. 19. 28.

ü'eenige Salighraaker van alle uyt-

verkorene, 3. 15. 5. De Sonne

der gherechtigheydt, 2. 10. 20. en

3. 25. 1. en 4.8.7. De vervuUinge

des Wets, 3. 7. 2. Gedoopt omtrent

sijn dertighste jaer, 4. 16. 29. I

verscheyden verdruckingeu onderwor

pen gbeweest, 3. 8. 1. Gheopenbaert

in het Euangelinm, 2. 9. 1. Vry van

alle sonde, 2. 13. 4. en 2. 16. 5

Heeft voor ons verkreghen de ghe-

nade Godts ende het eeuwige leven,

3. 17. l. Moot in den Hemel ghe.

socht worden, 4. 17. 19. Heeft aen-

ghenomen het wesen van ons ware

vleesch, 2. 13. 1. Sit aen de rech-

ter-hant Godts des Vaders, 2. 16. 15

Is alleen genoegh voor alle gheloo

vige, 3. 16. 19. Sal ten oordeel

komen, 2. 16. 17. en 4. 17. 12

Begaeft met een levendighmakende

vleesch, 4. 17. 9. Heeft door sijn

doodt ons het leven toegebracht, 2

16. 5, en 4. 17. 8. Is neder gedaelt

ter hellen, 2. 16. 8, 9, 12. Heeft veer-

tigh daghen ghevast, en waerom, 4

13. 30. Heeft aengenomenonseswack-

hedeu, uytgenonien de sonde. 3. 16.

13. Is begaeft met een volkomen

rechtveerdigheydt. 3. 14. 12. Heeft

door sijn gehoorsaemheyt onae sou-

den uytghewischt, 3. 16. 5. Is be-

gaeft met een on-eyndige macht, 2.

15. 5. en 2- 16. 16. Is verresen van

den doodeu, 2. 16. 13. Is eeu over-

winner over den Satan. l. 14. 18. Sij-

neu Naem deeldt hy somtijilts mede

aen de Kercke, 4. 17. 22. Abrahams

Sone, 2. 13. 1. Hoe hy eerder dan

Abraham is, 2. 14. 2. Geborcu uyt

Adam, 2. 13. 2, 3. Adanis sone, 2.

12. 7. Adams persoon heeft hy aeu-

gedaen, ende sijnen naem aeugeuu-

men, 2. 12. 3. Hem aennemen is

weder-gheboren te worden, 3. 2. 19.

Onse aenneminghe is in hem ghe-

grondt, 3. 14. 5. Hy is onse Altaer,

4. 18. 17. D'Autheur des saligheyts,

2. 13 3. en 3 2. 10. Levende beeldt

Godts, 3, 2. 20. De Papisten bespot

teu hem, 4. 19. 30. Behoeft gheen

Stede-houder, 4. 6. 2. en 4. 18. 2

Bedient het Middelaers-Ampt in den

persoon van een Boghel, 1. 13. 10

d'Eenigbe Priester, 3. 3. 4. d'Een-

ghe Priester des Nieuwen Testaments

4. 18. 14. d'Benige Verlosser, 2. 6

1, 3. en 2. 13. 2, 3. en 3. 2. 1.

d'Eenighe Versoender Godts ende der

Meuschen, 2. 6. 1. en 2. 17. 13

d'Eenighe Voorbidder, 2. 16. 16

d'Eenighe Voorspreker, 2. 16. 16

en 3. 20. 17, 20. Hoe hy hem-

selven goedt noemt, 1. 13. 2t. Hy
gheeft ous 't ghene de Wet ons wey.

gert, 2. 17. 5. Hem eten, wat, 4,

17. 5. Is het fondament des Doops

ende der Besnydenisse. 4. 16. 3. Fou.

teyne des levens, 4. 17. 8. Ghebo-

ren uyt den zade Davids, 2. 13. 3, 4

Geboren uyt deu zade van .Maria, 2

13. 4. Gheboren uyt Maria, 2. 13. 3

Ware mensche gheboren uyt den zade

des Meuschen, doch sonder sonde, 2

13. 3. Waerom hy gebeden heeft. 1

13. 13. Waerom hy ghekomen is, 3

1. 2. Gegenereert van eeuwigheyt vai

den Vader, 1. 13. 7, 33. 34, 35. en

2. 14. 7. Gesweet droppelen bloedts

en hoe, 2. 16. 12. Gheleden onder

Pontius Pilatus, 2. 16. 5. Hoe hy

geseydt wordt Ghegroeyt te hebben,

4. 17. 17. Hy wordt tegen Adam
ghestelt, 2. 3. 6. en 2. 13 4. Waer-

om hy aen een Kruys ghenagelt is

2. 16. 6. Ware Godt, 1. 13. 5, 14

en 3. 14. 2. en 4. 9. 13. Heylige

der Heyligen, 4. 8. 12. Jehova ge

naemt, 1. 13. 9, 10. Het leven, 4. 16

17. Het levendighmakende broodt, 4

17. 1. Materie des Avondtmaels, 4.

17. 11,33. Materie onses saligheyts.

2. 16. 19. en 3. 17. 2. Mensche,

2. 12. 1, 3. Na sijn Menschheydt

heeft hy ons de Rechtveerdigheydt

verworven, 3. 11. 9. Middelaer. 1

10. I. en 3. 2. 1. Middelaer der

Verlossinge en Voorbiddinge, 4. 20

20. Die hem willen offeren, ofl'eren

niet Gode, maer deu Duyvelcn, 4. 5

9. Onse Priester, door welckeu onse

offerhanden Gode aenghenaem zijn, 2

15. 6. Onse volmaecktheydt, 2. 7. 4

Onse vrede, 3.13.4. Overste, oock

over d'Eugelen, 2.12.'?. Onse Tri-

umphe, ofte, Overwinninghe, 2. 12. 3

Hoe de Vader meerder is dan hy, 1

13. 36. Waerom hy terstondt den
Heydenen uiet ghepredickt en heeft,

2 il. 12. SaUghmaker, 3. 16. 1, 19.

Hoe hy de Sone Godts is, 1.13. 23.

Hoe hy eene Sone des Meuschen ge-

uaemt wort, 3. 13, 2, 5, 6. Ware
Salomo, 3. 4. 32. en 4. 1. 27. Wat
hy ons verworven heeft, 'S. 11. l.

Pruisideert , ofte , is Overste in alle

Concilieu, en hoe, 4. 9. 1. Wieeenen

Nieuwen Christus versiert, 2. 12. 5.

Waer toe ons dient 'tghene van hem
gheleseu wordt, 2. 16, 1.

Chrysostomus d'Oudt-vader en liisschop

binnen Constantinopel, 38 3 en is

4 7 gestorven : hy wordt seer dick-

wils geuoerat eu by gebracht.

Cicero, een vermaerdt Orateur onder den

Itomcyneu, is 3 8 4 3 des werelts, en

10 5 voor Christus gheboren, en in

het vier -en-tsestighste jaer sijues Ou-

derdoms 3 9 7 des wereldts, eu A"

4 1 voor Christus gedoodet: seer dick-

wils wordt hy genoemt en by gebracht.

Clemens d'Eerste, die A» 91—101 Bis-

schop van Rome gheweest is, 4. 6. 15.

en 4. 7. 14.

Clemens de sevende, die 1 5 23— 1 5 34
Paus van Rome gheweest is, hy was

een Atheïst, 4. 7. 27. en bloetdor-

stigh, 4. 7. 24.

Clementinen, een deel van het Canonijc

ke ofte Pauaelijcke Recht, die 1311

van den Paus Clemens de" vijfde uyt-

gegeven, ende van sijnen Nazaet Jo-

hannes den twee-en-twintighsten in

een Boeck begrepen zijn, 4. 7. 20

Clerckschap, 4. 5. 8. en 4. 19. 25.

Clergie, dat is, Geestelickheyt, 4. 4. 13.

en 4. 13. 1, 6, 22.

Clerici, dat is, Geestelicken, 4, II. 15.

en 4. 13. 1. Wie eertijdts alsoo ghe-

naemt, 4. 4. 9. Hacr immuuiteyt of-

te vryheyt, 4. 5. 7- en 4. 11.15. Haer

hooft-scheeringe, en d'oorspronck van

die llooft-scheeringhc, ofte van haer

Krnyne, 4. 19. 22, 25, 26, 27. Die

waren als een zaedt der Kercken, 4

4. 9. U'Acoluthi worden Clerici ofte

Geestelicken geuaemt, en waerom, 4.

4. 9. Sy worden Deur-bewaerders ge

naemt, en waerom, 4. 4. 9.

Clooster-gbeloften, 4. 13. 8. Clooster-

disciplijne, 4. 13. 8.

Cloosters, 2. 3. 5. en 4. 8. 13, 14, 15.

en 4. 13. 21. Die zijn vergaderingen

der schismatijcke, ende der verscheur

ders van d'eenigheyt der Kercken, 4

13. 14. De meeste Cloosters zijn Bor

deelen ofte Hoeren.huysen, 4. 13. 15

Cloostersche Collegien waren eertijts als

zaden der Kercken, 4. 13. 8.

Cloostersche Professie is de Forme des

tweeden Doopsels, 4. 13. 14.

Cluysenaers, 4. 13. 16.

CoUatien, ofte, Begiftinghen der Bene-

ficien in't Pausdom, 4. 5. 6.

CoUegie, 4. 4. 2.

Collegien der Cloosters, ofte, Clooster-

sche Collegien, waren eertijdts als za-

den der Kercken, 4, 13. 8.

Collegien der Monnicken, 4. 13. 8.

Concilie, ofte. Synode, Algemeen, 4. 4,

4, 11. en 4. 7. S. eu 4. 8. 10 en 4. 9,

3, 14. en 4. 12. 23. Een Algemeen

waa het Eerste Niceensche 335, Eerste

Constantinopelsche 381, Eerste Ephe-

sische 431, ende Chalcedonensische

451 ghehouden, 4, 9. 8. Antiücheeu-

sche, siet, Antiocheensche Concilie.

Apostolische, siet. Apostolische Con-

cilie, Ac|uilejeusische, siet, Acjuilejen-

sische Concilie, Arausicaensche, siet,

Arausicaensche Concilie, Arelatensi-

sche, siet, Arelatensische Concilie.
'

CarthagiTiensisohe, siet, Carthagiuen-

sische Concilie. Chalcedonensische
,

siet, Chalcedonensische Concilie. Cou-
stantieusische, siet, Constantiensische

Concilie. Elybertijnsche, siet, Elybcr-

tijnsche Concilie. Ephesische, siet,
j

"Ephcsische Concilie, Laodicensische

,

siel, Laodicensische Concilie. Late-

raenschc, siet, Latereansche Conci-

lie. Milevitaensche, siet, Milivitacn-

sche Concilie. Niceensche, siet, Ni-

ceensche Concilie, jProvinciael Conci-

lie, 4. 4, 4, en 4, 7. 8, II, 12, 19

Roomsche, siet, lïoomscbc Concilie.

Sardicensische , siet , Sardicensische

Concilie, Taurinensische, siet, Tauri-

nensische Coucilie, Tolelaenache, siet.

Toletacnsche Concilie. Of een Couci-

lie, ofte, Synoile dwalen kan, 4. 8, 10.

en 4. 9. 7.

Concilieu, ofte, Synoden, Wettelicke,

welcke, 4 9, 1, 2, Haer contrariettyt

ofte, tegen-strijdighevdt en dwalinge,

4,8. 10. eu 4.9, 6,7,9, 10, 11, 14.

Welcke noodtsakelick zijn, 4 9.8, 13.

Generale, 4, 8. 1. en 4. 9. 3, 6, 11.

Provinciale, 4. 7. 19. en 4. 8. l.en

4. 9. 11. eu4. 13, 23. Jaerlicksche,

4 12. 32. Van wien sy t'samen ghe-

roepen en vergadert wierden, 1,11.

14. en 4. 7. 8, en 4, 12 22, Ilaer

authoriteyt, 4, 8, 10, ll.en4. 9, 2,

8, 1 1, Of sy altijdt van deu Heylighm

Geest geregeert worden, 4, 9. 11,

Christus presideert, ofte, is Overste in

alle Concilieu, en hoe, 4, 9 1, Wat
in die aen te mereken is, 4. 9. 8, Pa-

pistische Concilieu, hoedanigh, 4, 78.
Of de Paus boven de Concilieu is, 4.

7. 20.

Conconiitantie, "twelck een ou-latijnscb

woort is, in't Pausdom versiert, eens-

deels om de Hostie te doen aenbid-

deu, en anderdeels oock om den Leec-

ken den Kelck ofte Drinckbeker in't

Avondtmael t'ontnemen, en 't is soo

veel gheseydt als gheselschap-houdin-

ge, en daer uyt besluyten de Papisten,

ten eersten : Indien de Godtheyt met

de Menscheydt van Christus, dat is,

met sijn Vleesch en Bloedt alsoo ver-

eenight is dat sy niet en kunnen ghe-

scheyden worden : Ergo moet Chris-

tus aldaer aengebeden worden, Ende
ten tweeden : Om dat Christus leven-

digh-makende Vleesch niet sonder

Bloedt en is, soo moet volghen dat

die ghene, die sijn Vleesch eet, oock

te ghelijck sijn Bloedt drinckt: Ergo

de Kelck is ounoodigh, en hy mach
deu Leecken wel ontnomen worden,

4, 17. 35, 47.

Conditie, 's menschen conditie is elen-

digh buyten Christus, 2, 16.2. Ab-

solutie is met conditie, 3. 4. 18, 22.

Dreygementen Godts zijn met condi-

tie, 1. 17, 14. Conditie des mensche-

licken willes, 3, 4. 1. Des menschen
elendige conditie nae den v.nl, 2. 1, 1.

Conditioueel zijn de beloften des Wets,

2. 7. 4.

Confirmatie, siet, bevestingo en vormsel.

Koningh : Christus is eeu Koniugh, 2.

15, 1, Godt is d'eenighe Koningh der

zielen, 4. 10. 7, Godt is een eeuwigh

Koningh, 3. 30. 43.

Koninghen: men moet die ghehoorsaem



REGISTER.
). 8, 22, 23, 33. De Kouin-|Constaiiliu3. de Keyser iu 't Ojsteii ea

Magistrateu wordeu Goden] sonedesKeysersCoiistautiiius llagiius,

ceii Arriacii en verfo'.gcr dur reoht-

geluoviglieu, heeft 3 37— 3 6 l ghe-

regeert, _ 4. 7- ö.

Coustiiütius, liisschop te (Juustautien,

in 't EylanJt Cyiirus, is 7 8 7 ia 't

tweede Niceensche Cüucilie ge'A'eest,

l. 11. 16.

Cüustaiitius, liisscliop liiiuieii Milaen,

heeft gelecft ten lijJe van fïrugurius

Magnus, 4. 4. 13. en 4. 7. 6.

Cunsubstautialis wordt de Soae Godts

ghenaemt, dat is, den Vader uiede-

wesentlick, ofte ghelijck in substantie

ofte iu vvesen met den Vader, 1.13

i. 5. en 4. 8. 16.

Cüusubstantlateurs, zijn de Martinisteu

ofte liUthersche, als die de Consnb-

stantiatie iu 't Avondtniael defendee-

rcu, 4. 17. 30
Cousubstantiatie, dat is, by-wesentbeyt

des weseutlickeu Lichaems van Chris-

tus, iu het broedt, met het broodt

ende onder het bruodt, 4. 17. 16.

Continentie, ofte, outhoudiugbe, wat

dien naem bcteeckeut, l. 13. 17. li

een besonderc gave Godts, 2. 8. 42

Contritie, ofte, llerteu-leeJt, 3. 3. 3

en 3. 4. 1, 2. Wat die is, 3. 4. 2

Conversatie, ofte, Ouinicgangb der Ge-

loovigen, 1 8. 12.

Cornelius, de liooft-raan over hondert

heeft A° 3 9 gheleeft, waerom hy

ghedoopt is, 4. 15. 15. Is weder-

gheboren gbeweest al eer hy 't Euau-

gelium nyt Petrus mondt ghehoort

hadde, 3. 24. 10. Sijn gheloove, 3.

3. 32. Sijn aelmoesseu zijn Gode aen-

ghenaem geweest, en hoe, 3. 24. 10.

Hoe hy Petrus aenghebeden heeft,

1. 12. 3.

Cornelius, Bissehop van Rome 2 5 1

—

2 5 3 die onder d'Oudt-vaders ghe-

stelt en glietelt wordt, en aen wien

d'Oudt vader Cyprianus gheschreven

heeft, 4. 7. 3.

Gracht, natuerlicke, 2. 2. 14. Des

Avondtmaels, 4. 17. 3. Des Dienstes,

4. 1. 6. Des doodts van Christus, 2.

16. 5. Dereerst-gheboorte, 3, 31. 6.

Des Heylighen Geestes, 3. 1.3. Co-

des, siet. Macht Godts. Des Paus-

doms, 4. 7. 24. Des menschelicken

verstandts, 2. 2. 2.

Grachten, waerom de Enghelen ghe-

naemt, 1. 11.5. Grachten der ziele,

2. 2. 3.

Crachtigh, Godes beloften zijn alleen

in den Uytverkorencn craehtigh, 3.

24. 17. Gheloove dat door de liefde

crachtigh is, 3. 11. 30.

Crachtige genade, 2. 3. 11

Crates de Thebaner, een Philosoopb,

3 6 2 des werelts, ende 3 3 S voor

Christus, 3. 10. I.

Crnyne der Klercken, 4. 1 9. 22, 25, 26,

27. Haer beteeckenissen, 4. 19. 25.

Van wie die haren oorspronck heeft,

4. 19. 26, 27.

33 6 gheregeert. 1. 11. 14. Cruys, waerom Christus aen een Cruys

en 4. 7. 5, 10. eii 4. 8. 16. en 4.1 genagelt is, 2.16.6. Christus triuiii-

y. 10. en 4." 11. 13, 13. 15. De phantelicke Cruys, 2. 16. 6.

Bisschoppen iu 't eerste Niceensche Cniyces, oorsakcn, 3. 8. 1. Vruchten,

Concilie, zijnde het eerste Alghemee-
1 3.8.2,3,4,5,6. Sjiecle ofte soorte,

iie, souden malkanderen ver^londen
' den Geloovigen eygon, 3.8.9. Ver-

hebben, indien die Keyscr dat niet dracghsaemheydt, 3. 8. 1,4. Triumphe

belet en hadde, 4. 9. 10. Hy heeft ofte Overwinninge, 4. 9. 0.

3 10 over al Tempelen opgereeht, Curieusbeyt, 1. 2. 2. en 1. 4. l.enl.

ende die van renten voorsien, l. 13. 5. 9. en 1. 13. 31, 29. en 1. 14.

4. Siju gifte, 4. 11. U, 13, 13. ; 1, 4, 7, 8, 16. en 1. 17.13. en 2.

zyn,

ghen

genaenit, 4. 16. 31. en 4. 20. 4. By

die en moeten geen vieijacrts zijn, 4.

20. 1, 32. Sy zijn voedtster-hiMren

der Kercke, 4. 30. 5, Het is haer ge-

oorlooft oorlogh te voeren, 4. 30. 11.

Sy worden van den Poeët Homerus
ghenaemt Herders der Volckercn, 4

20. 34. Haerampt, 4. 11. 16. Wek-
ken dagh de Papisten uoeuieu , drie

Kouiiigen dagh, 4. 19. 37

Cottscientie: wat sy is, ofte, des sclfs

beschrijviughe, 3. 19. 15. eu 4. 10. 3.

Sy siet op Godt, 4. 10. 4. lloedanigh

de vrede der selfder is, 3. 13. 3. -Men

en moet haer gheeneu strick opleggen,

4. 10. 3, 8. Sy maeckt onderscheydt

tnsschen goedt eu quaedt, 1. 15. 3

Sy is een ken-teecken van d'ousterli'e

lickheydt der ziele, 1. 15. 3. Cons

eientie is als duysent ghetuygcn, is

een oudi spreeck-w^oordt, 3 19 15

eu 4. 10. 3. Of de Burgcrlicke Wet-

ten de eoiiscientie verbinden, 3. 19

15. eu 4. 10 5. en 4. 30. 3. 5.

Couscientieu eu moetmeu geen stiicken

opleggen, 4. 10 3, 8. Pijnbanck der

conseientien in't Pausdom, 4. 10. 13

Consecratie, ofte, Heyligiuge en Wyiu
ghe, wat die zy, 4. 17. 15. Iu het

Avondtmael, 4. 17 14, 15,30. Der

Ouderlingen, ofte. Priesters, 4. 19.38.

Der Dienaren, 4. 4. 15. Siet oock,

bevestiginghe der Dienaren. Der Olije,

4.19.18,21. Der Hostie, 4. 17. 36.

Waer acu de kracht der selfder hanght,

4. 17. 39.

Consistorie: ofte, Kercke-Raedt, 4. 3 8.

en 4. 11. 1, 6. en 4. 12. 3, 11.

C'üustans : de Keyser in't Westen eu so-

ne des Keysers Constautinus Magnus,

heeft A» 337—350 geregeert. 4. 7. 5.

Const.iuticusi^che Concilie ofte binnen

Constans 14 14 begonnen, en aldaer

14 18 ghe-eyndight^ 4. 9. 14. Dat

heeft den Drinckbeker in 't Avondt-

mael verboden aeu 't volek te geven,

4 9. 14.

Constantinopelsche Concilie, het eerste,

zijnde het tweede alghemeene, is al-

daer van den Keyser ïheodosius den

eersten ofte ouden 3 81 t'samen ghe-

roepen tegen Euriomius en Macedo-

nius. Ketters, 4. 4. 11. ea 4. 7.

15. en 4. 9. 8, 13. Een ander aldaer

van den Keyser Theodosius den twee-

den ofte jongeren 4 4 8 of 4 4 9 t'

samen geroepen tegen den Ketter

Eutyches. 3. 14. 4. Het vijfde, te

weten het vijfde Algemeene. aldaer

van den Keyser Jnstinianus 55 3

t'samen geroepen teghen de Ketters

de Arriauen, Eutychianen, en Nesto-

rianen, 4. 7. 2. Ende een ander te

Constantinopel van den Keyser Leo

Isaurus 7 3 t'samen geroepen tegen

den Beelden, 4. 9. 9.

Constautinus de Keyser, toe-ghenacmt

Magnus ofte de Groote. heeft A

3 7

1. 10. en 3. 12. 5. eu 3. 17. 6 .

eu 3. 30. 34. en 3. 31. 1. 3. en

3. 25. 6, 10.

Curies Deutatus, die verscheydea-macl

Burgermeester van Rome geweest is
,

heeft gheleeft 3 6 7 5 des wereldts eu

27 3 voor Christus, 3. 34. 10.

Cyprianus: d'Oudt-vader e:i Bisschop

van Carthago 3 4 0, ende als Martc-

laer 2 5 9 onthoof't, hy heeft Aure-

lius tot Lescr ghesteldt in de Ghe-

meente binnen (Jarthago, 4. 4. 10.

Secr dickwila wordt hy ghenoemt en

by ghebraeht.

Cyriacns : Patriarch biunen Constanti-

nopel, en Successeur van dieu Johan-

ues die A'' 5 8 9 luet den Roomsehen

Bisschop streedt om het Primaet-

sehap: aeu dieu Cyriacns heeft ge-

schreven Gregorius Maguus, Bisschop

van Home, 4. 7. 6, 16

CyriUns Hierosolymitauus d'Oudt-vader,

die A° 3 6 5 Bissehop te Jcrnsalem

geweest is, 4. 4. 8. eu 4. 9. 13.

Cyrillus Alcxaudriuus d'Oudt-vader. eu

A° 4 1 3 Bisschop t'Alexaudrieu : ei

Ao 44 4 gestorven: hy heeft gepre

sideert ofte is Prajses ghewcest in het

eerste Ephesische Concilie, zijnde het

derde Alghemeyne, A" 43 1 gehou-

den, 4. 7. 1. Hy wordt ge noemt en

by gebracht, 4. 7- 1. eu 4. 9. 13.

Cyrus de Koningh der Persen, ende de

tweede Monarch des werelts : Hy
heeft A° 339 1—3 4 21 des we-

relts, ende A° 55 7—527 voor

Christus gheregeert, 1. 8. 8. en 4.

12. 23. en 4 30. 30.

».

Daedt Christus, door die is het Oude
Testament bevestight, 3. 10. 4.

Dagh des Heeren, ofte des Heeren dagh.

die is iughestelt in plaetse van der

Joden Sabbath-dagh, 2. 8 34 D'ou-

derhoudiughe des selfden, 2. 8. 33.

Welcken dagh de Papisten noemen

drie Koningen dagh, 4. 19. 37. Waer-

om de Beiuijdeuisse wierdt uytghe-

stelt tot op den achtsten dagh, 4

16. 16.

Dagen, de superstitieuse ouderhoudinghe

der selfder wordt verdoemt, 2. 8. 31.

Op welcke d:igeu men in 't Pausdom

niet trouwen en mach, 4. 19. 37.

Waerom Christus veertigh dagen ge-

vast heeft, 4. 13.20. Waerom Godt

de werelt in ses daghen gheschapen

heeft, ende niet iu eea ooghenblick,

1. 14. 2, 32.

Danek-offerhande, 4. 18. 13, 16.

Decanen, 4. 13. 9.

Decretale Sendt-brieveu zijn van Grego-

rius den negenden, Paus van Home.

123 by een gelapt, 4. 7 311.

Deliuitie, wat die is, 3. 4. 1.

Dekenen, 4. 5. 10.

Demarchi, wie die waren by d'Alheuieu-

scrs ofte by die van Athcnen, 4. 20.

3

1 .

Democratia: slet, Burgcrlicke Regee-

ringc.

Dcmoslhcnes, eea Orateur, is 3 5 6 9

des werelts, en 3 7 9 voor Christus

ghcboren, ende hy is, door het drine-

ken van venijn, 3 63 8 des werelts,

en 3 30 voor Christus ghestorven,

1. 8. 1.

Dertel weseu des lichaems wort ver-

boden, 3. 8. 44.

Dcrtelheyt des vleesches, 3. 8. 5. eu

3. 10. 3.

Deught, der Geloovigen, 3. 5 5. Wie

na de Deught ghetraebt hebben door

de li'ydinge der uatuyre, 3. 3. 3.

Deughden, Godts, 1. U). 3 Der Hey-

deucu, 2. 3. 4. en 3. 14 2, 3. eu

3. 34. 10. Der Misse, 2. 15. 6. en

4. 2. 9. eu 4. 18. 1, 2, 3,5,6,7.

Deur-bewaerders, 4. 4, 9. en 4. 19.

23, 24, 27.

Diaconaetschap, het wettelicke en is in

't Pausdom niet, 4. 5. 15, 19.

Diaeonen, die zijn van tweederley soor-

ten, 4. 3. 9. Diaeonen iu de Kercke,

ende haer ampt, 4. 3. 9. en 4. 4.1,

5. Hoedanige behooren verkoren te

norden, 4. 3. 12. Hoedanighe in het

Pausdom, 4. 5. 4, 15, 16, en 4.

j
19. 32.

Diaconie, de ware, 4. 5. 18. In 't Pans-

;
dom wat die is, 4. 5. 15, 16.

Diaconesseu iu de Kercke, eu haer ampt,

4. 3. 8, 9. en 4. 4. 1, 8. en 4.

13. 18, 19. Diaconesseu zijn nu de

Papistische nonnen, 4. 13. 19.

Diagoras Melius, een Poeët eu Atheïst,

1. 3. 3.

Diaken, sijn wettelicke bevestiughe, wat,

4. 5. 5.

Dienaer des Woorts, van wieu hy moet

verkoren worden, 4. 3. 15.

Dienaren des Woorts, haer armoede is

eerliek, 4, 5. 17, 19. Bisschoppen,

Ouderlingen, Herders eu Dienaren

beteeckeneu somtijts 't selfde, 4 3. 8.

Beroepinghe der self der, siet Beroe-

pinghe der Kercken-dienareu. Haer

Bevestiginghe, siet Bevestiginghe der

Dienaren. Onder haer en is gheeu

Monarchie, 4. 6. 8,9, 10. Esamen,

ofte Ondersoeck der selfder, 4. 4.

10, 14. Siet oock Herders in de

Kercke.

lichter dan Dienen,

Danck-segginghe, die is men Gode al

leen schuldigh. 3, 8. 10. Die is den, Dienen, Eeren i

Geloovigen noodigb, 3. 20. 3S. Waer 1. 11. 11.

in d'offerbande der selfder gelegen is. Dienst, d'afdeelinghe des selfden, 4. 3. 1

4. 18. 16. Onderscheydt tnsschen d'uf- Dienst van Joauues den Dooper end

ferbande van Moscs ende der Danck-

segginge, 4. 18 12.

David : de tweede Koningh der Israëly-

ten eu Kouincklicke Propheet, is

2 8 6 des wereldts, en 10 8 8 voor

Christus geboren, ende hy beeft

2 8 8 9— 2 9 2 9 des wereldts, en

10 5 9— l O 1 9 voor Christus ghe-

regeert. Hy is een fignyrc en voor-

beeldt van' Christus, 3. 20. 35. Sijn

Sone is Christus, en hoe, 2. 13. 1.

3. Hy belijdt sijn sonden voor Godt

eu voor de Mensehen, 3. 4. 10

Waerom hj van Godt ghekaatijdt is,

3. 4. 35.

der Apostelen is een en deselfde, 4.

15. 7. Godt gebruyckt den dienst der

Engelen niet door noodsakeliekheyt,

1. 14. 11. Enangelische dienst, K
12. 25.

Dienst Godts, siet Godtsdienst.

Dienst der Kercke, siet Kercken-dieiist.

Dienst des Woorts is iu de Kercke nooil-

aakelick, 4. 1. 5. en4. 2. 2, 3. en 4.

14. 11.

Dienstbaerheydt der sonde houdt di-u

wille gevangen, 2. S. 5.

Dienstknecht, hoe Christus de gcdaentc

van een dienstknecht heeft aenghe-

nomen, 3. 13. 2.
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Dienstkuechteu auijjt cude ontslagiugln;

2. 8. 46.

Dieveu, strafte tcgeu ilusclve, 4. 20. 10

Ditverije is verboden, 2. 8. 45. Die

wordt met vurscheyJcu struD'eu ghe-

straft, 4. 20. 16. VerscheyJeu soor-

teu der seU'der, 2. 8. 45.

Uigiiiteyten, 4. ü. 9.

UioL-ase, dat Is ecu ISisdym, uftc eeu

sodauigeii plaetse dicyemaut, om die

Kerckelick te regeeren, toeghescliiekt

is, of een Kcrckeiiük bedrijf, 4. 4. 2

Diodorus Sicalus een Ilistory-sckrijver

lu'el't 3 8 y O des werelts, eu A" 66

voor Christus gelooft, 1. 8. 3

Biouysius de Tyrau vau Sicilieu, oude

een Atheïst, heeft aldaer A° 3 5 4 4—

•

3582 des werelts, eu 401—366 voor

Christus gereguert ofte ghctyranni-

seert, 1 3. 3.

üionysius Arcopagita A° 63, eu is A"

'J6 Martelaer ghestorveu, hem wordt

eeu Bueck vau de Hemeltsehe Hier

archie toegeschreveu, 1. 14. 4.

DiüScorus, eeu Patriarch biuueu Alesau

drien, heeft gepresidesrt ofte is Pricses

geweest ia 't tweede Ephesische Con-

cilie, aldaer 4 4 9 gehouden, -i, 7. 1

vau hem wordt gesproken, 4. 7. 1,

15. ea 4. 9. 13.

Discipliae of tucht der Kercke, 4. 11. 1,

2. en 4. 12. 1. Is noodsakelick, 4. 11.

1, 2. en 4. 12. 1,4. Sy is verscheyden

vau de burgerlicke discipline, 4. 11

3. 5. Sy is het volck ende de Clergic

ofte Geestelickheydt ghemeen, 4 12

2, 7. Haer eerste eu tweede deel

4. 12. 6, 32. Haer eynden, 4. 12

5. Een forme derselfder eu dieut

niet voor alle tijden eu plaetseu, 4

10. 3Ü. Uyterlicke üisciplijue, 4. lü

30, 31. Wat diugeu tot de Disciplijne

der Kercke behooren, 4. 10.39- De
oude Disciplijne eu is in 't Pausdom
uiet meer in ghebruyck, 4. 5. 14

Heynielicke vermaningen zijn d'eerste

trappen derselfder, 4. 12. 2. Sy
hanght aen Je macht der sleuteleu

en gecitelicke jurisdictie, 4, 12. 1.

Disciplijne der Laccdemoniers, 4. 13.

8. Klooster-Disciplijue, 4. 13. 8.

Discipelen, wieu Godt voor siju Uisci-

peleu houdt, 1. 11. 7.

Dispuyt tusschen Simon Petrus euSiinou

deu ïooveuaer is versiert, 4 6. lü.

Distantie ofte wijdte van plaetsen eu be-

let uiet het gebrnyck des Avoudmaeis,

4. 7. 10. Die eu verhindert nietje

gemeenschap des hoofts met de Kden,

en der leden met den hoofde, 4. 17. 10.

Distinctie, wat dacr in gcbreckelick is,

1. 13. 25.

Distributie der Kerkelicker goederen,

4. 4. 6, 7. en 4. 5. 15. Die is

oproerigh, 4 5. 16.

Doctoren zijn met de Pastoren ofte Her
ders in de Kercke over gebleven, 4.

3. 4.

Doeleyuden sie Eynde.

Dominicaner Monnicken hebben van

5. Dominicus 1217, haren uacju en

oorspronck, 4. 13. 14.

Domitianus die A° 8 2—9 6 Roomseh
Keyser geweest is, 3. 14. 2.

Douatus een Ketter, 311 geleeft, 4.

7. 10.

Donatistcn, Ketters, nae den voornoem-

den Ketter Douatus alsoo ghunaemt

3 1 1. Sy worden geuoemt eu weder-

leght, 4. 1. 12. en 4. 8. 12. en

4. 12. 8, 11, 12. en 4. 15. 16,

18. De alderhardste üuuitisteu, 4.

12. 12. Ue Papisten iiju Duiiatibten,

4. 19. 10.

')oolt van den Gelojviglieu veracht,

3. 9- 5. Gewillige doot der HeyJcuea,
1. 8. 13. Doodt is cel toevallige

sake, 3. 25. 7. Der Philosoplieu

vo.aclitluge vau den dojdt, 3.9.5.
Dojdt van Christus. 3 16 7. De sourte

sijuos doo!s is acii te mcrcken, 2.

16. 7. Christus düoJt heeft grjote

kracht, 2. 16. 5

Uüudeu, vüorbiddinge, 3. 20. 31. Aeu-

rocpiuge, 3. 20. 21, 27.

Doodiuglie, 2. 16. 7. en 3. 3. 3.

is, 3. 3. 3, 9. VVauueer sy in ons

plaa!so heeft, 3. 7. 7. Doodiuge des

vlecpches, 2. 16. 7, 10. Ue besnij-

deuisse was een figuyre der doudinghe

des vleesches, 4 16 10.

Doodtslagh, 3. 2. 23. Haet is duolslagh,

2. 8. 7, 39. Düodtslagh wordt ver-

boden, 2. 8. 39. Die wort met ver-

scheyden straD'eu gestraft, 4.20.16
Doodtslagers, straft'en tegheu de selfde,

4, 20. 16.

Doop, siju beteeckenisse eu beschrij-

viuge 4. 15. 1. Is van Christus

iughestelt, 4. 10 27. Is een Sacra-

ment der Pcenitentie, 4. 15. 4, 17.

Is met Ceremoniën, 4. 15. 19. Is

iü plaetse vau de bcsnijd^euisse, 4.

14, 24. en 4. 16. 6. VVaer iu hy

verschilt van de Besnijdenisse, 4.

14 21. en 4. 16. 3, 4. Waer in hy

niet de Besuijdcnisse over ecu komt,

4, 16. 3, 16. Hoe hy noodsakelick

is, 4. 16, 20. Hy en moet niet

geweerdeert worden nyt de vveerdig-

heydt des Dienaers, 4. 15. 16. eu

4. 19. ;0. Hy brenght het Chris-

telick geloove drie dinghen toe, 4.

15. 1. De Doop vau Joaunes ende de

Apostelen is eeu ende de selfJe Doop,

2. 9. 5. en 4. 15. 7. De Doop der

kinderen wort uyt de H. Schrifture

beweseu en bevestight, 4. 16. 1, 10,

lly en moet uiet herdaeu worden, 4

10. 20. eo 4. 15, 16. en 4. 19.

12. Hy is een ingaugh iu de Kercke,

CU 't .\voudmael een gheduyrigh

voedsel, 4. 18. 19. Hy wcrt 'maer

eenmael bedient, 4. 18. 19. De vol-

küuieutheyt des selfdeu streckt haer

uyt tot nae deu doodt, 4. 16, 31.

lly moet met water bedient worden,

4. 19. 11. Hy is eeu zegel der

toekomende verrijseiiisse, 3. 25. 8.

jjy wascht ons voor het gantsche

leven, 4 15. 3. Hy en moet niet

bedient worden van privaet persoo-

neu, 4, 15. 20,21,22. Siju kracht

(hanght aen de belofte, 4. 16. 2.

Hy is een teeeken der weder-ge-

boorte, 4. 16. 31. Of die van Paulus

zijn herdoopt geweest, die te voren

van Joanues gedoopt waren, 4. 16.

8, 18. 't Eynde des selfden, 4. 15.

1, 13. 1'ormulier des selfden, 4. 15,

6, 1 9. Wat ons in dien gegeven

wort, 4. 15. 14. Of d'Apostelen

kindereu ghedoopt hebben, 4 16. 8

Volwassene en moeten voor de bc.

lijdenisse des gheloofs niet gedoopt

worden, 4. 10. 23. By-voeghselcn

<!cr Papisten tot den Doop, als ze-

geniuge ofte beswecringhe des waters,

wasse-kecrsse, salvingc, overblasinge,

spcccksel, etc 4, 15. 19.'

Doolhof, 1. 5. 12. en 1. 0. 3. en 1.

13. 21. eu 3. 3. 3. en 3. 6.2. en

3. 8. 1. en 3. 19. 7 en 3. 21. 1.

eu 4. 7. 13, 23.

Doulia ende Ljtria, het onderscheyjl

tusschen beydc die woorden, 1. 11.

U. en 1. 13. 2.

Dreygementen GuJts, 2. 5. 11. Die

zijn conditioneel of met conditie, 1.

17- 14. Waeroin Godt totdewet drey-

ghcui,uiten gedacu heeft, 3. 8 4..

Drichtydt ofte Drie-eeuigheyt der Per-

soonen iu Godt, 1. 13. 1, 2, 3, 4,

5, O, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 34, 25, 28, 29. ea 3. 21. 4.

Driuckbeker, dien heelt het Constan-

tiensische Concilie, ofte, binnen

Conslans, aldaer A" 14 14 begon-

nen, en 14 18 ge eyndight, in 't

Avoudtmael verbodeu aen het volck

te gheveu, 4. 9. 14.

Drineket alle daer uvt, te weten, uyt deu
Driuckbeker, Matth. 36. 27. zijn

woorden vau eeu gebodt, 4. 17.48.
Droefheydt die is tweederley, 3. 3. 7.

3. 4. 2. Die is met het vasten

t'sameu gevoeght, 4. 12. 17.

Dnyvel, hoe hy boos is, 1. 14. 16.

eu 2. 3. 5. Hy is eeu uijdigh ua-

bootser Godts, 1. 8. 3. De kennisse

van sijuen Val is ons onnut, 1. 14.

16. lly brenght den mensche af vau

die ghehoorsaemheyt die hy Gode
schuldigh is, 1. 14. 15. Hy eu heeft

geen macht uoch heerschappy over

de zielen der Gheloovighen, 1. 14.

18. Hy CU kan niets doen dan het

ghcue Godt hem gebiedt eu toelaet,

1. 17. II. Hy versocckt, eu tot

wat eynde, 3. 20. 46.

Duyveleu, die zijn weseutlieke Gheesteu

I 1. 14. 19. De oorsake, maniere, tijdt

en specie hares Vals te ondersoecken

I

is curieus en sonJcr vrucht, 1. 14. 16.

I

Ofdacroock Duyveleu zijn, 1. 14. 19

Veelheydt, ofte, ghetal der selfder,

1. 14. 44. Waer toe haer namen
ons dienen, l. 14. 13. Haer Gheloo

ve, 3. 3. 10.

Dwalinghe van het Symbolura, ofte, de

Gheloofs-bekeutenisse des eersten Ni-

ceeuscheu Coucilinms, zijnde het eer-

ste Alghemeyue, 4. 1.3. Vau Aristo-

steles, Chrysostomus en Hieronymus,

vau den Vrijen Wille, 2. 5. 2. Van de

Papisten iu d'afdeeliuge der tien Ghe-

buileu, 2. 8. 50. Van de oude en

nieuwe Manicheen, 2. 13. 2. Van Sara

en Rebecca,,3. 2. 31. Van de Chi-

liasten, 3.25.5. Vau de Jlanicheeu,

3. 25. 7. Van de Novatianeu eu We-

der-doopers, 4. 1. 23. Vau de An-

thropomorphiten, .Marcion eu Maui-

cheen, 4. 17. 25. Vau Eutychcs en

Sei;vetus, van de over-al teghenwoor-

digheyt des Lichaems vau Christus,

-* 17. 30.

Dwalingen zijn dickwils met het geloo-

ve ver'menght, 3. 2. 31.

Dwaugh, niet door dwang h, maer door

uoodtsakelickheydt du

3. 3. 5. en 2. 4. 1.

e.

wy quaedt,

Ecclesiasticus, siet Jesus Syrach

EeJt, siju beschrijvinghe, 3. 8. 23.

Is ecu specie des Godtsdiensts, 3

8. 23. Een valschcn ecdt wordt ver-

doemt, 2. 8. 24. Eynde des selfden,

2. 8. 25. Wanneer, eu hoe eeneu eeJt

moet gebruyckt worden, 2. 8. 25.

Eeden, of niet alleen de publijcke ofte

openbare, maer oock de private ofte

byuonJere eeden geoorluuft zijn ofie

n'iet, 2. S. 27. Regel iu de selfJe,

2. 8. 27.

Eedtswcerens Formulieren zjn iu de

H. Schrilture gebruyckelick, 3. S. 24.

Eeuvoudigli Wesen Godts, uf hy is een

eeufoudigh Wesen, 1. 11. 2. eu 1.

13. 2 22.

Eenvoudigheydt der Heylige Schrifture

is van eeu groote kracht, 1. 8. 1.

Eerbaerheyt, ofte, Geschicktheyt ende

orden iu de Kereke te onderhouden,

4. IU. 28, 29, 30.

Eere, haer beteeckenisseu eu soorten,

2. 8.36. Die men d'ouders schuldigh

is, 2. 8. 36, 38. Eere der Geloovigen

iu dit leven, 2. 15. 4. Eere der Geloo-

vighcn uae dit leven, 3. 35. 10. Eere

Godts iu de rechtveerdigmakiughe, 3.

13. 1. Eere Godts wordt verdorven

door sieulicke gedaenten, 1. 11. 1.

Eereu, lichter is eereu als dienen. 1.

11. 11. Eereu en vreesen verschillen,

1. 2. 2.

Eerglerige, haren patroon onder de Hey-

deuEU was Jupiter, 3. 20. 5.

Eergierigheyt, 2. 1. 4. en 3. 10. 0. Van

Bonifacins III, 4. 7. 17. Van Joan-

ues, Bisschop van Constautiuopel,

4. 7. 4. Vau Leo de 1. Bisschop vau

Rome, 4. 7. 15. Vau den Room-
schen Bisschop, 4. 7. 5. Eergierigheyt

besmet alle deughdeu, 3. 2. 6. Sy

is de moeder der hertneckigheyt, 3.

1.4. natuyrlicke eergierigheyt, 2. 1.3.

Eerste, oorsake ouses saligheydts, is de

liefde Godts. 3. 17. 3. Tafel des wets,

2. 8. 11, 12. Geuade. 2. 3. 11, 14.

Ecrst-ghebooiue zijn de Joden iu Gode»

familie, 4. 10. 14.

Eerst-gheboorte, haer kracht, 3. 21. 6.

Dirigeerde ten eeuwiglieu leven, 2. 10.

14. Vau Christus, 2. 13. 2. Wordt

somtijdts vau Godt veracht, 3. 22. 5.

Eten des Lichaems van Christus in 't

Avondmael, 4. 17. 6. Hoe dat Li-

chaem iu 't selfde gegeten wort, 4.

17. 5. Hoe dat lichaem iu 't selfde

vau de ongeloovige en godtlüose ge-

geten wort, 4. 17. 34.

Eeuwigh, Godt is een eeuwigh Kouingh,

3. 30. 43. De straffen der souden

zijn eeuwigh; eu waerom, o. 35. 5.

De verkiesinghe is eeuwigh, 3. 31. 1.

Christus Rijcke is een eeuwigh Rijcke,

3. 15. 3. en 3. 25. 5. Onse leveu-

dighmakinge is eeuwigh, 4. 17. 5.

Eeuwige, Christus is eeu«ighe Godt. 1.

13. 7, 8, 27. en 3. 14 2, 7. Eeuwi

ge gelncksaligheydt, 3. 25 10 Eeu-

wighe saligheydt der ziele, 1. 15.2.

Eeuwige leven ishetscopus, ofte, wit

eu o^hmerck vau uUe Gheloovighe,

3. 10. 1. en 3. 9. 4. en 3. 25.2.

Waerom het eeuwiglie leven een loon

ofte belooniuge gcnaemt wort, 3. 18.

3, 4. In het ecuwighe leven hebbeu

alleen de weder-gheboreue een iu-

gaugh, 4. 16 17. Hcylighe Gheest

is eeuwighe Godt, 1. 13. 14.

Eeuwigheydt, van Christus, l. 13. 18.

Des Vaders, Soons en Heylighen

Gheestes, 1. 13. 18. Godes, 1. 5.

6. eu 1. 10. 1. eu 1. 14. 1, 3.

Egyptenaers. haer seggen van d'Oudt-

heyt van haer Religie is bespot'.elick,

1. 8. 4. Sy baden by na alle dieren

aen, 1. 11. 1. Ilaer verborghene

Theologie, 1. 5. 12.

El, is een Name Godts, 1. 8. 18.
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Elibertijusche Concilie, A° 3 O 5 ghc-

houJen, I. 11. 6.

Elias Je Propheet heul't .'! U 3 1 Je3 we-

rells, eu U 1 5 vuür Christus fjeleüfl,

siju vtisteu, 4. 12. 2U. liue Juaimos

de üoo[)cr geauemt is Klias, i. 'J. 5.

Eligius eeu Hej'iigliu Jer Papisteu, dieu

sy aeuroepeu, o. 20. 22.

Eleude des meiisehuu, 3. 12. 5. eii 3.

14. 5. lileuJe der goJtluuseu be-

schreven, 3 25. 12.

Eleadigh, des uieiischeii couditie biiy-

teu Christus is elcudigh, 3. 16. 2.

Eleudigh is d'arniuede, iu haer sel-

veu aeiighenierckt, 3. 8. 7. Suuder

Godea bariuhertigheydt zijuwy eleu-

digh, 2. IG. 2. Eeu e.\eiupluer vuu

eeu eleudigh leveu ziju Abnih-iui, 2.

lü. 11. Adam, 2. 10. 10. llabel,

2. 10. 10. J^icub, 2. 10. 12. Isaac,

2. 10. 12. eudc Nuach, 2. 10. 10.

Eluhiui, ib eeu Name GoJts, 1. 10.2.

CU 1. 13. 'J.

Empedocles eeu Philosooph, heeft 3 4 8 8

des werelts, eu 4 6 O vuor Christus

geleeft, 1. 5. 12.

Eacratiteu, Ketters 17 2, vaa haer wort

gewagh gemaeekt. 4. 12. 23.

Eagel voor Jehova, ofte, de Heere ghe-

uomen, 1. 13. 10. Christus is eeu En-

gel genaemt, l. 13. 10. eu 1. 14. 5, 9.

Of eeu yoder Geloovige eeu bysouJer

Eugel gliegeveu zy, 1.14.7. Of eeu

yeder toe-ghevoeght zy ecu goede en

quade Eugel, 1. 14. 7.

Engcku, 1. 14. 3. Vau Godt ghesch;

peu eu wauueer, 1. 4 3, 4. Na Godes

beeldt ghtsehapeu, l. 15. 3. Geesten,

vau eeu Weseutlicke nature, 1. 14. 9

Waerom alsoo gheiiaemt, 1, 14. 5

Waerom sy Heyrlegersgeaaemt wor-

den, 1. 14. 5. Waerom sy Krachten

glieuacmt worden, 1. 14.5. Haereu

moetuien niet aenbidden, 1, 14. 10

Sy ziju gestelt tot saligheydt der Ge-

looviglitu, 1. 14. 7. Haer hooft is

Christus, 2. 12. 1, 7. eu 3. 22. 1

Haer ampt, 1. 14. 5, 6, 12. en 3

20. 23. Haer verscheyden namen, 1

14. 5, 8 Quade Eugelen, en haren

val, 1.. 14. 16. Worden somtijdis

Goden ghenaemt, 1. 14. 5. Haren

dienst en ghehrnyckt Godt niet door

noodtsakclickheydt. 1. 14. 11. Waer

om Moses onder de geschapene -diu

gen gheen ghewagh vau haer ei

maeckt, 1. 14. 3. Haer ghetal, 1

14. 8, 11. Waerom de Heylighe

Schrifture de Engelen, daer sy Geesten

zijn. onder Cheiubinis en Seraphims

met vlcnghelen afscliildert, 1. 14. 8

Daer zijn verkoren cu verworpen En
gelen, 3. 23. 4. Wat wy in die be

dencken moeten, i. 14. 12. lU.

Engelen, leren der, 4. 1.23. en 4, 13.

3, 11.

Engelen, volmaccktheydt der, 4. 12. 12.

Suyverbeyt, 1. 7. 5. en 1. 8. 6. en

2. 8. 6. Heyligheydt, 3. 12. 1.

Gracdt, ofte. Trap, tot welcken wy
noch niet gekomen en zijn, 4.1.1

Euthusiasten, ofte, Geest-drijvers, als zijn

sommige Weder-doopers, 1. 9.1,3.

Ephesische Concilie : het Eerste, zijnde

het derde Alghemeyne, is aldaer van

den Keyser Theodosins den tweeden

ofte jongheren 43 1 t'samen ghcroe-

pen tcgheu deu Ketter Nestorius: io

het welck ghepricsideert heeft Cyril

lus Alexandrinus d'Oudt-vader, 2.

13. 4. en 4. 7. 1, 2. en 4. 9

13. Het tweede Ephesische Concilie.

4 4 9 gehjudeu. in 't welck üiojcorus

Patriarcli van Alexaudi-ien, heefl glie-

pnesidcert ofte is Prajses glieweest,

iu 'l welck oock de Ketter Eutychc»

geabsolveert is, 4. 7. 1. en 4. 9. 9, 13.

Epliori, wie die wareu by de LaceJemo-

uiers, 4. 20. 31.

Bpicuristen, Piiiloaopheu t'Atheuen, nae

den Ulieniciiseheu Philosouph Epieu-

riis alsoo gen.ie.ot, 3 8 4 des wc-

relt», en 26 4 vuur Christus, 1. 5.

4, 12. eu l. 16. 4. eu 3. 23. 8.

veel Epicuristen zij uder t'allen tijden

geweest, 1. 16. 4.

Epieurus, eeu Pliilosooph t'-A.thenen

3 6 8 4 des werelts. en 2 6 t voor

Christus 1. 2 2 eu 1. 5. 4.

Epiphanius, d'OudtvaJer en Bisschop

te Saiamis iu 't EyUiudt Cyprus,

3 7 0, ende is 40 2 gestorven, 4. 9

9. eu 4. 15. 21.

Erfachtigh eu is niemaudt aen 't Ko-

niuckrijck der Hemelen, dau die eeu

lidtniact van Christus is, 4. 16.31.

Krf-soude, haer beschrijviuge, 2. 1. 5,

8. en 4. 15. 10. Sy wordt ons aen

gheborcn, 2. 1. 5. Vau haer komen

voort de werckeu des vleesches, 2. 1

8. eu 4. 15. 18.

Ergernisse is twccJerley, Gegeveu ei

genomen, 3. 19. 11,

Ergeruissen moeten vermijdt worden, 3

19. 11. Die zijn vau Gode verboden,

4. 10. 22.

Errenren, ofte. Dwalingen ziju dickwils

met het Geloove vermenght, 3. 2. 31.

Esau, die is met sijnen broeder lacob uyt

Rebecca, 2108 des werelts, eu 1840

voor Christus gheborcn : sijn Pu;ni-

tentic, 3. 3. 25.

Euangelische predicatie, haer eyude, 2.

10. 4. Verbout, 2. 11.4. Raden, 2. 8

56. CU 4. 13. 12. Dienst, 4. 12. 25.

Wet, de voluiaecktheyt des selfden, 2,

8. 7.

Euangelisten ampt, 4. 3. 4.

Enangelium. beschryvinge des selfden,

2. 9. 2. Voor de klare openbaringe

der verborgentbeyt van Christus, 2

9. 3. Waerom een Leere des Geloof:

genaemt, 3. 2. 6. Wort somtijts den

verworpenen verkondigt, 3. 34. 1

Verschilt van de Wet, 3. 9. 3, 3, 4

Haer sommier, ofte, kort begrip, 3.

3, 1, 19. Siet op het Geloove, 2. 11

17 en 3. 3. 10. Wie daer in gron-

delick toegenomen heeft, 3. 25. 1

Een deel van 't selfde is de Pirniten'

tie, 3. 3. 1, 19. Godt verlicht veel

menschen sonder de verkondiginghe

des selfden. 4. 16. 19. Beloften des

Wets en Euangeliums, hoe sy met

malkandereu over eeu komen, 3. 17

1, 2. Christus is geopeubaert in het

Enangelium. 2. 9. 1.

Eucherius, Bisschop te Lyons in Vranck-

rijck, heeft A" 4 4 O geleeft, 3. 2. 9.

Eugenins de derde, die A° 1145—1154
Paus van Rome gheweest is en aen

wien Bernardus geschreven heeft, 4.

11. 11.

Engubinus, siet, Augustiuus Steuchus

Eugubinns.

Eulogius, A» 6 00 Bisschop t'AlexaU'

dricn, 4. 7. 4, 16, 21.

Ennomius, 3 5 7 een Ketter, 4. 9. 13

Eusebius d'Ondt-vader, Bisschop teCesa-

rien en Kerekelijck Ilislory-schrijver,

303 en is 340 gestorven, 1. 8. 3. en

1. 11. 6. en 4. 6. 14. en 4. 7. 4, 26

Eutyches, 44 7 een Ketter, 2. 14. 4. S.

eu 4. 7. 1, 5 en 4. 17. 30.

ij'itychiaensehe go ItloosheyJt. 4. 7. 5.

eu 4. 9. 9. Ketterije, 4.9. 13. Uyt-

siuuigheyt, ofie, raaernije. 2. 14 4.

Examen, ofte, ündersoeek des Heyligeu

Geestes, 3. 12. 4, Des AvuudtmaeU,

4. 16.30,31. I),:.- D.euareu, L 4. 10,

14. Der ZeJcu, 4 5. 14. Wal voor

eeu Examen de Uissehoppen gebruyc-

ken iu d'ordcuinghe van haer Stede-

houders, 4. 5 5. ExaniBU Godes in

sijn Oordeel sal seer strenge zijn, 3,

12. 4.

excommunicatie, ofte, Ban : Wat die

verschilt van het Anathema, dat is,

van den vloejk ofte ver vloeckinge, 4

12. 10. Sy heeft drie cynden, 4. 12. 5

Sy behoort tot de Discipline der

Kercke, 4. 10. 29. Sy is d'allerhardt

ste straffe der Kercke, 4. 11. 5.

Éxcusen ofte verontschuldigiughen der

Afgoden-dieuaers, 1. 11. 9. &c

E.Kcrapel, met het Exempel der Cheru-

binis en kuunca de Beelden Godt

ende der Heyligeu niet vojrgostaeu

wordeu, 1. 11." 3.

Exempeleu der voorsienigh-iyt Godts in

de bedieninge der Koninokrijckeu, 4.

20. 30. Der Martelaren, wat sy ons

nnttigh zijn, 3. 5. 3. Dat de verkie-

singe niet uyt verdiensten is, 3.22. 11.

Exemplaer van een elendigh leven is,

Abraham, 2. 10. 1 1. Adam, 2. 10. 10.

Ilabel, 2. 10. 10. Jacob, 2 10. 12.

Isiac, 2. 10. 12 Noach, 2. 10. 10

Exorcisten, ofte, Bcsweerders, siet, Be-

swecrders.

Extravaganten, die by het Canouijcke,

of, Pauselijcke recht by gevocght zijn,

worden aen Joannes den tvvee-en-twin-

tigsten en Martinus den vijfden, Pau-

sen van Rome toegeschreven, 4. 7. 30.

Exuperius, Bisschop van Tholousa, die

ten tijde ViU Hierouynins geleeft

heeft, 4. 4. 8. en 4. 5. 18.

Eygeu liefde, ofte. Liefde onscs selfs,

2. S. 54. en 3. 7. 4, 5. Die is ons

aengehoren, 3. 7. 4.

Eyghen roem en moet niet in 't Gebedt

"zijn, 3. 20. 8.

Eygcnsehappen, drie Persooneu zijnder

iu Eygheuscbappen vau malkandereu

ondersoheyden, 1. 15. 5. Mede-dee-

liughe der Eygenschappen, 2. 14. 1, 2.

en 4. 17. 30.

Eygeu-willige en versierde Godtsdienst,

is vervloeckt, 4. 10. 2. en 8. 23.

24. en 4. 13. 1, 2.

Eyude, ofte Doel van onse WeJer-ghe-

boorte, 1 . 15. 4. en 3. 3. 9, 19. en 3.

6. 1. Van bet Eerste gebodt, 2. 8. 16.

Tweede gebodt, 3. 8. 17. Derde ge-

bolt, 3. 8. 22. Vierde gebodt, 2. 8.

28. Vijfde gebodt, 2. 8. 35. Seste

ghebodt, 2. 8.39. Sevende ghebodt,

2. 8. 41. Achtste gebodt, 2. 8.45.

Negende gebodt, 2. S 47. en Tiende

gebodt, 2, 8. 49. Van de Wet, 3.

7. 3. Vau de Geboden, 2. 5. 6. Vau

Binden ende OntbUiden, 4. H. 2.

Van den Doop, 4. 15. 1, 13. Van

deu Ecdt, 2. 8. 25. Van d'Euange-

lische Predicatie, 2. 10. 4. Van 't

Gelucksaligh leven, welcks doeleynde

in de kenuissc Godts gelegen is, 1. 5.

1. Van de kenuissc Godts, 1. 2.2.

Van de kenuissc onses selfs, 2. 1. 1.

Van d'Excommunicatic, 4. 13. 5, Van

de Liefde, 4. 17. 38. Vau de ver-

gaderingen der Heyligen, 4. 1. 5.

Vau 't Meuschelijck leven, l. 5.1.
Vau de Salviuge, 4. 19.21. Vau de

Transliguratic vau Christus, 4. 17.

1/. Vau 't Priesterdom, 2. 15. 6,

Vau de verdruckinge, 3.9. 11. Van

de VL-rkiesiughc, 3 33. 12. Van de

voorsicuigbeyt Godts, 1. 17. 1. Van

de Weldaden Godts, 3. 6. 3. Van

de Geloften, 4. 13. 4. Godt regeert

en bestiert alle dingen tot sijn Eyude,

1. 16. 6, 7. Tot wat Eyude hel

voedsel gescha])en is, 3. 10.2. Het

verordonneerde ÜJel vau Godes gave

moet overdacht zijn, 3. 10. 2.

Eyndeu, ofte Doeleyndeu van 't Avuudl-

mael, 4. 17. 1. Van 't vasteu, 4.

13. 15. Verscheyden Eyndeu vaneen

Actie, 2. 4. 2, 5.

Ezels, de Bisschoppen in 't Pausdom

zijn meest botte en plompe ezels, 4.

5. 13 Ezels worden iu 't Pausdom

tot Priesters gemaeekt, 4. 19. 29.

F.ibel, het

een fabe

voorbnrgh der Hellen is

fabel, 2. 16. 9. Homerische

fabel, 2. 3. 4. De Gifte vau Constau-

tinns Magnns, is een fabel, 4. 1 1. 12.

Fabricins, eeu Burgermeester van Rome
en Overste der Romeyneu, heeft

366 8 des wereldts, eu 2 80 voor

Christus geleeft, 3. 14. 3.

Facetieu, ofte, grappen eu geneughlickc

proosten te verdoemen, 2. 8. 48.

Familie, de Joden zijn d'ecrst-ghcboreue

in Godes Familie, 4. 16. 14.

Fatum, dat is, On-vcrmijdelijckc eu

Dwingende Noodtsakelijckheyt, ofte.

Noodt-schicksel, van de Stoïsche Phi-

losophen versiert, 1. 16. 8.

Faustus Mauichcus eeu Ketter, die ten

tijde van Auguitinus geleeft heeft,

1. 7. 3. eu 2. 10. 6.

Feylcn in't iVvoudtmacl des Heeren te

mijden, 4. 17- 5. Feylcn der Pau-

selijcke instellingen, 4. 10. 9, 11.

Figuyre der Doodiginghe des Vleesches

was de Besnydenisse, 4. 16. 10.

Figuyren, tegen die wordt Godes stem-

me tegen gestelt, 1 . 11. 2. Figuyren

des Ouden Testaments, 3. 11. 4.

Flavianus, Bisschop van Constantinopel,

is tegenwoordigh gheweest in het

Tweede Ephesische Concilie,' 4 4 9

gehondsn, 4. 7. 1, 5. en 4. 9. 13.

Fondament der Kercke, 1. 7- 2, 3. en

4. 3. 1. Fondament des Gheloofs is

de genadige belofte «odts, 3. 2. 29.

Fondament der Rechtveerdigheydt is

de Godtsdienst, 3. 8. 11. Het ecniglie

fondament der Kercke is Christus, 3.

15. 5. Christus is het fondament der

Besnydenisse ende des üoops, 4. 16. 3.

Fontcyne, ofte, Oorspronck, Christus is

de Fontcyne des levens, 4. 17. 8.

Godt is de Fonteyne alles goedts, 1.

2. 2. Siet oock, Oorspronck.

Porme. ofte, Formulier der Prenitentie,

nae de Wet, wat, 3. 3. 4. DerPie-

nitentie, na "t Euangelium, wat 3. 3.

4. Der Disciplync, en dient niet voor

alle Tijden en Plaetsen, 4. 10. 30.

Des Doops, 4. 15. 6. 19. Des Vcr-

bondts, 2. 10. 8. Der Confirmatie,

ofte, des Vormsels, 4. 19. 5. Dcslaet-

sten Olysels of Salviughe, 4. 10. 18,

21. Des Catechismus, 4. 19. 4, 13.

Des Gebedts des Heeren, 3.20.34.

Des Examens van een Dicnaer, 4. 4.

10. Der Wcder-roepinge van Bcren-

garius, 4. 17. 13.
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Formallerea des Eodt-svveereus. 2. 8. 24.

Fortuyue, is een lleydeuseli woort, 1.

16. 8. Eu heeft geen kraeht, 1. 16.

4. eu 3. 7. 10. Diugeii, die leven

eiiJc uiet en leven, ziju oiidenvorpeu

aen de voorsienigheyt Godts, eu uiet

iieii de fortuyue, 1. 16. 3.

1'i'anciscauer Mouuicken hebben van

Sinle Frauciscus 120 S baren Naeia

eu Oüi'sprouck, 4. 13. 14.

Galeuus, een seer vermaert Medicus,

ofte, Medicijn en Gheuees-niees-

ter, die 143 geleeft heeft, 1. 5.3.

Garuisueneu in de stedeu, 4. 30. 12.

Gave, de salrtnge der Apostelen is eeu

tij Jelijcke gave geweest, 4. 19. 1 U, 30.

Uer Ontboudioge, 4. 13. 3.

Gave Gudts, Is het Gbeluove, 1. 7.3.

eu 2. 3. S. eu 3. 3. 9. 33. Is de Pic-

uitcutie, 3. 3. 21. eu 3. 24. 15. h
de volhcrdiuge, 2. 3. 11. en 2. 5. 3.

Het verordouneerde eynde van Godes

Gave moet overdacht worden, 3. 10.3.

Gaveu, Godes Gaven ziju verscheydea,

1. 5. 4. eu 2. 2. 17. De Heylighe

Geest wordt gmiomeu voor de Gaveu

Godts, 3. 3 33. lu deu mcn-che zijn

Godes Gaveu noch over gebleven, 3.

3. 17. De meusche is ontbloot van

de Gaveu der genade, 2. 1. 4.

Gaven der Ougeloovigeu verdieuen

meer straiïen dauvergeldinge, 3. 14. 3.

Natuerlicke Gaveu, 2. 3. 14.

Gebedt, beteeckeuisse eu beschrijviughe

des suilden, 3. 30. 2. Is deu Geloo-

vigeu uoodtsakelick ofte uoodigh, 3.

20. 2. Is op veelderley raauieren

nuttigh en prol'ijtelick, 3. 20. 3.

Hoe dat moetgedaen worden, 3. 20.

7. Het eu moet uiet ua-ghelatcu

worden, 3. 20. 7. Geduerigheydt in

'tselfde, 3. 20. 28, 30. Stemme eu

Geaangh zijn in 't selfde krachteloos,

eu wanneer, 3. 20. 31. d'Armoede

ontsteekt dat, 3. 20. 6. Daer iu en

moet geen eygen roem ziju, 3. 20.

8. Voor dat moet de versoeniughe

voor gaeu, 3. 20. 9. Dat heeft de

Hope vau noode, 8. 20. 11.

Gebedt des Heeren, ofte, het Pater

uoster eu Vader ons, dat wort uyt-

geleght en verklaert, 3. 20. 36, 48
Christus beeft ons dat tot eeu For-

mulier voorgheschreveu, 3. 20. 34.

Het is eeu Tafereel, ous vertoonende

wat wy bidden moeten, 3. 30. 34.

Afdeeliuge des selfden in ses Beden,

3. 20. 35. Het is volkomen, daer

is niets af, noch toe te doen, 3. 20.

48. De Papisten mompelen Pater uos-

ter voor de Beelden eu Schilderijen,

Voor haer Heylighen, 3. 20. 32.

Gebedeu, publijcke, ofte, openbare zijn

Gode aengenaem, 3 30. 20, 29.

Geduerige, 3. 20. 7, 20. Gebeden

der Hypocryteu ziju een grouwel voor

Godt, "3. 20. 29. Ghebeden der af-

gestorven Heyligheu, 3. 30.31,24.
Sekere ordinaire uren, dienende tot

de Ghebedeu, 3. 20. 50. Voor de

gemeene Gebedeu moeten sekere ureu

verordent worden, 3. 20. 29. Ge-

beden moeten gedaen worden, niet

in .vreemde, maer in een bekende

sprake, 3. 20. 33.

Gebeurlicke dingen, 1. 16. 8, 9.

Gebodt Gods, 2. 5. 8. en 3. 20. 13,

39. en 4. 9. 2. en 4. 20. 6. Sijn

Gebodt van te Bidden, 3. «0. 13.

Eerste gebodt, 2. 8. 13, 17- Tweede

gebodt, 2. 8. 17,22. Derde gebodt

2. 8. 22, 28. Vierde ghebodt, 2. 8

23, 35. Vijfde gebodt, 2. 8. 35,

39. Seste gebot, 2. S. 39, 41. Se

vende ghebodt, 2. S. 41. 45. Acht-

ste gebodt, 2. 8. 45. 47. Neghende

ghebodt, 2. 8. 47, 49. eu Tiende

ghebodt, 3. 8. 49, 51. Het tiende

Gebodt is maer één gebodt, .3. 8.

50. 't Is Godes ghebodt d'arme te

hnlpe te komen, 3. 30. 39.

Geboden afdeeliuge der geboden, 2. 5

6. Geboden en Beloften zijn t'samen

gevoegt, 3. 5. 7. Drie soorten der

geboden, 2. 5. 6, 8. Hoe de ge-

boden des Wets moeten aengcaerckt

worden, 2. 8. 8. Godes Geboden en

Verbodeu begrijpen meer dau sy met

woorden uytdrnckeu, 2. 8. 8. Gode>

geboden en moeten uyt *s mensehen

kracht en vermogen niet ge-weerdeert

worden, 2. 5. 4, 6. Godes geboden

en kuuuen vau de meusehen niet

volkomeutlick onderhouden worden,

2. 5. 4, 6, 7.

Ghebreken, veel Gliebreken verghesel-

schappen de begeerte der aerdtseher

dingen ofte goedereu, 3. 10. 5.

Gebrnyck der Allegorien, 2. 5. 19.

Der Ceremoniën, sonder Christus, is

bespottelick, 2. 7. 1. Der Aerdtseher

dingen ofte goederen, 3. 10. l.Des

Avondtmaels en belet de wijdte der

plaetaeu niet, 4. 17. 10. Der As-

trologie, 1. 5. 5. Der Beloften Godts,

2. 5. 10. Der Concilien, 4. 9. 13.

Des Wets by den Geloovigeu, 2. 7.

12. Der Morale Wet, ofte, des Wets

der Zeden, 2. 7- 6. Der Kerckelic-

ker macht, 4. 1 1. 5. Der Tonge,

3. 20. 31. Des vormsels, het ware,

4. 10. 13. d'Oude disciplijne en is

in 't Pausdom niet meer in Gebrnyck,

4. 5. 14.

Gedachten, tot verscheyden gedachten

worden de Geloovige wech gheruckt,

3. 2. 18. Oproerige gbedaehten moet

men uyt deu sin doen, 4. 20. 27.

Gedaente, Godt is verschenen ouder een

raenschelijcke gedaente, 1. 11.3. De

H. Geest is verschenen iu de gedaente

van eeu Duyve. 1. 11 3. en 4. 19.

30. Godt eu moet niet afgcbeelder

worden door eeuigc sichtbare ge-

daente, 1. 11. 1.

Gedaenten, d'ecre Godts worde verdor-

ven door sichtbare ge laenten, 1.11.1.

Geduerigheydt, iu 't Gebedt, 3. 20.

28, 29. Der Kercke, 2. 15. 3.

Gedwongen vreese, I. 4. 4.

Geesselea der Godtloosen, 3. 4. 33,

Geest, Godt is een Geest, 1. 11. 2.

H. Gheest is eeuwighe Godt, I. 13. 14

d'luweudighe Leeraer, 3. 1 4. eu 4.

14. 9. Heeft geen woon plaetse iu

den godtloosen, 2 2. 10. Treckt

deu Geloovigeu, 3. 5. 14. Wort

voor de gaven Godts ghenomen, 3.

2. 33. Leert ous niet dan 't gene

ter saligheyt noodigh is, 1. 14.16.

Gaet uyt van den Vader eu van den

Sone, 1. 13. 17, 18. Is verschenen

in de gedaente van een Duyve, 1.

11. 3. eu 4. 19. 20. Waerom hy

glienaemt is de Geest der Heylig-

makinge, 3. 1. 2. wat het is den

II. Geest te geven, 4. 19. 6. Is

d'autheur van 't geloove,' 3. 2. 33.

Is ware Godt, 1. 13. 14, 15. Bias-

phemie tegen den selfden, 3. 3.22.

Sonde tegen deu H Geest, siet, Soud
Geest-drijvers, siet, Enthusiasteu.

Geestelick Rijcke vau Christus, of, sijn

Rijcke is Geestelick, 3. 15. 3, 4. eu

4. ö. 17. eu 4. 7. 18, 25, 32. en

4. 17. 31. en 4. 20. 1, 13, 1

Geestelick rijcke des Paus, waer in

dat bestact, 4. 7. 26. Het Beelt

Godts is Geestelick, 1. 15. 3. Godt
is Geestelick, 1. 15. 3 Godt is csn

geestelick wet-gever, 2. 6. 8. Godes

Wcsen is Gheestelick, ofte Uy is eeu

Geestelick Wescn, 1.13.1,20. Ver-

bout Gods bestaet in twee deelen,

3. 20. 45.

Geestclicke Ghclijckenisse, siet, .\llego-

rien. Gevaugcuisse, 3. 8. 15. De

sonde is eeu geestclicke melactsheyt

3. 4. 4. Jurisdictie, ofte, Macht, 4

12. 1. De Geestclicke Macht is at

ghesoudcrt vau het recht des sweerts,

4. 11. 5, 8 Ruste, 3. 8.28. Werc-

keu 3. 11. 14. Overste, welcke, 4.

9. 12. Tyrannen, 4. 8. 10. Wieu

de Geestelickc Macht eygen is, 4. 8.

1. Wat 's meusehen verstant iu

Geestclicke dingeu verraaoh, 2. 2. 19.

Wie voor geestclicke willen ghehon-

den worden, 3. 3. 2.

Geestelickheyt, ofte, 'de Clergie, 4. 4.

13. en 4. 12. 1, 6, 22. De Disci-

pline is het Volck ende de Geeste-

lickheyt gUemcyn, 4. 12. 2, 7, 22.

Geesten, de duyvelen ziju weSentlicke

geesten, 1. 14. 19. De Engelen zijn

geesten vau eeu wesentliclie natnyre.

1. 14. 9.

H. Geestes Ty telen en Namen, 3. 1. 3.

Ampt, 3. 3. 36. Werckiuge, of,

werck, 4. 14. 8, 9, 10. Eenwigheyt,

1. 13. 18. GoJthey.lt, siet, Godt-

heydt des Heyligen Geestes. Heyligh-

makiuge, 4. 1. 31. Selfstandighcyt,

1. 13. 2. Sijn Oetnygheuissc is

heerlicker dan alle reden, 1. 7. 4.

Souder sijn verlichtinghe en isser

geen Geloove. 1. 7. 5.

Gegeven ergeruisse, 3. 19. 11.

Ghehoor, dat is eeu van de vijf Siuneu

diedev iu den roeusche zijn, 1. 15. 6.

Gehoor des Woorts, 2. 8. 38. üestem-

me Godts gehoor te geven, eu is niet

vrydennatuerlickenmensche, 2. 5. 11.

Ghehoorsaem, voor al moetmeu Godt

ghehoorsaem zijn, 4. 20. 33. Men
moet den Princen ghehoorsaem ziju,

4. 10. 5. Men moet oock de Tyran-

nen gehoorsaem zijn, 4. 20. 24, 27,28.

Ghehoorsaemheydt des Middelaers, 1.

12. 3. Die is Gode aller-aengenaemst,

2. 8. 5. Christus gehoorsaemheyt

heeft onse souden uyfgewischt, 2.

16. 5. Gehoorsaemheyt diemen d'On-

ders schuldigh is, 2. 8. 36, 38

Gehoorsaemheyt diemen den Konin-

gen en Magistraten schuldigh is, 2.

8. 38, 46. en 4. 10. 5. en 4 20.

8, 22, 23, 32. Gehoorsaemheyt van

Christus, 2. 3. 5. en 3. 16. 5. en

2. 17. 1, 3. en 3. 8. 2. en 3. 14

17. en 4. 16. 18 Gehoorsaemheydt

des levens en lijdeus van Christus, 2.

16. 5. De duyvel brengt den meu-

sche af vau die gehoorsaemheydt,

die hy Gode schuldigh is, 1. 14. 15

Gelasins, die 4 9 3—-4 9 6 Bisschop van

Rome geweest is, 4. 4. 7 en 4 17.

49. Sijn besluyt, 4. 17- 49.

Geleerde, haren Patroon onder de Hey-

denen wasApoUoenMincrva. 3. 20. 5.

Gelofte, haer beteecliemsse, 4. 13. 1.

Des Ongehouwden eu Maegdelickeu-

staets, 4. 13. 17, IS. Vau Jephtah,

4. 13. 3. Des Boetvuerdigheydts, 4.

13. 4. Der Weduwen. 4. 13. 18.

Geloften der liefJe, 4. 19. 26. Der Ge-

loovigeu die sich iu die vier dingeu

voorstellen, 4. 13. 4 Geloften der

Mis-papen, Monuicken, Nonnen cu

Heremijtcu of Kluysenaers, zijn rocc-

keloose gelofleu, 4 13. 3, 16, 17.

Roeckeloose geloften moeten verbru-

brokeu en niet ghehoudeu wordeu,

4. 13. 20,21. Welcke geloften ziju

wettelicke, eu welcke onwettelicke,

4. 13. 2. Vier eyndeu der geloften,

4. 13. 4. Bysondere gheloften moe-

ten sparigh en tijtlick zijn, 4. 13. 6.

Superstitieu3e]ghelüften te verdoemen,

4. 13. 7. Geloften by de Hcydeneu,

4. 13 1. VerhocJingc iu de gelofteu,

4. 13. 2.

Qeloove. het ware, 1. 7. 5. en3. 3. 6, 7,

41. Wort somtijdts genomen voor de

gaven desselfdeu, 3. 2. 33. Voor de

Hope, 3. 3. 43. Voor 't vertrouwen,

3. 3. 15. euJe voor de macht om mi-

rakelen te doen, 3. 1. 9. t Is een gave

Gods, 1. 7. 5. en 2. 3. 8. en 3. 3.

9, 33. Komt voort van de verkie-

singe, 3. 32. 10. en 3. 21. 3. Is

een mede-gesellinne der Leerc, 3. 2-

6. Eu is niet sonder kenuisse, 3. 2-

3. Is t'samen gevoeght met de hope,

3. 2. 42. 't Moet seker eu vast ziju,

3 8. 39. Hoc dat eeu werck gc-

naenit wort. 3. 2. 39. 't Is demoe-

der der aeurocpiuge. 3. 20. 1. 't Is.

de wortel alles goets, 4. 13. 20.

't Baert de Pceuitentie, 3 3. 1. Recht-

veerdigt alleen, 3. 3. 1. eu .S. 11.

19, 20. en 3. 17. 10. Der verwor-

penen, 3. 3. 10,11. Van Simou den

Toovenaer, 3. 3. 10. Het intricaet

ofte verwerret der Sophisteu, 3. 2.

3. Geformeert en Ou-geformeert der

Sophisten, 3. 2. 8. Der Mirakelen,

3. 2. 9. Scbolastijck, 3. 2. 1. Tij-

delijck, 3. 2. 11. On-geformecrt, 3

2. 8. Ingewonden, ofte, Ingewickelt,

3. 3. 5, 33. Tegen-gestelde, 3. 2.

38. Der Duyvelen, 3. 2. 10. En is

uiet sonder de Hope, 3.3.2. d'Au-

theur des selfden is de H. Gheest,

3. 2. 33. Is de moedor des Gebeits

3 20. 27. Gheen, sonder de ver-

lichtinghe des 11. Geestes, 1. 7. 5.

Is het voornaemste werck des H.

Gheestes, 2. 1. 4. eu 3. 2. 39. wordt

genaemt eeu kenuisse en wetenschap,

3. 2. 14. Wederbacrt de mcnschen,

3. 3. 1. Historisch, 3. 2 9. Relatie,

ofte, Onderlingh opsicht tussclieu dat

en tusschen het Euangelium, 3, 2. 29.

en 3. 11.17. liclatic tusschen dat en

tusschen het Woordt, 3. 2. 6. en 3.

11. 17. CU 3. 33. 10. Wie eenigh-

sins een Ingewonden, ofte, Inghewic-

kelt gehadt hebben, 3. 2. 32. Dat

stelt ons Godt voor in Christus tot

een Vader, 2. 6. 1. Vereeuight ons

met Chiistns, 3. 1. 1. Rust in de

kenuisse Godts, 3. 2. 3. Steunt op

het Woort, 3. 2. 21. Is vrede, 3.

3. 16. Vat den mogcutheyt Godts

door het Woort, 3, 2.31. Hetwort

wel beweegt, maer niet overwonnen,

3. 2. 37. 't Is een lustrumeut, 3.

11. 7. en 4. 15. 14. Dat, ende de

Boetveerdigheyt, zijn twee mede-ge-

sellinnen, 3. 20. 11. Van waer dat

komt, 3. 24. 3. 't Is als de mout
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vau een vat, 4. 14. 17. Dat maken

ae beloften gerust. 3. 2. 28. Dat is

de gissinge contrarie, 3. 2. 38. Dat

krachtigh is door de Liefde, 3. 11. 20.

Geen rechtveerdighiuakinge en isser

Süuder dat selfde, 3. 14.7. Hoe dat

rechtveerdig niaeckt, 3. 17. 9. Met

het selfde zijn dickwils dwalingen ver-

menght, 3. 2. 31. Op het selfde siet

het Euangelinm, 2. 11. 17. en 3.

2. 10.

Gelooven, datter een Kercke is, wat dat

zy, 4. 1. 2. Van gantsclier herten,

wat dat zy, 4. 14. 8.

Gelooves, ofte, Ghcloofs aeuwas, 4. 1. l

Aeuwas des selfden is noodsakelick, 4

14. 7, 8, 9, 10. Autheur is de H
Geest, 3. 2. 33. Verscheyden Beteeo

kenissen, 3. 2. 13. Keschrijviuge, 3

2. 7, 41. Fondament, is de gheuadigej

belofte Godts, 3. 2. 29. Leerc des

selfden, waeroin 't Enangelium alsoo

genaeint, 3. 2. G. Loon, 3 18. 3

Nature, 3. 13. 4. Object, ofte, voor-

werpsel, o. 2. 13. en 3. 3. 19. Ou

2. 18. Vader, is Abraham, 2. 10. 11.

Scopus, ofte, wit eu oogbmcrck, is

het eeuwige leven, 2. 10. I.eu3. 9.

4. eu 3. 25. 2. Verlangen, 3.9.4.

Volmaecktheydt, 3. 17. 15. Vreese,

3. 2. 21, 22, 37. Weerdigheydt, 1.

14. 2. en 2. 16. 16. eu 4. 17. 2.

Geluoksalig leven, het eynde des selfden

is gelegen iu de kennisse Godts, 1. 5. 1.

Gelncksaligheydt Christelijcke, 3. 25. 1.

Eeuwighe, 3. 25.10. Der Glieloovi-

gen, 2. 15. 4. en 3. 25. 10. Waer in

's meuschen volkouieae Ghelucksalig-

heyt bestaet, 3. 25. 2.

Gelijck, Godt is heni-selvcu allijdt ge-

lijck, 1. 4. 3, 3. en 2 U. 13.

Gelijckenisse, t 1. 2. en 1. 14. l.ou 2.

4. 1. eu 2. 7. 7. en 2. 8. 18. eu 2. 11.

13, 14. en 2. 14. 1. en 3. 2. 34. en

3. 4. 18. en 3. 11. 6. en 3. 12.2,4.

en 3. 15.3.en3. 18. 8. en 3.20.38.

en 4. 3. 2. eu 4. 4. 9. en 4. 5. 15. en

i. 14. 10, 13. en 4. 17. 9. Beeldten

Gelijikenisse verschilleu vau malkau-

dereu, 1. 15. 3.

vau eeuwigheyt, l. 13. 7, 23, 24, 25.

eu 2. 14. 7. l)e geueratie des mea-

schen sonde voor Adams val snyver eu

onbesmet geweest hebbeu, 2. 13. 4.j

iJe kinderen worden geboreu, niet nyt

Gewillighe vreese, 1. 4.4. Gewillige

ouwetenheyt, 3. 2. 6. Godt heeftin

de Wet bevolen offerhanden te doen

om de gewillige souden der Geloo-

vigen te versoenen, 4. 1. 28.

de geestelicke weder-geboorte, niaer Gewillighlick, de Gcloovige volgen ge-

uyt de vleesehelicke Generatie, ofte willighlick den Ueyligeu Geest die

Geboorte, 2. 1. 7.

Genoegblicke propoosten te verdoemeu,

ïolmaecktheyt is d'oorsake der On- Gelijckeuisseu, Geestelicke, siet. Allego

gherustigheyt, 3. 2. 18. Relatie, ofte, rijen. Gelijckeuisseu Godts nemen de

onderliugh opsicht des selfdeu ende

des Euangeliuras, 3. 2. 29. eu 3. 11.

17. Strijdt xnet d'Ongeloovigheyt, 3.

2. 17. VVerckiugen, 3, 2. 19. Zaedt

in de kinderen, 4 16. 20.

Gcloovige, worden Rechtveerdighe ghe-

naemt, eu waerom, 3. 17. 10. en 4

15. 10. Kinderen Godts, 4. 17. 2.

Sondaers iu dese werelt, 3. 3. 11, 12.

Zijn Priesters gonaemt, en hoe, 2. 15.

6. en 4. 18. 17. Zijn vau Gode ge-

leert, 3. 3. 6. Worden wech geriickt

tot verscheyden gedachten, 3 2. 18

Zijn deelachtig des doots ende der ver

rijsenisse vau Christus , en waerom

eese wech, 1. 11. 6.

Gelijcktormigheydt van Ons met ChriS'

tus, 3. 25. 3.

Gemeene, regel, 2. 17. 1. Gebeden, vooi

die moeten sckere uren verordent wor-

den, 3. 20. 29. Gebeden nioeteu

daen worden, niet in een vreemde,

maer in eeu bekende, sprake, 3. 20

33. Wegh om Godt te soeckcn, welnke

die zy, 1. 5. 6, 9. Vergaderingen in't

Pausdom, wat die zijn, 4. 2. 2.

Gemeenschap, der Eyghcnschappen, 2

14. 1, 2. en 4. 17. 30. Der Heyligeu

3. 26. 3. en 4. 1. 3, 12. Der Goede-

ren der Kercke, 4. 1. 3.

3. 3.9. Brengen somtijdts voort haer(Gemeente, siet, Kercke.

o.inooselheyten oprechtigheyt, 3. H.iGemoedt, de bewegiugben desselfden

18, 19. Waerom sy Christenen ge- zijn Godes voorsienigheydt onderwor

naemt worden, 2. 15. 5. Voeren ge-

dnyrigh oorlogh, 1. 14. 13, 15, 18,

en 3. 3. 10. en 3. 8. 9.eu 3.30. 46.

CU 4. 15. 11, 12. Zijn altijt vcyligh

eu in't seker. 3. 24 7. Oïerwiuuers

over den Satan, 1. 14. 18 Gcbmyck

des Wets by haer. 2 7. 12. Haer is

lijdtsaemhrydt van noodc, 3. 8. 10.

eu 3. 20 53. en 3. 25. 1. Haer is

Loon belooft, 3. 18, 3. Sy volgen ge-

willighlick den II. Geest, die haer

treckt, 2. 5. 14. Sy sieu hooger dau

op dit tijdelick leven, 3. S. 4. Haer

conversiitie. ofte omme gangh, 1. 8.

12. Haer ia zedigheyt vau noode, 2

2.1,11. Dancksegginge is haar noot-

sakelick, 3. 20. 38. Hoe Godt haer

voor Rechtveerdighe en Ouschnldighe

houdt, 4. 15. 10. Gebrnyck der be-

loften tegens haer ende den godtloo-

sen, 2. 5. 10. Het Avondtm.-icl is haer

een geduerigh voedtsel , 4. 18. 19

Over haer zielen en heeft de Duyvel

geen maclit noch heerschappije, 1. 14

18. d'Enge'en zijn tot haer saligheyt

ghestelt, 1. 14, 7. Het ghebedt is haer

noodisakelick, ofte, noodigh, 3. 20 2.

Gclooviïeu, aflielien, ofte, verdrnckin

gen, 3. 4. 32. en 3. 8. 1. Ampt, 3. 7.

1, 2. Blijtschap, 3. 9. 5. Conditie,

2. 1. 5. en 3. 8. 1. en 3. 9. 6. Deuglit,

2. 5. 5. Eere in dit leven, 2. 15.4.

Eere na dit leven, 3. 25. 10. Geluck-

saligheyt, 2. 15. 4. en 3. 25 10

Hope, 3. 2. 24. en 3. 8. 3. Offerhan-

den, 4. 18. 4, 16. Ou,«era9tigheyt, 3.

pen. l. 18. 2.

Genade Godts, 1. 14.' 22. en 2. 3. U
12, 13, 14. en 2. 8. 20, 21. en 3. 12.

8. en 3. 14. B. Godes Genade is vry,

3. 21. 6. en 3. 22. 1, 8. Uesoudere

Genade Godts, 2. 2. 6, 14, en 2. 3

14. Godt geeft de saligheyt uyt Ge-

nade, ende niet nyt verdienste, 3. 23

11, Geen Genade en isser souder Mid-

delaer, 2. 6. 2. Uyt die komen voort

de Goede wercken, 2. 3. 13, Die gact

voor de Reehtveerdigheyt, 3. 18. 5

Eerste Genade, 2. 3. 11, 14. AennC'

mende Genade, 3. 14. 12. Krachtige

Genade, 2. 3. 11. Werckende en Me-

dewerckende Genade, 2. 2. 6. en 2. 3.

1 1. Genade vau Christus, 2. 17- 2, 4,

5. en 4. 1. 2. Gaven der Genade, vau

die is de Mensch ontblootet, 3. 1. 4.

Christus heeft voor ons verkreghen de

Genade Godts en 't eeuwige leven, 2.

17. 1.

Genadige, Godes Genadige goedertieren-

heyt, 2. 3. 11. Genadige vergevinghe

der sonden, 3.4.25. Gcnadighe be-

lofte Godls. 3. 2. 29.

Geneghen is Godt om te vergheven, 3.

Genegcntheden, geen Quadc en zijn de

Dnyvelen, 1. 14. 19.

Genegeutheydt des herten tot Godt, 3.

20. 5. Genegentlieyt tot de Religie,

van waer die komt, I. 3. 2.

Geueratie, ofte. Geboorte des menschen

is onrcyu, 2. 13. 4. Generatie, ofte.

Geboorte des Soons van den Vader is

Genocghdoeniuge, siet Voldoeninge

Genomen ergeruisse, 3. 19. 11.

Georgius, ofte, S. Joris, een Heylighe der

Papisten dien sy aeuroepen, 3. 20. 27,

Gerechtigheyt Godts, 1. 10. 2. Ooi-

spronckelicke, 4. 15.10. Gherechtig

heydt eu Rechtveerdighmakinghe en

verschillen niet, 3. 11.16. Trooste

lick is't voor die te lijden, 3. 8. 7

Gerechtveerdight, Abraham is gereeht-

veerJigt alleen door 't geloove. 3. II.

13. Niemant en wort nyt de Wet ge-

rechtveerdighi, 3. 11. 18. Demensche

wort alleen door 't geloove gerecht-

veerdight, 3. 11. 19, 20,

Gesalfde. de Christeneu zijn Priesters eu

Gesalfde, 2. 15. 6. en 4. 19 9. Ge-

salfde tot een Propheet, Koniugh en

Priester, is Christus, 2, 15. 1, 2.

Christus wort geuaemt de Christus,

dat is de Gesalfde Godts. en waer-

om, 3. 15. 5.

Gesangh ingevoert iu Je Kercke, 3, 20.

32, ghesangh en stemme in't ghtbedt

zijn krachteloos, en wanneer, 3.20. 31.

Geschicktheyt, ofte, eerhaerheyt en or-

den iu de Kercke te onderhouden,

4. 10. 28, 29, 30.

Geschiedenissen, bysoiidere geschiede-

nissen zijn getuygen vau Godes Voor-

sienigheyt, 1. 16. 7.

Geschreven Wet, 2. 8. 1. Woort, 4

8. 6. Siet Heylige Schrifture.

Gesichte is een van de vijf sinnen, die

der in den mensche zijn, 1. 15. 6

Gesiutheyt des herten tot Godt. 3. 20. 5.

Geslachte, hoe wy Godes geslachte zijn,

1. 15 5.

Gestaltenisse des liehaems, 2. 8. 44.

Getal der Panselicker insetlingen on-

verdragelick, 4, 10. 13.

Ghetrouwe onweteuheydt is beter dan

lichtveerdige wetenschap, 3. 23. 5.

Getuyge, de Sonne is een getuyghe van

Godes Voorsieuigheyt, 1. 16. 2.

Getuygen, de bysondere gheschiedenis-

sen zijn ghetuygen van Godes Voor-

sienigheydt, 1. 16. 7.

Getuygenisse des H. Geestes is heeilic-

ker dan alle reden, 1. 7. 4.

Getuygeuisseu der Verkiesiuge, 3. 21. 5.

Geval, of daer yet wat by geval ge-

schiet, 1. 16. 5,6. Geen diugh isser

dat het geval is onderworpen, 1. 16.

2, 6, 8, 9. en 1. 17. 6.

Gevangenisse des menschen, 2. 4. 1.

en 4. l. 1. Geestelicke gevangenisse,

2. 8. 15.

Geveyusde, eu gcveynstheyt, siet hypo-

criten en hypocrisie.

Gevoel is een deel der ziele, na 't seg-

gen der Philosophen, 2. 2. 2.

Gevoelen van de Godtheyt, ofte, dattcr

een Godt is, is in 's meuschen herte

ingeplant, I. 2. 2. en 1. 3. 1, 3

CU 1. 10. 3. d'Oorsake onscr twijf

felinge, is't gevoelen onser onweer-

digheyilt, 3. 2. 24.

Geweldighe niet te vreesen in't ocffencn

der Disciplijue, 4. 12. 5.

Gewillige doodt der Heydeuen. 1.8. 13

haer treckt, 2. 5. 14. De sonde ge-

schietuyt noodtcn gewillighlick, 2.5.1.

Gewoonte loflicke, 4. 11. 10. Dau te

singen in de Kercke, is seer oudt,

3. 20. 32. Gewoonte van 't Avoudt-

mael meuighmael te houden, is ver-

gaen, 3. 17, 45.

Gideon een Richter over Israël, die

2671—3711 des werelts, en 1277—
1237 voor Christus geregeert heeft,

1. 1. 3. Siju Ephod, 4. 10. 25.

Gierigaerts, haren patroon ouder de

Heydeuen was Mercurius, 3. 20. 5.

Gifte des Keysers Coustautinus Maguns,

4. U. 11, 12, 13. Die is een fabel,

U. 12.

Gissinge is't geloove contrarie, 3. 2. 38.

Godt is een, ofte daer is maer een Godt,

1. 2. 1, 2. en 1.4. 3. en 1.5.6. 12,

13. en 1. 6. 2. en 1. iO. 3. en 1. 11.

5. en l. 12. I, 3. eu I. 13. 1, 4, 16,

20, 22, 25. 26. 28. en 2. 8. 16, 17.

Hy en is geen aennemer der persoo-

nen, 3. 23. 10. Oorsprouck eu Fou-

teyne alles goets, 1. 2. 1, 2. Geen

autheur der sonde, 1. 14. 16. en 1,

18. 4. eu 2. 4. 2. Kent alleeu de

herten, 2. 8. 23. en 3. 4. 9. Is

alleen de Schepper aller dingen, I.

14. 3, en 1. 16. 1. De Leeraer der

Geloovigcn, 3. 2. 6. Richter des gant-

schen werelts, 1. 16. 6. Een geeste-

lick Wet-gever, 2. 8.6. Hy is hem-

selven een Wet, 3. 23. 2. Almachtigh,

1. 16. 3. Bruydegom der Kercke, 2.

8. 18. Liberael, ofte, mildt van na-

ture, 1. 14. 22. eu 2. 3. 11. en 3.

20. 26. Eeuïvigh Koningh, 3. 20. 42.

Hem-selveu altijdt gelijck, 1. 4, 2, 3.

en 2. 11. 13. Heelt hem eeuigsins

sichtbaer vertoont iu Christus persoon,

3.9.1. Waerom hy de werelt in ses

daghen gheschapen heeft, ende niet iu

een ooghenblick. 1. 14. 2, 22. Hy en

moet door geen sichtbare ghedaenteaf-

ghebeeldet worden, 1. 11. 1. Hoe hy

gescyt wordt in den Hemel te zijn, 3.

30.40 Kan op tweederley maniere ge-

kent worden, 1. 2. 1. Van eeu eenvou-

dig eu on-eyndigh weseu, 1. 11. 3. Hy
heeft met ons eu met de Voor-vaders

een Verhoudt gemaeckt, doch ten ver-

scheyden aensieu, 2. 10. 2. Hy en

wordt niet versoent door een verdichte

poeniteutie, 3. 3. 35. Hoc hy den

godtloosen verblindt en verhardt, 1.

18. 2. en 2.4,3, Hoe hy in de her-

ten der menschen werkt, 2, 4 1. Hy
werckt op tweederley maniere in de

Uytvcrkerkorene, 2. ö. 5. Geeft sijn

bysondere ghenade maer alleen aeu

d'Uytverkoreuc, 2. 2. 6. en 2. 3. 14.

Verrijekt met siju zeghen den meu-

3. 7. 8, 9. Stort sijn barmhertigheyt

uyt over alle creaturen, 1. 5 7. Re-

geert alle dingen door sijn voorsicnig-

heit. 1. IG. I, 3, 4, 5. en 1. 17. 1.

Betuygt sijn gr.imschap tegen den ver-

worpenen, 3. 25.12, Voorkomt den

mensche met sijn ghenadighe goeder-

tierenheydt, 3, 14. B. en 3. 24. 5. .Siet

liever eu meer op de herten als op de

wercken, 3. 1 4. 8. eu 3. 20. 31. Hoe

hy den godtloosen gebrnyckt, 1. 18
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1 . Den sijuen geeft hy veel toe op ver-

scheydeu uiauieren, 3. 15. 4 eu 3. 19

5. en 3. 20. 12, 19. en i. 17. U.
Wil somtijds dat sya Woort den ver-

worpen verkondigbt wort, 3. 24. 1.

Is d'eenige Wetgever, en waerom, 4.

10. 7. Beraindt sijn creature. ofte

schepsel, 2. 16. 3. Veraoecitt den sij-

nen, eu watrom, 3. 8. 4. Is schepper

aller dingen, 1. 16. 1. Hoe hij in dei

sijnen werckt, 2. 4. 5. en 3. 5. 5

Waer hij niet waerliks gekent en wort.

1. 3. 1. Hoe hy alle dingen tot syn

eynde bestiert, 1.16.4,7,9. Hy en

wil 't quaet niet, 1. 17. 5. Hy be

dwingt de quade, 2. 3. 3. Hy en wort

niet gebonden aeu 't vleeschelick zaedt,

4. 16. 14. Hy is verschenen onder een

menschelicke gedacute, 1. 11.3. In

hem en is geen verauderinge, 1. 17

13, 13. Van hem moet men met geen

minder Godtvreesentheyt spreken, als

dencken, 1. 13. 3. Hem alleen ismen

aenbiddinge en aenroepingeschnldigh.

2. 8. 16. Hem en is niet aengeuamer

dan gehoorsaemheyt, 2. 8. 5. Hem af

te beelden is een beestelick onverstant

1. 11. 1. Hy \erbied alle beelden en

schilderijen, waer mede men hem af-

beeldet, I. 11. 1. Hy heeft d'Aristo-

cratie onder d'lsracliten iugestelt, 4.

20. 8. Autheur der predikiuge, 4. 1

6. Autheur alles goedts, 1. 2. 2. en 3.

20. 28. Atheur des levens, 3. 25 4.

Authear der rechtveerdigheyt, 3. 11.

9. Geen Autheur der boosheden, 1.

15. l.eu 1. 17. 4. enl.18. 4.Barm.

hertigh, 1 2. 2. en 3. 3. 21. Begeer-

lickheyt is sonde voor hem, 3. 3. 12,

13. waerom hy beloften en dreyge-

meuten by de wet gedaen heeft, 2. 8

4. Hoe hy ons te gelijek Bemint eu

Gehaet heeft, 2. 10.2,3,4. Bemint

niemant buyten Christus, 3. 2. 32.

Bemint natuyrlick de rechtveerdig-

heydt, en heeft een afkeer van d'on-

rechtveerdigheyt, 3. 23. 4. Sonder be-

rouw, 1. 17. 12, 13. Onse beschermer,

1. 2. 2. en 1. 14. ! 1. Heeft niet alleen

voorsieu, maer oock beschickt den Val

Adams eu sijner nakoraelirgen, 3, 23.

7. Beschickt bysondere dingen, 1. 16.

5. Beveelt goet te doeu aen allen men-

scheu in 't gemeen, 3. 7. 6. Gedurigh

bewaerd'.r der ziele 1. 15.2. Bnygt

den wille des menschen, 3. 4. 6. d'Ee-

nige Koningh der zielen, 4, 10, 7,

ürieheyt of Dric-eenigheyt der Persoo-

uen isser in hem : siet Drieheyt. Uatter

een Godt is, is in 's menschen herte in-

geplant, 1. 2. 2. eu 1.3. 1,3. en 1

10- 3. Fonteyue alles goets, 1.2. 1, 2.

Fouteyne aller gerechtigheyt, 2. 17.

2. Gebiedt niet al wat hy wil, 1. 18. 4.

Gebruyckt recht en wel de quade in-

strumenten, 1.17.5. Alwnthyghe-

daen heeft, is wel gedaen, 2. 11, 14.

Geeft middelen om ons leven te be-

schermen, die wy ghebruycken moeten,

1 . 17. 4. Geeft de saligheyt uyt gena-

de, en niet uyt verdienste, 3. 23. 11.

Een Geest, 1.11.3. llera moet men
voor al gehoorsaem zijn, 4. 20. 32.

Hy en kan niet gekent worden daer

geen Keligie en is, 1. 2. 1. Genegen

om te vergeven, 3. 3. 25. Goet, 1 2.

3. Goetdadig, 1. 2. 2. en 1. 16. 5.

Goedertieren den Godtsalighen, maer

gram 1) den boosen, 1. 5. 6. Hatet

1) »tr«f.

alle misdaut en sonde, 1. 5. 7. Waer
om hy de verworpene hatet, 3. 24. 17.

Is Heere, 1, 2. 2. Instellen der Sacra

menten komt hem alleen tue, 4. 18
20. en 4. 19. 2. Van hem komt alles

watter geschiedt, 1. 18.2. Konsten

Aholiabs en Bezaleëls waren van hem
2. 2. 16. Wat hy maeckte of dede

voor de Scheppinge des werelts, 1. 14

1. Onbegrijpelick. 1. 13. 1, 2, 8, 17

Onbegrijpelick weaen, 3, 20. 40. Ou-
lichamelick, onmetelick en onsicht-

baer, 1, 11. 2. en 3. 20. 40. Onsicht

baer, 1, 11, 2. en 14. 1. Onschuldigh

eu is niemant voor hem, en waerom,

1. 5. 14. Ouverandcrlick, 1. 17. IS

13. Kechtveerdig voor hem te zijn,

wat dat is, 3. 11. 2. en 3. 17. (2

Rechtveerdigh Richter, 1.2.2. Re
geerder aller dingen, 1. 16. 1. Re-

geert alle dingen, 1.2.2. Richter des

werelts, 2. 23.4. Roert ofte beweegl

de herten, 1. 18. 2. Schepperen Ma-
ker des werelts, 1. 14.1. Ben selve

Godt, 2. 10.9. Waerom hy de godt-

loose voor een tijt haer laet verblijden,

1.5.6. Alles moet hem toegeschreven

worden, 1. 16. 6. Hem wort toege-

schreven dat menschelick is, 3. 24. 17.

Vader, 1. 2. 3. Vader der menschen

van de Poëten genaemt. 1.5.3. Het
gheloove stelt ons hem in Christus

voor tot een Vader 3. 6. 1. Met hem
vereenight te zijn, is het hoogste en

opperste goedt, 3. 35. 2. Hy verlicht

veel menschen sonder de verkondinghe

des Euangeliums, 4. 16. 19. Onse Ver-

losser in Christus. 1. 2. 1. en 2. 12.

2. Hoe hy de sijne verlost, 4. 20. 30.

Vergeeft de schuldt en straffe der son-

de, 3. 4, 30. Hoe hy in versoeckinghe

leydt, 3. 20. 46. Hy versoeckt, ende

de Duyvel versoeckt oock, en tot wat

eynde, 3. 20. 46. Is versoendt met
Achab 3.3.35. Hem en moet men
niet Vertoornen om des naesten wille,

3. 19. 13. Waerom hy in de Wet
voorghestelt heeft dat aller-schande-

lijckste is, 2. 8. 10. Waerachtigh,

4. 8. 9. Wat Godt is, 1. 2. 2. "en

1. 5. 12. Der Philosophen Besebrij

vinge van Godt, 1. 14. 1. Werckt
door, sonder, en tegen middelen. 1.

17. 1. In hem is wille en toelatin-

ge, 2. 4. 3. Hoe hy in den Hemel
sijn wooninghe heeft, 1. 13. 1.

VVreker der boosen, 1. 2. 2. Wreker
sijner eere, 2. 8. 18. Wrceckl sijn eere

in kindtskinderen, 2. 8. 18, 19.

Goddelijcke aenspraken : Siet Orakelen

Goden, bescherm-goden, 3. 2. 33. Veel

Goden hadden de Heydenen, l. 5. 13.

en 1. 10. 3. en 1. li. 9. Veel Goden
en zijnderniet, 1. 13. 16. Goden wor-

den somtijdts d'Eugelen genaemt, 1.

14. 5, De Koninghen en Magistraten

worden Goden ghenaemt, 4. 16. 31.

en 4. 20. 4.

Godes, ofte, Godts Aepe, ofte, Simme
is de Duyvel, 3. 8. 2. en 4. 14. 19.

Almachtigheyt, ofte, Almogentheyt,

1. 14. 3. en 1. 16. 3. en 3. 23. 7. en

3. 25. 3. en 4. 17. 2B. Apparitien.

ofte, verschijningen, 1. 11. 3. Autho-

riteyt, 1. 16. 5. Barmhertigheydt, 1.

5.7, en 1. 10. 2. en 2. 7. 8. en 2. 8.

21. en 3. 4. 10. en 4. 1. 28. Sijn

Beelt in den Mensche, 1. 15. 3. D'En-
gelen zijn nae sijn Beeldt gheschapen,

1. 15. 3. Sijn Beelden ende de Beel-

den der Heylighen en kunnen met het

exempel der Cherubims niet voorghe-

staen worden, 1. 11. 3. Sijn allervol-

maeckste Beeldt is Christus, 1. 15. 4.

Sijn Beloften, 4. 16. 2. Siet, Belof-

ten. Berouw, 1. 17. 12, 13. Kastij-

dinge, 3. 4. 31. Siet, Kastijdinge

Godts. Deughden, l. 10.2. Discipe-

len, 1. 11. 7. Eenheydt, 1. 13. 1.

Eenvoudigh wesen, 1. 13. 2, 22.

Eere: siet, Eere. Eeuwigheyt: siet,

Eeuwigheyt. Examen, ofte, Onder-
soeck in siju Oordeel sal seer strenghe

zijn, 3. 12. 4. Gave, siet, GaveGodts
Gaven : siet, Gaven Godts. Gebodt
en. Geboden: siet, Gebodt Godts, eu

Gheboden Gudts. Geestelicke uatuyre,

1. 13. 1. Geestelijck wesen, 1. 13. 1

Geheel Geestelijck wesen, 1. 13. 20
Geuade: siet. Genade Godts. Gene-

gentheydt tot vergevinge, 3. 3. 25,

Gerechtigheydt, 1. 10. 3. Gheslachte,

hoe wy zijn, 1. 15. 5. Goedtdadig-

heydt jeghens den mensche, 1. 14. 23.

en 3. 3. 14. en 2. 10. 9. en 3. 12. 8.

Goedertierenheydt, l. 2. 2. en I. 5. 7.

en 1. 14. 11, 22. eu 2. 8. 15. en 3.

14. 5. eu 4. 1. 23, 26. en 4. 4. 6, 7.

en 4. 5 15. Genadige Goedertieren-

heydt, 2. 3. 11. en 3. 14. c. Goetheyt,

siet, Goedtheyt Godts. Goedtwillig-

heyt, siet, Goedtwilligheyt Godts.

Gramschap, siet. Gramschap Godts.

Gunste, 2. 17. 1. eu 3.30. 37,44.
I'eyligheyt, 1. 10. 2. Jaloers'heydt, 2.

8. 18. Kennisse, siet, keuuisse Godts.

Kcrcke, siet. Kercke Godts. Kinde-

ren, siet, Kinderen Godts. Liberael-

beydt, ofte, Mildigheydt, 1. B. 4. en

1. 14.22. en 1.15. 1. en 2. 1.4. en

2. 2. 17. en 2.3. 11. en 3. 20, 38,

44. en 3. 24. 17 en 4 1. 21. Liefde,

siet. Liefde Godts. Macht, siet. Macht
Godts. Magniticeutie, ofte, Heerlick-

heyt, 3. 4. 10. Majesteyt, siet, Ma-
jesteyt Godts. Mildigheyt, siet, Libe-

raelheydt Godts. Mogentheydt, siet,

Mogentheydt Godts. Naem, 1. 13. 1,

30, 34. Siet oock Naem Godts. On-
metelijck wesen. 1. 13.1,21. Onme
telijckheydt ofte On-eyndigheydt, 1.

13 1 Oordeel, eu, Oordeeleu, siet.

Oordeel Godts, en Oordeelen Godts.

Over al tegenwoordigheydt, 3. 20. 40.

Raedt, siet, Raedt Godts. Rechtvcer-

digheydt, siet, Rechtveerdigheyt Godts

Roepinge, siet. Rocpinge Godts. Rijc-

ke, siet, Hijcke Godts. Sachtmoedig-

heyt, 1. 5, 7. Sone, siet, Sone Godts

Stemme, siet. Stemme Godts. Stren-

gigheydt, 1. 2. 2. en 1. 10. 1. Teghen-

woordigheydt verschrickt den men-
schen, 1. 1, 3. Toelatinge, siet, Toe-

latinghe Godts. Toorn, siet. Gram-
schap Godts. Verhoudt, siet. Verhoudt

Godts. Verborghen wille is een af-

grondt, 1.27.2. Verborgentheden, siet

verborgenthedeu Godts. Verdraegh-

saemheyt, 1. 10. 1. Vereeningemet den

Geloovigen, 2. 8. 18. Verkiesinge, siet,

Verkiesinge Godts. Verschijninghen, 1.

11. 3. Verwijtingeu, 2. 5. 11. Voorsich-

tigheydtin 't stellen der Koninghen, 4.

30. 26. Voorsienigheyt, siet, Voorsie-

nigheyt Godts. Vreese, siet, Vreese

Godts. Waerheydt, 3, 22. 1. Wesen,

siet, Wesen Godts. Wei-behagen, 2

17. 1. en 3. 22. 1,2, 7. Weldaedt,

siet, Weldaedt Godts. Weldaden, siet.

Weldaden Godts. Weldadigheyt, 4.

13. 3. Werrk, Wercken en Werckin-

f'heD : siet, Werck, Wercken, en Werc-

kinghen Godts. Wet, siet. Wet Godts.

Wille, siet. Wille Godts. Woordt, siet,

Woort Godts. Wrake, siet. Wrake
Godts. Wijsheyt, siet, Wijsheyt Godts.

Zegeu, siet, Zegen Godts.

GoJtheyt van Christus, 1. 13. 7,8,9.
Christus Godtheydt wordt bewesen,

1. 13. 7, 14. Dinghen die tot Christus

Godtheydt behooren, 3. 14. 2. Godt-

heydt des Heylighen Geestes, 1 , 13.

7. Die wort bewesen, 1. 13. 14,

15. Vader. Soon, eu Heylighe Gheest,

een Godtheyt, 1. 13. 5, 16. Ge-

voelen van de Godtheyt is in 's men-
schen herte ingheplant, 1. 2. 2. en

1. 3. 1, 3. en 1. 10. 3. Den Beel-

den wordt wat Godtheyts tue-geschre-

veu, 1. 11. 9.

Godtloose, het waer voor haer goedt

gheweest niet gheboren te zijn, ofte

terstondt te sterven, dan te leven, 3.

9. 4. Hoe Godt haer wercken ghe-

bruyckt, !. 18. 1. Haer straftinghe,

ofte, straffe, 3.4. 31. Haer pijnigen,

3. 35. 13. Toevallige Verrijsenisse, 3.

35. 9. Verblijden haer voor een tijdt,

1. 5. 6. Waerom sy iu de Kercke

geleden worden, 4. 1. 7. En kunnen
niet uytschuddeu 't gevoelen der Godt-

heyt, 1. 3. 2, 3. Waerom voor Godt
niet souder onschuldt, 1. 4. I. Ia

welcken siu sy segghen, Datter gheen

Godtenis, l. 4. 3. Hoe 't Lichaam van

Christus van haer ghegeten wordt, 4.

17. 34. En hebben uyt de Sacramen-

ten geen Nuttigheyt, 4. 14. 7. Heb-
beu somtijds uytnemende gaven, 3.

3. 4. en 3. 14. 2, 3. en 3. 24.

10. Al hoewel sy Godes instrumenten

zijn, 80 en zijnse nochtans daerom

niet sonder onschuldt, 1. 17. 5. eu

1. 18. 4. en 2. 5. 5. Hoe sy Godt-

vreesen, 4. 10, 23. d'Oorsprongh van

haer verhardinge, 3. 24. 14. Wor-
deu verhart door Godes Kastydinge,

3. 4. 12. en 3. 8. 6. Ampt des

Wets by haer, 2. 7. 9. Gcbrnyck

der beloften Godts teghens haer, 2.

5. 10. Haer eleude beschreven. 3.

25. 12. Geesseleu derselfder, 3.4.33.

Godtloosheydt, Godt verbiedt iu 't eer-

ste gebodt allerley Godtloosheydt en

Superstitie, 2. 8. 16. Eutychiaensche

Godtloosheyt, 4. 7- 5- en 4. 9.- 9.

Godtsalighe, Godt is haer goedertieren,

maer straft den boosen, 1. 5. 7.

Wat materie van blijdtschap sy heb-

beu, 1. 5. 7. Geen werck derself-

der isser, of het is verdoeraelick, in

Godes strengh oordeel ondereocht

zijnde, 3. 4. 11. Werckiughen der

Godtsaligher vreese, 1. 2. 2.

Godtsaligheyt, haer beschrijvinge, 1. 2.

1. Haer regel, 3. 7- 10.

Godtsdieust, 1. 5. 9. Is het fondament

der rechtveerdigheydt. 3. 8. 11. Alle

eygen-willige eu versierde Godsdienst,

is vcrvloeckt, 4. 10. 2. 8, 23, 24.

en 4. 13. 1, 2. Maer in de wette-

licke Godsdienst bestaet, 3. 7. 1.

Eedt, is eeu specie van Godsdienst

2. S. 28. Siet oock Religie.

Godts-lasteringe, siet, Blasphemie.

Godtvreesentheyt, van den Kamerlingh,

3. 2. 32. Vau Naaman den Syriër,

3. 2. 32. Van Godt moetmen met

geen minder Godtvreesentheyt, spre-

ken, als dencken, 1. 13. 3.

Godtvruchtige meditatien, ofte, over-

denckingen en overlegginghen, 1. 5.

6. en 1. 14. 21. en 3. 25. 1. Af-
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laten zija ginaemt Godtvruchtige bc'

driegerijen, 3. 5. i.

Goedt, hoe Christus hera-selven Goedt

noemt, 1. 13. 24. Godt is Goedt,

1. 2. 2. Goct voornemen, 2. 3. 25.

Geen goedt wercls souder Geloovc,

3. 16. 1. Het opperste Goet, 1. 3

3. en 3. 25. 2. Meu moet goedt

doen den Naesten, en waerom, 2 S

40. en 3 7. 6.

Goetdadigh is Godt, 1. 2. 2. en 1. 5.

7. en 1. 16. 5.

Goedtdadigheydt van Cliristus, 3. 17. 2

Godes goetdadight'vt jegens deu meu-

sche, 1. 14. 22.' en 2. 2. 14. et:

2. 10. 9. en 3. 12. 8.

Goede Engel, siet. Engel.

Goede meeuinge, ofte, Goet vooruerneu

2. 2. 25.

Goede onder de (^uade, 3. 21. 7. en 4

1. 7. S, 13.

Goede werckeu, die komen uyt Godes

ghenade voort, 2. 3. 13. Die komen
voort uyt deu geloove, 4. 13. 2Ü. van

wien sy komcu, en waerom sy ons
' toegheschreven worden, 2. 5. 14. Ot'

sy giieen gunste ofte geiuide by Godt

en verdienen, 3. 16. 1. Sy zijn all

uyt Godt, 3. 15.3. In die en is niets

uyt ons, 3. 15. 7. Waerum sy God(

aenghenaeni zijn, 3. 17. 3. Hoe sy

rechtveerdigh maken, 3. 17. 7.

Goederen, gebruyck der aerdtscher goe-

deren, 3. 10. 1. Distributie der Kere-

kelicker goederen, 4. 4. 6, 7- en 4. 5.

15. Ghemeciischap der Goederen der

Kercke, 4. 1. 3.

Goedertieren is Godt den Godtsaligen

.

maer gram 1) deu boosen, 1. 5. 7

Goedertierenheydt Godts, 1. 5. 7. en 2.

3. 11. en 3. 14. 5. en 4. 1. 23,26.
Godes genadige Goedertierenheydt. 2.

3. 11. en 3. 14. 5

Goetheyt Godts, 1. 5 5, 6. en 1. 10 2.

en 1. 14.2, 21, 22. en 1. 15. l.eu 1.

16. 3. en 3. 3. 19. en 3. 24.2. Die

en is niet gebonden aen't vleeschelick

zaedt Abrahams, 4. 16. 14. In de

Schcppinge, etc. 1. 14. 2 Is d'eenige

oorsake der Scheppinghe, 1. 5. 5. Is

de oorsake der verkiesinge, 3. 22. 9

Goetwilligheydt Godts 3. 2. 28, 38 en

3. 20. 21. Die is de oorsake der sa-

ligheyt, 3. 2. 28. Zegelen van Godes

Goetwilligiieyt zijn de Sacramenten,

4. 14. 7.

Gordiaeusche knoop, 4. 19. 11.

Graed, ofte, Trap: vvy en zijn noch niet

gekomen tot den trap der Engelen 2)

4. 1. I.

Graeden, ofte. Trappen tot de saligheydt,

3. 18. 1. Des Bloedverwantschaps, die

van de Papisten versiert zijn, 4. 1 9.3

Graf, dacr voor en kan de Helle, in den

artijckel van de Nederdalinghe van

Christus ter hellen, niet genomen wor-

den, om twee redenen, 2. 1 6. 8

Grammatica, ofte, Letter-konst, 2. 5. 16.

Gramschap, ofte. Toorn Godts, 1.2.2
en 2 8.21. Die is allermeest teghen

de verworpene, 3. 25. 12. Kastijdinge

is meer een teecken van Godes liefde,

dan van sijn Toorn en Gramschap, 3.

2. 21. en 3. 4. 32.

Gr.-.tianus, heeft 115 1 sijn Decreet-

Bocck by een ghclapt. hy wordt ghc-
noemt en by gebracht, 4. 7. 9, 11, 19.

en 4 4. Is, 14.

Gregorius Nazianzenus d'Oudt-Vader,

1) «trof. i) een Engelaclie graedt.

heeft 3 5 l geleeft, cnde is 3 8 9 ge-

storven, hy wordt genoemt en by ge-

bracht, 1. 13. 17. en 4. 9. U. en

4. 13. 8.

Gregorius d'Oudt-Vader, toeghcnaemt

Magnus ofte de Groote, die men met

recht de Laetstc Bisschop van Home
noemen mach. 4. 17. 49. endehyis

aldaer 5 9 O— 6 4 Bisschop geweest,

en 5 59— 60 4 vermacrt Hy uoemt

de Beelden, Boecken der Leecken, 1.

11. 5. Hy wordt seer dickwils ghc-

uoemt en by gebracht.

Gregorius de sevende, anders ghenaemt

HiMebrandus, die 1073—1099 Paus

vau Rome gheweest is, sijn loosheyt,

4. 11. 13.

Gregorius de neghcnde, die 1227— 1241

Paus van Rome gheweest is, en 1 2 3 O

de Dccretale Scndt-brieven by een ge-

lapt heeft, 4. 7. 20.

Griecken , die hebben Godt onder een

Menschelicke gedaente gedient, 1.11.

1 . Haer uytvlncht wordt wederlcght,

1. 11. 4. Waerom de Papisten haer

voor Scheurmakers houden, 4. 2.2.

Griecksche oversettinge des Bybels, die

is door 'tbelejt des Egyptischcu Ko-

nings PtolomaeusPhiladelphus van de

twee, ofte, (gelijck sy gemeenlick ge-

telt worden) van de tsevenligh Over

setters, 3 6 9 8 des werclts, en 2 5 O

voor Christus gemacckt, 1. 8. 10.

Guilielmus Parisiensis, Bisschop Ie Pa-

rijs, en 12 2 9 een vermaert School

leeraer aldaer, 4. 19. 22.

Gunste Godts, 2. 17. l.en 3 20.37,44

M.

Habel, de tweede Sone van Adam
is A» 30 des werelts, en 3 9 18

voor Christus, gbeboreu ; ofte, als an

dere seggen, A° 3. des werelts, en 3946
voor Christus : Hy is een Exempel

van een elendigh leven, 2. 10. 10.

Haet: die is Dootslagh, 2. 8. 7, 39

Haet der sonde is't begin der Pa-ni-

tentie, 3. 3. 20.

Haten : hoe Godt ons beyde Gehaet en

Bemint heeft, 2. 16. 2, 3, 4. Waerom
Godt de Verworpene hatet, 3. 24. 17

Halve Papisten, 3. 2. 24.

Handen, Ophefliuge: siet 0])heffiug(

der Handen. Oplegeinge der Handen
siet Oplegginge der Handen.

Hardigheydt des herten, 2. 4. 3. Die

moet toe-gheschreveu worden , niet

Gode, maer den Mensche selfs, 2. 5. 5.

Hebreen gebruyckten dickwils de her-ha-

lingen van een en "tselfde, 1. 15.3
Hccre, in't Hebreeusch lehova, is een

Name Godts: siet Ichova. Godt is

Heere, 1. 2. 2.

Heercn : haer Ampt, 2. 8. 46.

Heerlickheydt en Heerlickmakinghc der

Ileyligen, 3. 25. 10.

Heerschappije : de Dnyvel en heeft geen

Macht noch Heersehappije over de zie-

len der Geloovigcn, 1. 14. 18. Heer-

schappije des Paus, 4. 7- 5, 10.

Helena, is geweest de hnysvrouwe van

Menelaus de Koningh van die van

Sparten ofte Lacedemonien: die Paris,

de sone van Priamus den Koning van

Troyen, verkrachte en wech voerde:

waerom oock Troyen tien jaren be-

legert, inghenomen, en verwoest is

van de Griecken 2 7 67 des werelts,

en 118 1 voor Chrislus, van haer

wordt gesproken, 4. 18. 18. DeMisse

is die Helenu, voor weicke de Papisten

soo seer vechten, 4 18. 18.

Helle: Voorburcht der Helle is een Fa-

bel, 2. 16. 9. In den Artijckel des

Geloofs van de Nederdalinghe van

Christus ter Hellen, en mach de Helle

uict ghenomen worden voor het Graf,

om twee redenen, 2. 16. 8. Knye-bny-

ginge in de Helle, 3. 5. 8.

Hemel, in dien sal de heerlickheydt der

Ileyligen ongelijck zijn, 3 25. 10. In

den Hemel moet Christus ghesocht

worden, 4. 17. 19. Hoe Godt gheseyt

wort in den Hemel te zijn, 3. 20. 40
Hoe Godt in den Hemel sijn woouingi

heeft, 1. 13. 1.

Hemelen: hoc haer een Sprake toeghe-

schreven wort, 1. 5. 1. Rijcke der He-

melen is't eenigh Rijcke der Ilecht-

veerdigheyt, 4. 1. 16.

Hemelsche dinghen : weleke die zijn, 3

2. 13. Wat 's menschen verstandtiu

die vermacli, 2. 2. 13.

Hcmelvaert van Christus, 2. 16. 14. en

4. 17. 36.

Henricus de III I. Keyser: die 1 O 5 7

— 1106 geregeert lieeft, 4. 11. 13.

Herder, elck Herder moet sijn eyghen

Kercke toe-ge-eygent worden, 4. 3. 7.

Van wien hy moet verkoren worden,

4 3. 15. Herder en Bisschop, 4. 3. 8.

Herders in de Kercke, 4. 3. 4, 5. Herders

en Leeraers zijn noodtsakelick in de

Kercke, 4. 3. 4. Ampt van de Herders,

2. 8. 46. en 2. 12. 2. en 3. 3. 17. en

4. 1. 1, 5, 22. en 4. 3. 6. eu 4. 8. 1,

9 en 4. 12. 2, 1 1 , 14, 17. Haer Macht,

3. 4. 14. eu 4. 8 9. eu 4. 9. 5. Haer
Bernepinge, waer in vier stucken aen

te mereken zijn, 4. 3. 11, 12, 13, 16.

Bisschoppen, en Ouderlingen, en Her-

ders, en de Dienaers, beteeckenen som-

tijdts 'tselfde, 4. 3. 3. Herders zijn

uoodigh in de Kercke, 41. 3. 2, 4, 5.

Haer Ampt verschilt van 't Ampt van

een Magistraet, 4. 1 1 . 5, 8. en 4. 12.

2, 14, 17. Ceremonie van de Beroe-

pinge en Bevestiginge derselfder, 4. 3.

16. .Sy moeten Overste zijn over de

verkiesinghe van een Dienaer, 4 3.15.

Siet oock Pastooren.

Heremyten, ofte, Klnysenaers, doen roec-

keloose geloften, 4. 13. 3, 16, 17.

Herhalingen van een en 'tselfde. zijn seer

gebruyckelick by den Hebreen, 1.1 5. 3.

Herodotus d'Historie-schrijver, is 3 4 6 6

des werelts. en 4 8 2 voor Christus,

geboren : eu 3 5 7 des werelts , en

44 1 voor Christus, vermaert, 1. 8. 3.

Hertc opwaerts te heffen, waerom bevo-

len, 4. 17. 36.

Herten: haer genegeul heyt tot Godt, 3,

. 20. 5. Herleu der menechen zijn in

de handt Godts, 1. IS. 1, 2. Verbar-

dinghe der selfder, 2. 4.3. Godt alleeu

kent de Herten der Menschen, 2. 8,

23. en 3. 4. 9.

Herten-lccdt, 3. 3. 3. en 3. 4. 1, 2. Wat
dat is, 3. 4. 2.

Hertneckigbe : niet op die, maer op de

swacke motlmcn acht hebben, 3.

19. 12.

Hertneckighejt, 2. 1. 1. d'Eergierigheyt

is de Moeder van de llcrlncckigheydt,

2. 1. 4.

Hcydendcim, 4. 19. 31

Ileydenen, haer roei)iiige. 1 . 8. 7. en 2.

il. II, 12. Hoe langhe Godt haer het

licht der salighmakende Leere verbor-

gen heeft, 3. 24. 12. Sy hadden veel

Goden, I. .^. 12, en 1. 10. 3.eu l.ll.|

1. 9. Sy hebbi-n nut haer Goden ge-

spot, 4. 13. 1. Onder haer was een

Patroon lupiter vau d'Eergierighe

,

Mercurius van de Gierig;iert9, ApoUo
en Minerva vau de Gheleerde, Mars
vau de Krijghsliedeu, en Venus van
de Wellustighe, 3. 20.5. Sy hebbeu
schoone gaven gehadt, 3. 14. 2. Haer
deughden, 2. 3. 4. en 3 14. 2, 3. en

3. 24. 10. Haer gewillige doodt, 1.

8. 13. Haer onheylige en onreyne

Tempelen, 4.1. 5. Haer geloften, 4.

13. 1. Waerom Christus terstondt

dea Hevdenen niet gepredickt heeft,

2. 11. "12.

Heydensch woort is het woort Fortuyne,

1. 16. 8.

Heydensche vertroostinge, 3. 7. 10.

Heylige, sy en sien nochte en hooren
niet die dinghen die wy doen. 3 20.

24. Haer heerlickheyt en heerlick-

makinge, 3. 14. 18. eu 3. 35. 10.

Zy worden somtijts door Godes tegen-

woordigheyt verschrickt, 1. 1. 3. Of
de afgestorven Heylige voor ons bid-

den, 3. 20. 31, 24. D'atghestorven

Heylighe en zijn gheen Middelaers
der voorbiddinge, 3. 20. 20. Klocck-

moedigheyt vau de Heylige in't Kruys
te verdragen, 3. 8. 8. Waerom de

souden van de Heylighe zijn verge-

licke souden, •^. 8. 59. en 3. 4. 28.

Waerom sy van haer Rechtveerdig-

heyt, oprechtigheydt en onnooselheydt

spreken, 3. 14. 18, 19, 20. en 3.

17. 14. en 8. 20. 10. Haer heer-

lickheyt in den Hemel sal ongelijck

zijn, 3. 25. 10. Beelden Godts ende
der Heylighe en kunnen met het Ex-
empel der Chernbims niet verdedight

worden, 1. U. 3. Haer Gemeenschap,
3. 25. 3. en 4. 1. 3, 12. Christus
is de Heylige der Heyligeu, 4. 8. 12.

Heylige Geest, siet H. Geest.

Heylige plaetsen, Bedevacrten uae de-

selfde, 14. 13. 7.

Heylige dagen. 4. 10. 10, 22.

Heylighen den Name Godts, 2. 8. 22.

en 3. 20. 41.

Heyligheyt neemt haren oorspronck uyt

de verkiesinge, ende niet de verkie-

singe uyt de Heyligheyt, 3. 22 3. Hey-
ligheyt der Engelen, 3. 12. 1. Heylig-

heyt Godts, 1. 10. 3. Heyligheyt des

levens is het scopus ofte wit en oogh-
merk van de verkiesinge, 3. 33. 13.

Heylighniiikinge en rechtveerdighma-

kinge hangen aen malkanderen. al

hoewel sy ondcrscheyden zijn, 3. 16.

1. In Christus worden wy der hcy-

lighmakinge en rechtveerdigheyt te

gelijck deelachtiglr, 3. 11. 6.

Ileymelicke belijdenisse, 3. 3. 18. en 3.

4. 9. Ileymelicke vermaninghen zijn

d'eerstetrappcn der disciplijue, 4.13.3.

Hcyr-legers worden d'Eugelen genaemt,
en waerom, 1. 14. 5.

Hiërarchie, ofie Kcrckelickercueeringhe,

dien naem en is in de Heylige Schrit-

turc niet gebrnyekt, 4.4.4^ Papisli-

sche Hiërarchie, 4. 5. 13. en 4. 6. 2,

10, 17. en 4. 7. 30. Dionysius Areo-

pagita wort een liocck toegheschreven

van de Hemelsche Hiërarchie, ofte

liegeeringhe, 1. 14. 4.

Hicro, een Koningh ofte Tyran van Si-

cilien, die aldaer 3 I. 7 2— 3 48 3 des

werelts, en 4 7 6—4 O 6 voor Chris-

tu.1, gheregeert ofte ghetyranniseert

heeft, 1. B. 12.

Hierouymna de Ondtvader en Stridu-
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neusische Bisschop, heeft 3 7 2 ghe-

leeft iu Bethlehem ia het eeii-en-

tueghentighste jaer sijnes ouderJouis,

en is 4 2 O op den 30 dagh vau Sep-

tem gestorven : hy is een Verachter

van het Houwelick geweest, 4. 12.

28. en seer dickwils wort hy geuoemt

en hy gebracht.

Hilarius d'Ondt-vailer ende Bischop te

Poitiers in Franckrijclc 3 5 5, en is

36 8 gestorven: hy wort geuoemt en

hy gebracht, 1. 13. 5, 31,29. en 2

16. 11.

Hildebrandus siet Gregorius de Vil.

Paus van Rome.

Hippolitns, een lleylighe der Papisten,

dien sy aenroepeu, 3. 20. 27.

Historia Trijiartita, ofte, Drie-deelige

Historie, zijnde een Kerckelicke His-

torie, uyt de drie Kerckelicke üis-

tory-schrijvers ïheodoretus, 4 2 2,

Sucrates en Sozoiueuus 4 3 6, geleeft

hebbende: welcke Historie dickwili

hy gebracht wort.

Historie van lob, die 3300 des werelts

ende 1 Ö 4 8 voor Christns, gheleeft

heeft, te dier tijdt als de Israëliten

in Egypteu woonden, 1. 1. 3

Historisch geloove, 3. 2. 9.

lloererije wort verdoemt,2. 8.41, 43,44.

Homerus, een seer vermaert Poeët, ecde

door voortreffelickheyt de Poeët ge

naemt, 3 des werelts, en 9 4 8

voor Christus : en is 3 O 3 9 des we-

relts, en 9 O 9 voor Christus, gestor-

ven : hy wordt ghenoemt, en by ghe-

bracht, 1. 17. 3. eu 2. 2. 17. en 2. 3

4. en 4. 6. 8. eu 4. 20. 24.

Hoofsche vleyaerts, zijn seer ghevaer-

lick, 4. 20. 32

Hooft, als aeughestelt 1), 4. 6. 9. Der

Engelen en Meuschen is Christus, 2.

12. 1. en 3. 22. 1. Der Kercke, is

Christus. 1. 14. 6. en 3. 25. 3.en4. 6.

9. De Paus van Rome en is het Hooft

der Kercke niet, 4.7.1. Romeenis

het Hooft der Kercken niet, 4. 7. 17,

29. Outblootinge vau het Hooft in't

Gebedt, 3. 20. 33.

Hoogheyt des Oordeels Godls, 3. 31. 1.

Hooglistu goedt des menscheu, 1.3.3.

en 3. 25. 2.

Hope, die wort somtijdts genomen voor

't Geloove, 3. 2. 43. Is t'samen ghe-

voeght met het Geloove, 3. 2. 42. Sy

wordt oock boven den Doodt uytge

strcckt, 3. 24. 7. Om de goederen

vau te voren van Godt ontfangen, 3

2. 31. Haer nature, 3. 25. 1. Sy

wordt door beloften gevcedt, 2. 9. 3

Haer heeft het gebedt van uoode, 3

20. 11. Der Geloovigeu, 3. 2. 24

en 3. 8. 3. Hope der GoJtsalighcn

is in Christus wech geleyt, 2. 6. 3

Horatius, een vermaert Latijusch Poeët,

die 3912 des werelts, en A° 36 voor

Christus, geleeft hteft: hy wort ge-

noemt en by gebracht, 1. 11. 4.

Hooren, om te gelooven, 3. 2. 6 D'af-

gestorven Heylige en sien nochte en

hooren niet de dingen die wy doen,

3. 20. 24.

Hooveerdigheyt, ofte, Hooveerdije, 1. 15.

1. Die is in den mensche ingheplant

ende hem aengheboren, 1. 1.3. Die

is't beginsel alles qnaets, 2.1.4. Die,

ende de sorghloosheyt, zijn twee pes-

ten, 3. 12. 8.

Hormisda, een Bisschop in Hispanieu,

1) dienatelick.

die geleeft heeft ten tijde van Leo de I.

toegheaaemt Magnus ofte de Groote,

Bisschop van Rome, 4. 7. 11.

Hostie, de consecratie, om-draginghe,

aenbiddinge en aenroepinge der self-

der, 4. 17. 37.

Houwelick, dat is vau Godt iugheslelt.

2. 8. 41. eu 4. 13. 3. eu 4. 19. 34.

't En is gheeu Sacrament, 4. 19. 34.

't En moet de Kerckeudienaers niet

verboden worden, 4. 12.23. 't Is de

Priesters iu 't Pausdom verboden, 4.

9. 14. en 4, 12. 23, 27. 't Eu moet

niet veracht worJeu, 2. 8. 43. Hiero-

nymus d'Oudt-vader is een Verachter

van't selfde geweest. 4. 12. 38. Syri-

cius, de Bisschop van Rome, heeft dat

eea besmettinge des vleesches genaemt.

4. 12. 24.

Hugo de S. Victore, ofte, van S. Victor,

een School-leeraer te Parijs 113 0,

vau hem wort gesproken, 4. 19. 22.

Hypocrisie, ofte, Geveyustheydt, die is

den mensche ingeplant, eude hem aen-

geboreu, 1. 1. 2. Tot die zijn wy
alle genegen, 2. 8. 58.

Hypocriten, ofte Geveynsde, haer na-

ture, 1. 4. 4. Haer wercken, 3. 14,

7, 8. Haer gebeden zijn een grouwel

voor Godt, 3. 20. 29. Sy worden

somtijdts van Godt gespaert, en waer-

om, 3. 3. 25.

llypostasis, dat is, Selfstandigheydt ofte

Persoon, also wort de Vader geuaemt,

1. 13. 2. Des H. Geestes, 1,13.2.

JLa, is een Name Godts. 1. 13. 24.

lacüb, die is met sijnen broeder Esau uyt

Rebecca 2108 des werelts, en 1 8 4 O

voor Christus, geboren, en 2 3 5 6,

en 16 9 3 voor Christus, in't hondert

seven-en-veertighste jaer sijncs ouder-

doms gestorven ; hy is een exemplaer

van een elendigh leven, 3. 10.13 Sijn

hope, 3.10.13.LadderJacobs,1.14.12

laloersheyt Godts, 2. 8. 16, 18.

Idioten, welcke de Papisten voor soo

danige houden, 1. 11. 7.

Idololatria, dat is, Beeidendienst, ende

Idolodoulia, dat ia, Beelden-eeringe,

1. 11. 11.

lehova. dat is, Heere, een name Godts,

1. 13 24. Christus is lehova

naemt, l. 13. 9, 10. lerusalem is

lehova genaemt, en waerom, 1. 13

9. Altaer is lehova genaemt, en waer-

om, 1. 13. 9. Enghel voor lehova,

1. 13. 10.

lephtah, een Richter over Israël, die

2758—2764 des werelts, en 1190—
1184 voor Christus geregeert heeft.

Sijn gelofte, 4. 13. 3.

lerobeam, een Koning over Israël, heeft

3 9 6 9-2 9 9 l des werelts en 9 7 9—
9 5 7 voor Christus geregeert: de

Papisten hebben grooter afgoderije,

ala d' Iraëliten hadden onder lero-

beam, 4. 2. 9.

lerusalem, die is gheuacmt lehova, en

waerom, 1. 13. 9. Die en is de stoel

der Algemeiner Kercke niet, ofschoon

Christus aldaer gheleert en gheleden

heeft, 4. 6. 11.

lesuiten, ofte die van d'Orden der So-

cieteyt van lesns, welckers Authenr is

Ignatius Loyola, een kreupel en ver-

loopeu Spaensch Soldaet; en welckers

Orden 1540 van I'aulaa de III.

Paus vau Rome, bevcstighl is, 3. 3. 2

lesus Christus ons eenige Sah'gmaker,

die is geboren ouder den Roomschen
Keyser Augustus, op het eynde van

het een-en-vcertighste jaer sijner re-

geeringe, zijnde het 3 9 47 jaer des

werelts. Hy is Jesus ghenaemt, en

waerom, 3. 6. 1.

lesus Syrach, die ten tijde des Egypti-

schenKoninghsPtolomaeusEuergetesin

het acht eu dertigste jaer sijuer regee-

riuge, (als hlijckt uyt sijn Voorreden
VS. 8.) 3 7 03 des werelts, ende 2 4 5

voor Christns gheleeft heeft. Hy is een

Schrijver van een twijffelachtighe au-

thoriteyt, 3. 5. 18. Syn boeck ghe-

naemt Ecclesiasticus, is een Apocryph

boeck, 3. 15. 4- en 4. 10. 14.

Ignatius d'Oud-vader, en A" 7 1 Bis-

schop t'Antiochien, 1. 13. 39.

Immuniteyt, ofte, Vryheytvande Klere-

ken in't Pausdom, 4. 5, 7. eu 4. 1 1.15.

Indulgeotien . ofte. Aflaten en Pardoe-

neu: siet Aüateu.

Ingevouwen, ofte, lugewickelt geloove,

3. 3. 5, 32. Wie eeuighsins een inge-

wonden , ingevouwen en ingewickelt

geloove gehadt hebben, 3. 2. 32.

Innoceutius d'eerste, 402-417 Bisschop

v-in Rome, 4. 7. 14. eu 4. 19. 21.

Innoceutius de derde, 1198—.1216
Paus van Rome geweest is. 3. 4 7.

en 4. 5. 8, en 4. 7. 19.

Insettiuge, ofte, Instelliughe van Christus

vau 't Avondtmael, die is wel duysent

jaer onderhouden, aengaende het ge-

ven van den Drinckbeker aeu 't volck

4. 17. 48. Zepherinus, des Roomschen
Bisschops, insettiuge ofte instellingh'

vau het houden des Avondtmaels, 4

17. 46.

Insettingen, ofte. Instellingen, der Apos-

telen, die zijn ons schriftelick na ghe-

lateu, 4. 8. 14. en 4. 10. 18. Welcke

goede zijn, 4 10. 27, 30, 32. Welcke

het Woordt Godts contrarie zijn, 4

10. 8. Der Pharizeen, 4. 10. 36. Pau-

selicke, welcke, 4. 10. 6, 9. 't Ghetal

der selfder is onverdraeglick, 4. 10

13. Waer toe sy dienen, 4. 10. 14

Waer toe sy gevonden zijn : namelick,

om geldt te verkrijghen, 4. 10. 15

Kerckelicke, siet, Kerckelicke inset-

tiugen.

Instrument is het Geloove, 3. 11.7. en

4. 15. 14

Instrumenten, Godt ghebruyckt recht en

wel de quade Instrumenten, 1. 17- 5.

loannes, siet, lohannes.

lobs Historie, slet, Historie van lob.

loden, die zijn d'eerst-geboreu in de fa-

milie Godls, 4. IG. 14. Sy zijn de hef

tighste vyanden van Christus, 1. 8

10. Sy dienden den eenighen waren

Godt, 1.11.5. Haer Apostatie. 2. 8

18. Sy hebben haer besweerders ge

hadt, 4. 19. 24. Sy zijn Boeck-be

waerders der Christelicker Kercke, 1

8. 10.

lodendom, 4. 10. 11, 13, 14. en 4.

19. 26, 31.

loodtsche Ceremoniën : van die zijn ge-

sproten de Mysteriën en Sacramenten

der Papisten, 4. 19. 26.

lohannes de Dooper, sijnen dienst, 4.

15. 7. Sijn ampt, 2. 9. 5. en 4. 1.6.

Is in 't midden ghesteldt tnsschen de

Wet en 't Euangelinm, 2. 9. 5. Is een

Verkondiger des Euangeliums, 2. 9.

5. Hoe hy Elias genaemt is, 2. 9. 5.

Hy maeckt onderscheyt, niet tusschen

sijnen en Christus Doop, maer tus-

schen sijueu eu Christus Persoon, 4.

15. 8. Hy is in sijns moeders buyck

gheheylight, t. 16. 17.

lohannes, die 589 Bisschop te Constan-

tinopel gheweest is, 4. 7. 4, 16. en

4. 11. 16. Sijn eergierigheyt, 4. 7. 4.

lohannes , Ghesante van de Oostersche

Bisschoppen in het tweede Niceeusche

Concilie, 787gehouden, 1. 1 l. 14,16.

lohannes de twee-en-twintighste , die

13 1 6—-1 3 3 4 Paus van Rome ge-

weest is, 4. 7. 28. Aea desen lohan-

nes, gelijck oock aen Martinus den

vijfden. Paus van Rome, worden toe-

gheschreven de E.\travaganten, van

welcke gesproken wort, 4. 7. 20.

losephus, de loodtsche History-schrij-

ver, die A° 7 1 geleeft heeft, 1. 8. 4.

en 2. 8. 12.

Irenicus d'Oudt-Vader en Bisschop te

Lyons in Vranckrijck 16 7 ende is

20 3 ghedoodet, 1. 11. 3. en 1, 13.

27, 29. en 2. 6. 4. eu 2. 14. 7. en 4.

7. 7.

Irene, de Keyseriuue eu moeder vau den

Keyser Coustantinus den sevenden,

heefc 787 tot voorstant van de Beelden

eude den dienst de:' selfder, gehouden

het tweede Niceeusche Concilie: van

die Keyseriuue wordt ghewagh ghe-

maeckt, 1. 11. 14. en 4. 9. 9.

lac. de sone Abrahams, is 2 4 8 des

werelts, en 19 voor Christus, ghe-

boren, en 2 2 2 8 des werelts, eu 1720
voor Christus, gestorven. Hy is een

exemplaer van een elendigh leven, 2.

10. 12. Sijn sonde, 3. 2. 31.

Isidorus d'Oudt-Vader, en 5 9 6 Bis-

schap binnen Hispanieu ofte Sevilien

in Spanjen, 4. 9. 22.

Israëliten, Godt heeft onder haer de

Aristocratie ingestelt, 4. 20. 8.

Judas Iscarioth, de discipel en verrader

des Heeren Christus, hoe hy ghe-

seydt wort van Christus uytver-

koren te zijn. 3. 24. 7, 9. Hoe hy

't Avontmael van Christus geunttight

heeft, 4. 17. 34. De Mis-Priesters

zijn hem gelijck, 4. 18. 14,

lulius Caesar, die 3 9 3 des werelts,

en A" 4 6 voor Christus, d'eerste

Keyser der Romeyneu ghcworden is,

en vijf jaren geregeert heeft, van

hem wordt gesproken, 4. 11. 13.

lulius d'eerste, die 3 3 6—3 5 3 Bis-

schop van Rome geweest is, 4. .7.

1, 5. 8.

lulius de tweede, die 1503—1513 Paus

van Rome geweest is, hy was een

Atheïst, 4. 7. 27.

Inpiter, de Koningh van alle de Goden

der Heydenen, 1. 10. 3. en 2. 2.

17. en 3. 20. 5. Hy was de Patroon

van d'Eergierighe onder de Heyde-

nen, 3. 20. 5.

lurisdictie, ofte. Macht is tweederley

in den mensche, 3. 19. 15. en 4. 20.

1. By wieu de Kerckelicke Is, 4.7.

5. en 4. 11. 1, 6. In de Kercke, 4.

7. 5, 6. en 4. 8. 1. en 4. 11.1,5.

Geestelicke, 4. 12. 1.

lustina de Keyseriuue en moeder vau

den Keyser Valentinianus den twee-

den, die 3 7 5— 3 9 2 geregeert heeft,

van die Keyseriuue wordt gesproken,

3. 20. 32. 'en 4. 11. 15.

Instinus Martyr ofte Martelaer d'Oudt-

Vader, heeft 1 3 8 gheleeft, ende is

l 6 3 onthooft, 1. 10. 3. en 1. 13. .

21. en 3. 7. 5.

luvenalis, een Poeët, heeft A" 9 5 ghe-

leeft, l. 11. 3.
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H.

Kuil), de eerste sone van Adam,

is A" 15 des Weicldts, en

3 » 3 3 voor Christus geboren, ofte,

als anderen willen, A° i des wereld ts,

en 3 9 4 5 voor Christus, siju uydig-

heyt tegen sijnen broeder Abel, 2. 5. 1.

Kennisse, wat die zy, 3. 2. 14 Is t'sa-

meu gcvoeght met het geloove 3. 2. 3.

Wort het Geloove geüaemt, 3. 2. 14.

Kennisse Godts, 1. 3. 1. en 1.2. 3. en

1. 4. 1. en 3. 2. 13. Is den raeoschen

natuerlick iugheplant, 1. 3 2, 3. en

1. 3. 1, 3. Wort verstickt en ver-

smoort, 1. 4. 1. Haer werokinghen,

l. 1. 2. Haer eynde, 1. 2. 2. Waer

in sy bestaat, 2. 1. 1. In die is gele-

ghen het eynde des gelucksaligen le-

vens, 1. 5. l. Sy verweckt ons tot

sijn vreese. 1. 10. 2. Sy en is niet

sonder de Kennisse onses selfs, 1

15. 1. l)e Wet leert die, ende oock

de Kennisse onses selfs, 2. 8. l.Sy

is een Jjeere die men in de Scholen

aller-eerst niet gheleert en heeft, 1

3. 3. Veel natnerlicke lichten zijn

ons tot deselfde ontstoocken, 1

13. Die is uyt de uytkomste der

dinghen, 1. 5. 8. In die rust de

vcrtiesinge, 3. 2. 3. Sy is tweederley,

1. 16. I. Welcke de ware zy, 3. 2. 6.

Beschrijvinge der selfder, 1. 2. 1.

Alle rechte Kennisse Godts komt voort

van de Gehoorsaemheyt, 1. 6. 2.

Kennisse van Christus, 3. 2. 6.

Kennisse des Menschen, ofte, onses selfs,

1. 15. l. Die is tweederley, 1. 15. 1.

Bestaet in twee dingen, 2. 1. 1. Haer

werokinghen, 1. 1. I, 3. Haer eynde,

2. 1. l. Haer vrucht, 2. 1. 2.'wien

sy gebiurt, 2. 3. 10. Haer reghel,

1. 1. 2. en 1. 2. 2. Den mensche is de

Kennisse sijnes selfs, door een oudt

sjireeck-woordt altijdt ten liooghsten

aengepresen, 2.1.1. De Philosophen

eu hebben die Kennisse niet wel ghe

bruyckt, 2. 1. l.

Keu-teecken des Antichrists, 4. 7. 25

Ken-tceckeuen der Kercke, 4. 1. 7, 8

9, 10, 19. en 4. 2. 4.

Kereke, ofte, Gemeyntc Godts, de ware

4. 1.1. Is de moeder der Geloovi-

gen, 4. 1. 1. De ware Kercke versthilt

seer veel van de vaUche Kerckeu, 4.

2. 1. Haer sichtbare ghedaente, 4. 1

9, 10. Moet tweesins aengemerckt

worden, als dat sy is eeu sichtbare en

onsichtbare, 4 l. 7. Haer plaetse

4. 1. 9. Sy heeft haer Jurisdictie,

ofte, Macht, 4. 7. 5, 6. en 4 8. 1

en 4. 11. 1, 5. Haer volraaecktheydt

4. 8. 13. Sy is altijdt in de Werelt

geweest, 4. 1. 17. Calholijcke, ofte,

Algemeene, 4. 1. 3, 9. Hoe sy Heyligh

is, 4. 1 13, 17. en 4. 8. 12. Sy is

liijcke van Christus, 4. 2. 4. Sy wordt

soratydts met Christus Naem ghe-

noemt, 4. ] 7, 22 Haer conditie, eer

datter het Pausdom was, 4.4. 1,2.

, Papistische Kercke, 4. 2. 2. Authori-

teyt van de Roomschc Kercke, 4. 6.

16. i)e Kerike kau dwalen, 4. 8. 13.

In wat sin de ware Kercke niet dwalen

en kan, 4. 8.' 13. Hoc sy gestichtet

moet worden, 4. 1. 5. en 4. 8. 1. Haer
ziele is Christus Leere, 4. 12. I. Sy
heeft groote authoriteyt, 1. 7. 2. en

4. l. lU. Sy wordt altijdt van den

lleere bewaert, 2. 15. 8. Haerdis-

ciplijue, 4. II. 1. 2. en 4. 12. I.

Haer fondament 1 7 2 3 en 4 2.lKercken, de bysoudere worden onder de
i
Kinderen Godts un des Dnyvels, wie,

1 Haer macht'is 't wóordt Godts Catholijcke ofte Algemeene Kercke ende waer aen te kennen, I. 14. 18.

onderworpen, 4. 8. 4. Haer Ken-teec- begrepen, 4. 1. 9 De Kercken in 'tl Kinderen Abrahams, welcke, 4. I fi. 12.

keUL-n 4 17 8 9 10 19 en 4 Pausdom zijn pacht-goederen, endel Kinderlicke vreese, 3. 3 26.

2 4 'Sv en' wort 'niet altijdt gesien, Stedehouders, pachters, 4. 5. 11. i Kindts kinderen, Godt wreeckt sijn eerc

4 1
2"

7 De sichtbare wort onder Kercken-dienaer, wie voor een wa.r en- in kindts kmdercn, 3. 8. 18, 19.

de CathoUjcke Kercke begrepen, 4. de oprechte Kercken-dienaer moet ghe- Kloeekraoed.gheydt van Ambrosuis in

1 3 9 Niemandt enraoetsichvani houden wordeu, 4. 3. 10. Siet oock, 't uytbannen van den Keyserlheo-

de Kercke afsehevden, 4. 1.10, 19.! Dienaer des Woordts.
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dosius buyteu de Kercke, 4 13. 7.

en 4. 12. II, 12. Waerom sy van Kercken-dienaers, hoedanige tot den Kluysenaers geloften zijn roeckeloose ge-

Kerckeu-dienst moeten beroepen wor-l loften, 4. 13. 16.

den, hoe, van wien, enfle met wat' Knechtelicke vreese, 3.12. ,27.1

ijse en ceremonie sy moeten beroe- Knye-buyginge in 't ghebedt, 3. 30. .'13.

Godt de Sleutelen ontfanghen heeft,

4. 1. 22. Sy is de vastigheyt der

waerheyt, 4. 3. ',1. In haer en is geen

persoonele navolgiiighe sonder Chris-

tus, 4. 3. 2. Aldaer en is sy niet,

alwaer het Woordt Godts niet en is,

4. 2. 4, 7. üuvolmaeckt is sy in haer

gaven, 4. 8. 13. Sy is de Bruyt eude

de Discipelinne van Christus, 4.8 13.

Sy en is niet dertel om, bnyten Godts

Woort, Wetten te maken, 4. 10. 17.

Bnyten die en is geen ealigheyt, 4.1.

4. Eerbaerheyt ofte gesc'.iicktheyt

ende orden in die t'onderhouden

10. 29. Sy wort uyt de Pracdestinatie

gekent, 3. 21. 1. Van die zijn in het

Pausdom noch teeckenen over geble

ven, 4.2. II. Waerom die door men

schen geregeert wort, 4. 3. 1. Haren

Meester is Christus, 4. 8. I, 13. Sy

en heeft gheen macht om nieuwe lec-

ringen te maken, 4 9. 13. Haer al-

lerhartste straffe is d'Excommnnicatie

of liau, 4. 11. 5. Des Antichrists

sitten inde selfde, 4. 3. 12. en 4. 9. 4.

De Doop is een iugangh in de selfde

4. 18. J9. Gesang in die ingevoert

3. 20. 33. Haer huoft is Christus. 1

14. 6. en 3. 25, 3. en 4. 6. 9. Haer

eenige Leeraer en Meesier isChristus,

4. 3. 3. en 4. 8. 7, 8 Sy is Christus

Bruyt, 4. 8. 13. Christus is haren

Bruydegom, 4. 8. 13. en4. 10. 17.

Kerckelick gesangh, 3. 20. 32.

Kerckeliek oordeel, 4. 12. 14.

Kerckeltcke censuren behooren tot de

disciplijne der Kercke, 4. 10. 29.

Kerckelieke disciplijne, 4. 11.1,2. en

4, 12. 1. siet voorts, disciplijne der

Kercke.

Kerckelieke goederen, de Distributie

derselfder, 4. 4. 6, 7. en 4. 5. 1

Die oprocrigh, 4. 5. 16.

Kerckelieke macht, by wien die is, i. 7.

5. eu 4. 11. 1, 6. Sy wort in vier

hooftstucken begrepen, 4. 7. 6.

Kerckelieke insettiugen, ofte instellingen,

ordonnantien en wetten, 4. -4, 4. en 4,

10. 5, 6, 9. Die zijn Rudimenten, of-

te, eerste leeringen er de onderwijsin-

gen der menschelicker swackheydt, 4.

10. 31. Twee hooft-stneken der self-l

der, 4. 10. 29. Of sy de Conscientiel

verbinden, 4. 10. 5. Welcke goede

zyn, 4. 10. 27, 'iO, 32. Hoedanige de

Pauselieke zijn, 4. 10. 6, 9. i

Kerekelicke Regeerders, ofte, Regeerders

der Kercke, 4. 3. 8. en 4. ö. 1 3. enl

4. 11. 1. I

Kerckelieke Regeeriujie, die niet te ver-

achten, 4. 10. 27. Siit oock, Hiër-

archie.

Kerckelieke Schrijvers, 1. 13. 19. en 2

2. 4, 9. Die slellen driederley soort

van wille I) 2. 2. 5. Paer beschrij-

van den vrijtn-v,-ille, 2. 2. 4.

Kerckelieke vergadcringe of by een kom-

sten zijn uootsiikelick, 2. 8. 33. en

4. I, 5,

knye-buyginghe in 't gebedt, is niet

alleeu een menschelicke, maer oock

een Goddelicke Traditie, 4. 10. 30.

Knye-buyginge in de Helle, 3- 6. 8.

pen en bevestigt worden, 4. 3. 10,

II, 12, 13, 16. Sy moeten in de

teghenwoordigheydt des volcke verko-

ren worden, 4 3. 15. Sy moeten door

middelen verkoren zijn, 4. 3. 14. Komen, voor. Naderen, 4. 16. 7.

Siet oock, Dienaers des Woorts, eniKomste van Christus, in die is bewesen

Herders in de Kercke.
|

de volheyt der genade, 4. I. 36.

Kerrken-dienst, die is de ziele der Kerc-I Koningen, siet, Coningen

ke 4. 2. 7. Verachtinge des selfdeu Konsteu, Aholiabs en Bezakels konsttn

en sal niet ongestraft blijven, 4. 1. 5.1 waren van Godt, 3. 2. 16. In ons

Afdeelinge des selfdeu, 4. 3.1. Een] is eenighe bequaemheyt om Kousten

deel des seKden is de bedieninghe der
j

te leeren, 3.3. 14. Konsten van hant-

Sacramenten,4. 3.6. en4. 15.30, Siet werek zijn van Godt, 3, 2, 16.

oock. Dienst, en Dienst des Woorts. Kracht, en Krachten, siet, Cracht

Kercken-raedt, ende haer ampt, siet,

Consistorie.

Kerck-hoven, 3. 25. 8.

Ketter, wie onder de Papisten voor een

ketter gehouden wort, 4. 9. 14.

Ketters, 4. 2. 2. 6, 6. Wie de Papisten

voor ketters houden, 4. 3. 2. Wy en

zijn daerom geen ketters, om dat wy

van de Pauselieke Kercke afgheweec-

ken zijn, 4. 2. 5, 6.

Ketterije, 4. 2. 5. fiutychiaensche ket-

terije, 4. 9. 13.

Ketterijen, 4. 2. 6. Alle ketterijen en

secten behooren tot het rijeke des

Antichrists, 4. 7. 25.

Ktyser, die roept te samen en vergadert

alleen een Alghemeen Concilie, 1. 11.

14. en 4. 7. 8. en 4. 12. 22.

Kinder-doop, die wordt uit de H. Schrif-

tuyre bewesen en bevestight, 4. 16.

1, 10. Argumenten, ofte. liewijs-re-

denen der tegen-pnrtije tegen den self-

deu, 4. 16. 10, 31. Of den Kinder-

doop sijnen oorspronck heeft uyt de

instellinge der Kereke, 4. 8. 1"

Vrucht des selfden, 4. 16. 9.

Kinderen, die brengen de verdoemenisse

met haer njt hacrs moeders buyck.

Crachten.

Krijghs-lieden, haren Patroon onder

de Heydenen was Mars, 3. 30 5.

11.

Lacedemoniers Discipline, 4. 13. 8.

Wie by haer waren de Ephori,

4. 20. 31.

Laetautius, de Oudt-Vader, 3 3 ver-

niaert, ende heeft 3 3 2 gheschreven

sijn Institutien ; hy wordt genoemt

en by gebracht, 1. 3- 1. en I- 4. 3.

en 1. 5. 12. en 1. 11. 6. en I. 12. 1.

Ladder Jacobs, 1. 14. 13.

Laetste Olysel, ofte, Salvinge, en is

geen Sacrament, 4. 19. 18.

Laetste, ofte, Lyterste Oordeel van Chris-

tus, 1. 5. 6. en 2. 16. 17. en 4. 17. 12.

Laetste verrijsenisse, siet, Verrijsenisse

des vleesi hes.

Lampen, ofte. Lichten : in ons zijn

ontstoocken natnerlicke Lampen otte

Lichten tot de kennisse Godts, l. 5. 14.

Laodicensische Concilie, 3 6 7 ghehou-

den, 4. 4. 12.

Lasteren den Heyligen Geest, 3. 3. 22.

Lasteringhe tegheu den Heyligen Geest,

1. 13, 15. en 3. 3. 22. Lasteringhe

3. S.
3 1. 8. en 4. 15. 10. Hoe sy van] des Naestens wordt verd

Godt weder-geboren wordeu, 4. 16. 47, 48.

17. Sy moeten gedoopt worden, 4. 16. Lateraensche Concilie, te Rome in de

1, 10. Waerom sy moeten gedoopt

worden, 4. 16. 5. Sy worden geboren,

niet uyt de geeslelicke wedergeboorte,

maar uyt de vlceschelicke Generatie,

ofte Ghebocrte, 3. 1. 7.Haervcrbe-

leringhe, 3. 4.21. Of de Apostelen

kinderen ghedoopt hebben, 4. ! 6. 8.

VVaerom 't Avondmael aen die niet

Kereke van S. Jan Ie Lateran ten

tijde van Innocentius de derde. Paus

van Rome, 13 15 ghehoudeu, in

welck Concilie aller-eerst, eude een

Wet gbeniaeckt is van de Bieehte,

ende ooik de Transsubstantialie in de

werelt gebracht ende gearrcsteert is

3, 4. 7, 16.

uytgedeelt en wort, 4 16. 30. Sy zijn Lalria ende Doulia, 1. II. 11. en I.

door een erfaehligh recht in "tvcr-i 13. 2.

bondt begrepen, 4. 16. 24. Sy zijn Latijn gebiuyken de Papisten in haren

erfghenamen des Koninrkrijcks der] Godudicnst, 4. 14, 4.

Hemelen, 4, 16. 33. Sy worden son-lLatijusche Overfctler heeft menighniael

'illeiis.

daers gheboren, 4. 16. 17. In haer is

het zaedt des gheloofs, 4. 16 20.

Haer worden in 't Pausdom gegeven

Abdijen en Priorsehappen, 4. 6. 9.

Kiudercn Godts, welcke, I. 14. 18.Sy

worden geboren door 't gheloove, 2.

13. 2. Haer Si hole, 1. 6. 4. en 2. 6.

1. Gheloovighe zijn kindcien Godts,

4. 17. 3. Kinderen Godts zijn wy

door nenneminge, 3. 14, 5.

het woort Sacraniertum gtsleldl '

't Griecksche woort Mytteiion, dat

is, Verborgentheyt, 4 ]4. 2. en 4.

19. 36.

Laurentius, Bi.'isehop binnen Milaen, die

ten tijde van Gregorius Magnus ghe-

storven is, 4. 7. 6.

Lazarus, hoe hy van sijn graf-doec-

ken oulbondcn is, 3. 4, 5.

I,edighf.\t dei Monnicken. 4. 13. 10.
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Leec'kea die ea ino^huiL niet doopen, 4.

15. 20, 21, 22. Beeldea wordeu

Boeckeu der Leeken ghenaemt, eade

van Gregorius Magnus, Bisschoi) vaa

Konie, L. 11. 5. en oock van de

Papistea, 1. U. ö, 7.

Leeraers zijn noodigh ia de Kercke, 4.

3. 4. Haer ampt 4. 1. 1. en 4. 3. 5.

Leere, van Christus is de ziele der Kerc-

ke, 4. 12. 1. Moses Leere haer scopus

ofte wit eude ooghmerck, 1. 8. 7. Des

gheloofs, is in 't Paasdoni verdor-

ven, S. 2. 1. Der Pcrniteutie, is van

de Sophisten verdorven, 3. 4. l.

De Leere der Papisten is uyt schric-

kelieke sacrilegien eu blaspheinien

bustaende, 3. 5. 3. Het Geloove is

een niede-gheselliune der Leere, 3.

2. 6. tiet Euangeliuru wordt een

Leere des Gheloofs genaemt, en waer-

om, 3. 2. 6.

Leeren in de Kercke, de ware maniere

daer van, 4. 8. S.

Leseu, der Heylige Schrifture, is noo-

digh, 1. 9. 2.

Lescr, Aurelins is van Cyprianus den

Oudt-vader tot Leser ghesteldt in

de Gemeente te Carthago, 4. 4. 10.

Lesers, 4. 4. 1, 9. en 4. 19. 22, 24, 27.

Leo Koniauus, toe-ghenaeuit Magnus
ofte de Groote, d'eerste, die 44 O

—

4 6 1 Bisschop van Kome geweest is.

3. 5. 3. en 4. 4. 11. 12, 13. en

4. 5. 2. en 4. 7. 1, 2, 4, 5, 11,

15, 19, 22. en 4. 9. 11. SijnEer-

gierigheydt, 4. 7. 15.

Leo de tiende, die 15 13—1522
Paus van Kome geweest is : hij was

scer wreedt, 4. 7. 24. endeeen Atheïst,

4. 7. 27.

I*etter-konst, 2. 5. 16.

Letter eude Geest, 2. 11. S.

Leven of Leeven : het leven des nieu-

sches is vau Godt met sekere liniy-

ten ofte bepalinghen ouisi'hreveii, 1.

16. 9. en 1. 17. 4. Dit tegenwoor-

(iighe leven is een zeghen Godts, 2

8. 37. en 3. 9. 3. Het teghenwoor-

dighe leven is kort ende ydel, 3. 9.

2, 4. Het Christelicke leven, 3. 3.

20. en 3. 6. 1. Het eeuwige leven

is het scopus ofte wit ende oogh-

nierck van alle Geloovige, 2. 10. 1.

en 3. 9. 4. en 3. 25. 2. Het eeuwighe

leven waeroni dat een Loon ofle Be-

looüinge genaenit wort, 3. 18. 3, 4.

Kynde des mensclielieken levens, 1.

5 1. Gehoorsaemhtydt des levens eu

lijdens vau Christus, 2. 16. 5. Chris-

tus 13 d'Autheur des levens, 2. 17.

I . en 4. 1 7. 8. C hristus is het Leven,

4. 16. 17. Christus is het Hroodt

des Levens, 4. !7. 5. Christus heeft

voor ons verkregen de genade Godts

ende het eeuwige leven, 2 17. 1.

Christus heeft door sijn Doodt ous

het Leven toeghebracht, 2. 16 5.

en 4. 17. 8 Christus is de Fontejne

des Levens, 4. 17. 1. 8. GoJtisd'Au-
theur des Levens, 3. 25. 4. Godt
geeft middelen om ona leven te be-

schermen, die wy ghebruycken moe-
ten, 1. 17. 4 De Geloovighe tien

hoojjer dan op dit tydclick leven,

K. 8. 4. Een eïemplacr van een

elendigh leven zijn. Abraham, 2. 10.

II. Adam, 2. 10. 10. Hab.1,2, 10.

10. Jacob, 2. 10. 12. Isaac, 2. 10

12 en de Noarh, 2. 10. 10. Het

leven des menschen is een roock en

schaduw e gheiijck, 3. 9. 2. Het

leven des meuschen wordt bv een

schildwacht vergeleecken, 3. 9. 4.

Levende, Christus is het levende beeldt

Godts, 2. 2. 20.

Leveudighe, waerom sy bidden voor

nialkanderen, 3. 20. 24.

Levendigh-makend, Christus vleeach is

levendigh-makend, 4. 17. 9.

Levendigh-makende : Christus is het

Levendigh-makende Broot, 4. 17. 1.

Leveudigh-makiüge, en wat sy is, 3.

3. 3. Onse Levendigh-makiuge is

eeuwigh, 4. 17. 5.

Leugen is t'eenemael verboden, 2. 8. 47.

Levitische Priesters waren Christus voor-

beelden, 4. 12.25. Levitische dicust.

4. 12. 25.

Leydinge der nature, wie door die na ile

deught getracht hebben, 2. 3. 3.

Liberael, ofte, milt vau nature is Godt,

1. 14. 22. en 2. 3. 1 1. en 3. 20. 26.

Liberaeliteyt of niildigheyt GoJts, 1. 5.

4. en 1 14. 22. en 1. 15. 1. en

2. 1. 4. en 2. 2. 17. en 2. 3. 11

eu 3. 20. 38. 44. en 3. 24. IV.

en 4. 1. 21.

Libertijnen, ofte, Vrygeesten, 1. 9 1, 3.

Lichaam van Christus dat is eyndigh 4.

17. 26. Uatwordteen Tempel genaemt,

2. 14. 4. Hoe dat in 't Avondmael ge-

geten wordt, 4. 17. 5. Hoe dat van de

ongheloovighe en godtloose ghegeten

wordt, 4. 17. 34. Christus Lichaem
is verheerlickt, 4. 17. 29. Hoe onse

zielen met Christus Lichaem ghe.

voedt worden, 4. 17. 32.

Lichaem des mensehen, de mensche be-

staet uyt lichaem ende ziele, L 15. 2.

en 2. 14. 1. Maecksel van 'smensch:

lichaem, 1. 5. 2. Ons lichaem moet
oock Gode toegheheylight wordeu

3. 25. 7. Dertel wesen des lichaems

wort verboden, 2. 8. 44.

Lichamelick diugh, of dat een geeste-

lick bevestigen kan. 4. 14. 6. 7.

Lichamelicke dinghen, wat 's meuschen

wille in die vermach, 2. 4 6.

Lichten, siet Lampen.
Lichter is eeren van dienen, 1. 11. 11

eu 1, 12. 2.

Lichtvcerdigheydt vergheselschapt met

onweteuheyt, biengt afgoderije voort,

I. 5. 11.

Liefde, 2. 8. 54. Die wort van 't Reluove

voort ghebracht, 3. 3. 41. Hoe sy

meerder is dan 't gheloove, 3. 18. 8

Sy maeckt het gheloove krachtigh. 3

I I. 20. Haren aert, 3. 7. 5, 6. Haer
kracht, 3. 4. 36. Haer regel, 3. 10. 5

en 3 19. 14. Haer drie eyndeu. 4

17. 38. Of sy vau haer selveii begint

2.8.54. Hoesydesondebedickt, 3

4. 36. Sy soeckt het hare niet, 3. 7. 5

Sy is lijdtsamigh, 3. 7. 6. Wie de self

de vervult, 3. 7. 7. Sy en moet niet

gebroken worden, 4. JO. 21. Geloft

der liefde, 4. 19. 26 De Christelicke

vryheydt moet de liefde onderworpen

zijn, 3. 19. 13. Het Avoudtmacl i:

een handt der liefde, 4. 1 7. 38.

Liefde Godts, 1. 14. 2. en 2. 17. 2. Di

belofte is een getuygenisse van di

selfde, 3. 2. 32. llie is't beginsel

onser rechtveerdighmakinghe, 3. 14

6. Sy is d'eerste oorsake onses salig-

heydis. 2. 17. 2.

Liefde d(S Naestens, 2. 8. 50, B4, 55

Liefde onses selfs, fict Eygen-liefde.

Linus een Discipel vau 1'aulus, 2. Tim
4. 21. die A" 68— 79 -Bisschop van

Rome gheweest is, 4. 6. 1 B.

Lof der rechtveerdigheyt, 3. 13. 2.

Loffelicke gewoonte, 4. 11, 10.

Lombardus, toeghenaemt de Meester
der Seuteutieu eude der Schoolas-

tijcke ofle der School-leeraers ; hy is

1151 Bisschop te Parijs gheweest;

hy is der Sophisten Pythagoras, 3.

15. 7. Hy wordt by ghebracht eu

wederleght, 2. 1. 9. en 2. 2, 4, 5, 6.

en 2. 3. 5, 7, 13. en 2. 17.6. eu 3.

2. 8, 41, 43. en 3.4.1, 15,23, 39

en 3. 15. 7' en 4. 14. 16.

Loon des geloofs, 3. 18. 3. Waerom het

eeuwighe leven een loon ofte beloo-

niuge genaemt wort, 3. 18.3. 4. Loon
is den Geloovigeu belooft, 3. 18. 3.

Lucanns een Poeét, hy is A" 65 vau

deu Roomschen Keyser Nero gedoo-

det, 4. 6. 8.

Lucianus, die Godts-lasterlicke Philo-

sooph, Apostaet en Atheïst, die 113
geleeft heeft, vau hem wordt gespro-

ken, 3. 19. 1. eu 4. 7. 27.

Lucius, die 25 3—25 5 Bisschop van

Rome geweest is, 4. 7. 14.

Lucretius eeu Poeët, die 3 84 3 de

werelts, en 10 5 voor Christus ge-

leeft heeft, 1. 5. 5.

Lyconides en Comedie-Schrijver, 1.

17. 3.

Lycurgus een wet-gever van die vau

Sparten of Lacedemonien, heeft 3 4 5

des werelts, en 9 O 3 voor Christus

geleeft, 4. 13. 8.

Lyden van Christus, wat hèt zy het

Lyden van Christus vervullen, 3. 5.

3. Gehoorsaemheyde des Levens en

Lydeus van Christus, 2. 16. 5.

Lyden voor de gerecht gheyt dat is troos-

telick. 3. 8. 7. Die soorte des lydens

is den Geloovigeu eygcn, 3. 8. 8.

Lydtsaeniheyt die is noodigh, 2. 3. 37
Die is den Gheloovigeu noodig, 3. 8.

1, 10. en 3, 20. 52. en 3. 35. 1.

Lydtsaemheyt der Chrisleuen en Phi-

loscphen, 3. 8. 11,

Lydtsamigh is de liefde, 3. 7. 6.

Macedonius, een Kelter 3 6 1 hy

wordt ghenoemt eu wederleght,

4. 9. 13.

Macedoiiiaoen, Ketters 3 61, van den

voornoemden Ketter alsoo ghenaemt,
sy wordeu ghenoemt eu wederleght,

1. 13. 16.

Machabeen Moeckeu, zijn Apocryphe

Boeckeu, 3. 5. 8.

Macht Godts, 1. 5. 6, 8. en 1. 14. 2,

20, 21, 23. en 1. 16. 3, 8. eu 2.

8. 15, 18. en 3. 2. 31. en 3. 21.

4. en 4. 17. 24.

Macht van ous meuschen, 2. 2. 13. en

2. 8. 3.

Macht sonder kenuisse en wetenschap,

3. 4. 21.

Macht der Kercke, 4. 7. 5, 6. en 4.

8. 1. en 4. 11.1,5. By wien die is

4. 7. 5. en 4. 11. 1, 6. Sy wort in

vier hooftstuckeu begrepen, 4. 7- 6.

Macht van fe binden eu Ie ontbinden,

3. 4. 14, 15.

Macht lier Pre] helen, 4. 8. 3.

Macht der Sleulelen, 3. 4. 14. en 4.

12. 1- Geen matht der selfder en

issrr buyicn Godts Wooit, 3. 4. 14.

Macht der Roomseher Kercke, in vier

slHcken bcslaerde, 4. 7. 6. en 4. 8. I.

Mscht der OlHci:-,ltn is bespollilick,

4. 11. 7.

Mackt des Paus is seer groot, 3. B. 2

Macht des PausJonis die is eerst uyt
kleyue beginselen ontstaen, 4. 11. 10.

Die hebbeu sy eeu vryhevdt aenghe-
hecht, 4. 11. 15.

Macht vau Christus, hy is begaeft met
een ou-eyndighe Macht, 2. 15. 5.

en 2. 16. 16.

Mncrobius, een Historie-schrijver, die

A" 6 geleeft heeft, 1. 5. 3.

Maeghdelicke, ofte, ongebouwde eu on-

getrouwde Staet, 2. 8. 43. en 4. 12.

20. 27, 28. eu 4. 13. 3, 17, 18,

19, 21. Geloften des selfden, 4. 13. 3.

Maeghdelickheyt, die is eeu nytuemende
deught, 2. 8. 42. Wat anders is de

Maeghdelickheydt, en wat auders de

Mae^hdelicke,oft6,Ougehouwde-staet,

4. 13. 3.

Magistraat, sijnweerdigbeydt, 4. 20. 24.

Sijn Ampt, 2. 8. 46. eu 4. 11. 16.

en 4. 30. 9, 12. Men moet dien

ghehoorsaem zijn, 2. 8. 38, 40. en

4. 10. 5. en 4 20. 8, 22,23, 32.

Hy is Gode ouderworpen, 2. 8.38.
eu 4. 20. 33. Suuder sonde is het

hem geoorlooft te doodeu, 4. 20. 10.

't Ampt vau een Magistraet verschilt

vau het ampt van eeu Herder of

Kerckeu-dieuaer, 4. 11. 5, 8. eu

4. 13. 2, 14, 17.

Magistraten die zijn van Godt gheordou-

neert, en behagen hem, 4. 20. 4.

Sy wordeu waerlicks met Godes

Naem, ofte Goden genaemt, 4. 16.

31. en 4. 20. 4. Sy zijn Godea

Stede-houders, 4. 20. 6. Sy z.jn

Voedster-heeren der Kercke, 4. 20.

5. Sy zijn oock de Kerckelicke dis-

cipliju onderworpen, 4. 12. 7. Wat
sy vermoghen iu Kerckelicke saken,

4. 11. 16. Alen en moet die niet

vleijen, 4. 30. 1, 31. Men moet

aeu haer Tol en Schattinghe be-

talen, 4. 20. 13. Sij mogeu wel

weltelicke oorlogen voereu. 4. 20.

11. Haer anthoriteyt en moet niet

veracht wordeu, 4. 20. 31.

Magnificeutie Godts. 3. 4. 10.

Majesteyt Godts, 2. ,8. 18, 59. Die

wordt besoedelt en verontreyuight

door hem af te beelden, 1. 11. 2.

Manes, eeu Ketter 2 7 6, van siju Dis-

cipelen genaemt Mauichaeus, hy wordt

genoenit eu wederleght, 1. 7. 3. en 1.

14. 3. eu 1. 15. 5. eu 2. 13, 2.

en 3. 23. 5.

Manicheeu, Ketters 2 7 6, na den voor-

noemden Kelter alsoo ghenacuit, sy

wordeu genoenit en wederlcgt, 1 . 7.

3. en 1. 11. 16. eu 1. 13. 1. en

I. 14. 3, 5. au 1. 15. 5. eu 3. 1.

II. en 2. 11. 3. eu 2. 13. 1, 2.

en 2. 14. 8. en 3. 11. B. en 3.

23. 8. en 3. 25. 7. eu 4. 12. 19.

4. 13. 9. en 4. 17. 25. Oude ende

Nieuwe Manicheen, 3, 13, 2. Secte

der Manicheeu, 1. 14. 3.

Mauichaeus een Ketter, anders oock

ghenaemt Manes, siet Manes.

M;iiii( re van Ie Leeren in de Kercke, na

de verscheydenheyt des tijdts, is ver-

S' beyden, 4. 8. 5, 6, 7, 8. Ware ma-

niere van te Lecreu in de Kercke, 4.8.8.

Manilius een Poeët, die 19 16 des

werelts, en A° 32 voor Christus

ueleeft heeft, 1. B, 5.

Manua, 2. 10. 6. Vergelijckinge des self-

den met het Avontmael, 2. 10. 6.

Mauoach, de Vader van Simson, heeft

2 7 7 des werelts, en 1 1 7 8 voor'

voor Christus geleeft, als in welck
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jaer siju soue Siuisüii glieboreü is,

siju ofterhaaJe, 4. 10. 25.

Marcellus, die 3 O 4—309 Bisschop

van Kome geweest is, 4. 6. 12.

Marcianus, ofte, Miirtiaiius, een Keyser

ia 't Oosten, hy heeft 4 5 0—4 5 7

geregeert : van hein wordt ghespro-

ken, 4. 7. 2.

MarcioQ een Ketter 144 , hy wordt

genoeint en wedcrleght, 2. 13. 2. en

4. 15. 21. ea 4. 17. 17, 25.

Marcioniteu, Ketters 14 4, ua deu

vooruoeiudeu Ketter alsoo gheuaenit.

ï>y worden gheuoenit en wederieght,

1. 11. 16. en 2. 13. 1, 3. Nieuwe

Marcioniteu, 2. 13. 3.

Maria, de Maghet, Moeder des Heeren

Christus : so heeft Joseph bestaan

van Na-maeghschap ot" bloed-ver

wandschap, 2. 13. 3. Be Papisten

roepen haer aen in haer gebeden, 3

20. 22. Siet oock Christus.

Mars, de Gcdt van den Oorlogh onder

de Heydenen, dien de Krijghslieden

onder haer voor haren Patroon hiel

den, 3. 20. 5.

Martelaers: haer bloedt, 1. 8. 13

Vrucht des selfdeu bloedts, 3. 5. 4

Wat ons haer exempelen proliteeren,

3. 5. 3. Haer Keliqien, ofte. Over

blijfselen, 4. 13. 15.

Materie des Avondmaels, 4. 17. 11, 33

Der Beelden leert selve dat sy gheen

Goden en zijn, 1. 11. 4. Der blijdt-

schap voor den Godtsalighen, 1. 5. 7

i)cr menschelicker elendigheydt is uyt

den mensche, 3. 23. 9. Christus is de

Materie onses saligheyts, 2. 17. 2,

Martiauus de Keyser ; siet Marcianus,

Martinns de V. die" 1 4 1 7—1 4 3 Paus

van Kome gheweest is: hem wor-

den d'Eitravaganten toegeschreven,

4. 7. 20.

Matigbeyt betaerat den Christenen wel,

4. 12. 18.

Mauritius de Keyser, die heeft 58Ö-C02
geregeert, 4. 7. 16. 17. en 4. 11. 16

Maximus ïirius, een Platonisch Philo

sooph, die 1 5 7 geleeft heeft, 1. 11. 1

Medardus, een Heylighe der Papisten,

dien sy aenroepen, 3. 20. 22.

Medea, een groote Tooveresse ende de

huysvrouwe van Jason, die uiet an-

dere Griecksche Overste voer nae

Colchüs, iu 't schip Argo om van daer

bet Gulden Vlies te halen 2 7 1 4 des

werelts, ende 123 4 voor Christus,

haer spreucke by Ovidius, 2. 2. 33.

Mede-deelinghe der Eygbenschappen, 2.

14. 1, 2. en 4, 17. 30.

Mede-gesellinne, bet Geloove heeft dt

Hope tot een Mede-ghesellinne, 3. 2.

42. Het Gheloove is een Alede-ghe-

selinue der Leere, 3. 2. 6

Mede-wercken, hoe wy, 2.3. 11. en 2.

5. 17.

Mede-werckende gbcnade Godts, 2. 2. 6

eu 2. 3. 11.

Melaetsche, waerom sy tot den Pries-

tereu gesonden zijn, 3. 4. 4.

Melaetsheydt, een Gheestelicke is de

sonde, 3, 4

't gemeen. 3. 7-6. Godt is een Vader

der menschen, 1. 5. 3. Godt verlicht

veel menschen sonder de Verkondi-

giuge des Euaugeliuras, 4. 16. 19

Melciades, die 3 1 1—3 14 Bisschop Menschen (des) I), Scheppinghe, 1. 14.

an Rome geweest is, 4. 7. 10

Menas, ofte, Menuas. Patriarch binnen

Constantinopel, heeft gepresideert ofte

is Praeses geweest in het tweede

Constantinopelsche Concilie, zijnde

het vijfde algemeene, aldaer van den

Keizer Justiuianus 553 t'sameu ghe-

roepeu, 4. 7. 2.

Mensche, die is van sommige Philsophen

gbenaemt Microcosmus, dat is, een

een Kleyne werelt, 1. 5. 3. Een

wonderbaer bewijs van Godes werc-

ken, 1. 14. 20. Ghebeel verdorven,

2. 3. 1. Bestaet uyt lichaem en ziele,

1. 15. 2. en 2. 14. 1. Gheschapen

nae Godes Beeldt, 1. 15. 3. Iu hem

zijn vijf sinnen, 1. 5. 6. In hem is

een Patroon, uyt twee verknochte

substantien t'samen ghevoeght, 2.

14. 1. Hy heeft voor den val een

vrijen wille gehadt, 1. 15. 8. Hy
is door sijn eyghen wille gevallen.

1. 15. 8. Hy is oorsake sijnes ver-

derfs, 2. 5. 1. Hy eu kan van na-

tuyre de stemme Godts gheen ghe-

hoor geven, 2. 5. 11. Hy is out-

blootet van de gave der ghenade,

3. 1. 4. Hy vermach so veel om te

verstaen de verborgeutheden Godts,

als hy door sijn ghenade verlicht

is, 2. 2. 20. Hy doet quaet met

wille, nochthans ongedwongen, 2. 2.

7. Hem, ende niet Gode, moet de

herlneckigheydt sijnes herten toege-

schreven worden, 2. 5. 5. Buyten

hem moet d'oorsake der verkiesinge

gesoeht worden, 2. 3. 8. In hem

zijn twee verscheydeu natnyren, 2.

14. 1. Hy is een tUer van een dagh

levens, 1. 11. 4. Hy is van natuyre

deu duot onderworpeu, 3. 23. 3. In

hem zijn Gudes gaven nochoverghe-

bleveu, 2. 2. 17 Hv wort alleen door

't geloove gerecbtveerdlght, 3. 11.

19, 20.

Menschelick, Christus beeft, op dat hy

't Middelaers-arapt bedienen sonde, het

nienschelik vleesch moeten aenncraeu,

2. 12. 1, 4. Uoor Adams sonde ii

't geheele menschelicke gheslacht ver

dorven en besmet, 4. 1. 17. Heteynde

van 't menschelick leven, 1. 5. 1. Men-
schen worden genomen voor 't

schelick geslacht, 4. 16. 31.

Menschelicke Wetten, hoe die te onder-

houden zijn, 4. 10. 5. Adam is ds

wortel van de menschelicke natuyre,

2. 1. 6. Godt is under een mensche-

licke ghedaeute verschenen, 1. 11.3

Welcke menschci'cke instttingen te

prysen zijn, 4. 10. 27, 30. Materie

I

der nieDScbelicker elendigheydt, is nyt

den mensche, 3. 23. 9.

Mede-wesend ia de Sone met den Vader,
i
Menschen, die zijn in dit leven on-eyn

13. 4, 5. en 4. 8. 16
Medicijne, ofte, Genees-konst, 2. 13.3.

Waer toe sy verordent is, 1. 5. 2
Meditatieu, Godtvruchtige, siet, Godt-

vruclitige Meditatien.

Meerder hoe de' Vader is van Christus,

1. 13. 26.

Meerdere, ofte, Grootere Ordcus, 4.

19. 28.

Meester, Christus is d'cenighe Leeraer

en Meester der Kercke, 4. 3. 3. en 4

8. 7, 8.

dige perijckelen onderworpen, 1.17.

10. Worden aengebedun, en hoe, 1.

12. 3. Zijn alle boos van natuyre,

2. 5. 3. Sy en zijn geen steenen noch

bloeken. 2. 6. 7- Menschen voor 't

menschelick gheslacht, 4. 16. 31.

Belijdeniisu der sondcn voor de men-

schen. 3. 4. 10. Hoe Godt wcrckt

in de herten dir menschen, 2

Godt veriijckt met sijn zeghen den

menschen, 3. 7. 8, 9. Godt beveelt

goedt te doen aen nllcn mensch'

20. en 1. 15. I. eu 2.1 1. 10. en

2. 5. 18. Uytnementheydt en voor-

treffelickheyt, 1. 15. 3, 4, 5, 8. en

4. 17. 42. Ghevangenisse, 2. 4. 1.

en 4. 1. 1. Elendighe conditie buy-

ten Christus, 2. 16. 2. Boosheydt,

1. 4. 4. Geboorte is onreyn, 2. '13.

4. Dcelen, nyt welcke hy bestaet, 1.

15. 2. Ondanckbaerheydt, 1. 5. 4.

Verkiesiughe in uytwendigbe diughen

en is niet vry, 2. 4. 7. Verstaudt

wat dat vermach in Aerdtsche en

Hemelsche dinghen, 2. 2. 13. Ver-

staudt wat dat vermach in Geestelicke

dingen, 2. 2. 18.

Menschheydt van Christus, dinghen die

tot de sell'de behooren, 2. 14. 2. Nae

sijn menschheyt beeft hy onsdeRecht-

veerdigbeydt verworven, 3. 11. 9

Christus ware Menschhevt, 1. 13. 1.

eu 2. 13. 2.

Merck ofte Ken-teecken van Christus,

3. 18 7. On-uytwisselick,4. 19. 31.

Oes .\ntichrists, 4.7.25. Des Paus,

4. 7. 26.

Merck ofte Ken-teeekenen der Kercke,

4. 1. 7, 8, 9, 10, 19 en 4. 2. 4. De
Satan poogt die wech te nemen, 4.

1 11.

Mercurius, eeu Afgodt onder de Hey-

denen, 1. 10. 3. en 3. 20 5. Dien

de Gierigaerts ouder haer voor haren

Patroon hielden, 3. 20. 5.

Mercurius Trismegistus, een toehoorder

van Noach ende een Egyptisch Phi

losüoph, heeft 2 des werelts, en

19 4 8 voor Christus geleeft, 1. B. 5.

en 1. 8. 3. en 4. 16. 31.

Messias is Christus genaemt, 2 15.2.

Metropolitaen, 4. 7. II, 14.

Metropolijt, 4. 4. 14. en 4. 7- 6, 8, 11.

Metropoliten. 4, 4. 13. en 4. 7. 6, 8, 11.

Meyn-eedigheytis tevervloecken,2.8.24.

Michaël, de Engel, een groote Vorst,

2. 10. 22.

Michaël Sevetus, die 15 5 3 om sijn

grouwelicke blasphemien te Geneven

verbrandt is, hy was een weder-doo-

per, 4. 16. 31. ende hy wordt ge

noemt en wederieght, 1. 13. 10, 22.

eu I. 15. 5. en 2. 9. 3. en 2. 1 ,

1. en 8. 14. 5, 6, 8 en 4. 16

29, 31. en 4. 17. 30
Middel, sonder dat zijn de Apostelen

verkorenen, 4. 3. 13.

Middelaer, Christus is d'eenige Midde-

laer en Voovbidder tusschen Godt

ende den Mensche, 1. 14. 12.

2. 6. 1, 2, 3, 4. en 2. 12. 1,

3. en 2. 15. 5. en 2, 16. 16. en

2. 17. 1, 4. en 3. 20. 17,18, 19,

20. en 4. 12. 25. Christus, opdat

hy 't Middelaers-ampt bedienen sonde,

heeft het vleesch moeten aennemen,

2. 12. 1, 4. Christus bedient bet

Middelaers-ampt in den persoon van

een Enghd, 1. 13. 10. Twee na-

tnyren ztjnder in den persoon des

midd.laers, 2. 14. 1, 2, 8. Christus

is Middelaer der Verlossingbe on

Voorbiddinge, 4. 20 20. Sondir den

Middelaer en isser geen genade, 2.

6. 2. Em Middelaer isfer beyde des

Ouden in Nieuwen Testaments, 2

1) Mi-

10. 4. Een mensche is de Middelaer,

waerom, 2. 12. 1, 3. Geboorsaem-

heyt des Middelaers, 2. 12. 3. Sijn

ampt, 2. 12. 2, 4. Siet, Christus

Ampt. De Middelaer is de SoueGodts,

3. 20. 17. De Middelaer is eygent-

lick de Sone Godts, 2. 4. 5. Chris-

tus is Middelaer, 1. IU. 1. en 3. 2.

1. Christus is onse Middelaer, 3. 2U.

17. Iu deu Persoon des Middelaers,

schijnt de glorie van de geheele Godt-

heyt, 1. 15. 3.

Middelaers der Voorbiddinghe en ziju

niet d'afgestorven Heylighe, 3. 20.20.

Middelen, Godt gheeft die om ons leven

te beschermen, die wy gebruycken

moeten, 1. 17. 4. Die en moetmen

niet verachten, 1. 17. 9. Met die is

de Voorsienigheydt Godts bekleedt,

1. 17, 4. Middelen tot de Kennisse

Godts, 1. 6. 1. Godt werckt door.

sonder, eu tegen Middelen, 1. 17. 1.

Middelmatige dingen, haer ghebruyck,

3. 19. 7. Haer misbruyck, 3. 19,9.

In 't Avondtmael, 4. 17. 23.

.Mildigheydt Godts, Siet, Liberaelheydt

Godts.

Milesiers spreeckwoort, 4. 13. 15.

.Milevilaeusche Concilie, in 't welck de

Ondt-Vader Augustinus tegenwoor-

digh was. is 4 O 2 gehouden, 4. 7.

9. en 4. 19. 8.

Mmder Ordens, 4. 19. 37, 28.

Minerva, anders oock Pallas genaemt,

1. 10. 3. en 3. 20. 5. die de Pa-

troon van de Gbeleerde onder de

Heydenen was, 3. 20. 5.

Mirakelen, ofte wouderen 1. 16. 2. van

Christus, 1. 13. 13. Van Moses, 1. 8.

5, 6. Christus is d'eenige Autheurder-

selfder, 1. 13. 13. Geloove wordt ge-

nomen voor de Macht om Mirakelen

te doen, 3. 2. 9. De Mirakelen houdeu

nu ter tijdt op, en waerom, 4. 19. 18.

Miadaedt, Godt haet alle misdaedt en

sonde, 1. 5. 7. Wy draghen d'eygen

schnldt ouser misdaedt, 3. 1. 8. Een

yegelick wordt om sijn eigen misdaedt

gestraft. 2. 8. 19.

Mishagen hem-selveu, is in de Peniten-

tie grooten voortgaugh doeu, 3. 3 20

Mis-Papen, haer Gclolten, 4. 13. 3. Sy

en zijn geen Stedehouders nocbte Na-

volgers der -Apostelen, 3. 4. 20.

Mis-Priesters, 4. 5. 9. eu 4. IS. 9. Die

zijn Judas gelijek, 4. 18. 14.

Misse, baren oorsprough, 4. 18. 8. Haer

virtuyteu, ofte, deughden, krachten,

en werckiughen, 2. 15. 6. en 4. 2. 9.

en 4. 18. I, 2, 3, 5. 6, 7. Haer

marckt iu 't Pausdom, 4. 5. 9. Pri-

vate, ofte, secreie, verborgen, ver-

holen en hoeckuiisse, (ghelijik de Pa-

pisten die alsoo noemen) 4. 18. 8.

Wat sy is, 4, 2. 2. en 4. 17. 5, 39.

Sy is die Heleua, voor welcke de

Papisten soo seer vechten, 4. 18. 18.

Sy is den Papisten een herhalinge

van Christus offerhande. 4. 18. 3.

Haer t'samen-lappinghe, 4. 10. 9. Sy

doet { bristus versmaetbeyt aen. 4.

18. 1. Sy is Afgoderije, 4. 18. 8,

18. Sy is een grouwel, 4. 8. 18.

Modestie, ofte, Zedigheyt is den Geloo-

vigen noodtsakclick, 2. 2. 1, 11.

Moeder, het Geloove is de Moederdes

Ghcbets, 3.20. 27. d'Eergicrigheydl

is de Moeder der Herlneckigheydt.

2. 1. 4. lier Geloovigcn, is de Kercke,

i. 1. I- Des Ghdoofs, is de Verkie-

singe, 3. 22. 10. DcSichtbare Kercke
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is een Moeder, 4. 1. 14. Romeenis

de Moeder der Kercken niet, 4. 7. 23.

Monica was de moeder van Augusti-

nus den Oudt-Vader, 3. 5. lU.

Mogentheydt Godts, 2. 8. 18, en 4. 17.

24. Het Geloove vat de Moghent-

heydt Hodts door het Woort, 3. 2. 3.

By Godes Mogheutheydt moet sijneu

Wille ghevoeght worden, 4. 17. 2B.

Siet oock. Macht Godts.

Mom-aensichten, P.ipistische, 4. 5. 5. en

4. 10. 29.

Monarchen, 2. 4. 8.

Monarchia, die en is onder den Diena-

ren niet, 4. 6. 8, 9, 10. Siet oock,

Burgerlicke Kcgeeringe.

Mondt, 't Gheloove ia als den mondt

van een vat, 4. 14 17.

Monica, de Moeder des Oudt-Vaders

Augustinns, 3. 5. 10.

Monicken, 2. 8. 56, B7. en 4. 5. 8. en

4. 13 10, 17. Sy zijn d'Oude Kercke

oubekent gheweest, ende aU onweer-

digh, verstoocken van het ampt der

Kercken en van de Sacramenten, 4. 5.

8. Haer verdorven Zeden ofte Manie-

ren des levens, 4. 13. 15. Haer perijc

keleuse, ofte, ghevaerlicke secten, als

van Benedictijner, Franciscaner, eo

Dominicaner Monicken, 4. 13. 14.

Wat sy doen, ofte, wat haer bedrijf is,

4. 5. 8. Haer Collegien, 4. 13. 8. Haer

Kloosters, 2. 3. 5. Haer profijtelicke

Küopmanschappeu, 3. 5. I.en4. 13.

11 . Sy doen roeckeloose gheloften, 4,

13. 17. Haer volmaecktheyt, 4. 13.11

Mouickerije, ofte, Monickschap, 4. 13

8, 10, 12, 15, 16. 17, 31. Die is

(ua 't seggen der Monicken) een staet

der volmaecktheydt, 4. 13. 11. Dieii

een leven als der Engelen 1) 4. 13

3, 11.

Monicksche professie, 4. 13. 14.

Montanus, een Ketter 17 1, hy wort ge-

noenit en wederleght, 4. 12. 33.

Manotheleten, Ketters, 6 15 daerom al

soo ghenaemt, om dat sy in Christus

maer eenen wille stelden, sy worden

geuoemt en wederleght, 2. 16. 13.

Moordenaers partitie, ofte, deelinge. 4

5. 15, 16.

Moreele wercken, 3. 11. lü. Moreele

Wet, ofte, der Zeden, Siet, Wet
Moses de Propheet, die A" 2 3 7 4 des

wereits, ende 15 7 4 voor Christus

gheboren, ende 2 4 9 3 der wereits

en 14 5 5 voor Christus gestorven

is. Hy is de Prince van alle de Pro-

pheten, 4, 8. 2. Hy heeft faniiliaer

lick, ofte, gemeensamentlick geschre

ven, l. 14. 3. .Siju Leere, 1. 8. 3.

Sijn Anthoriteyt, 1. 8. 4.SijnMira
kelen, I. 8.5, 6. Hy is d'aller-ondstc

Schrijver, 1 . 8. 3. Hy is Je voornaem

ste Propheet, 4. 15. 22. Hy heeft het

Priesterdom sijnen liroeder Aaron
over gelaten, voor hem-selven bchoU'

dende de Burghirrlicke Regeeringhe, 4

II. 8. Waerom hy ouder de ghcscha-

pene dingen geen ghewagh en luaeckt

van d'Engelen, I, 14 3. Hy is ghe-

weest een seker ghetuyghe en prediker

van d'eenighe Godt, 1. 14.3. Hy en

heeft van Godt door bid'len niet kon-

nen verkrijgen dat hy sijn aenghcsicbt

sien sonde, 1. H. 3. Geen ghedenck-

teeckeii der Religie en isser te vinden,

't welck niet langhe nae sijneu tijdt

m is, 1. 8. 3 üe Wet Godts is van

1) En;elsch leven.

hem in drie deelen afgedeelt, 4. 20
15. Sijn Wet is wonderbaerlick be-

waert geweest, 1. 8 9. Het scopus

ofte, wit en oogmerck van sijn Leere

1. 8. 7. Onderscheydt tusschen sijn

OfTerhande ende die der Danckseg-

ginge, 4. 18. 12.

Mysteriën ofte verborgentheden, 1. 13.

21. en 1. 14. 8. en 4. 17.21,22.
Van de Joodsche ceremoniën zijn

ghesproten de Mysteriën des Paus-

doms, 4. 19. 26. Mysteriën in de Wet
ende in het Euangelium, l. 17. 2

Mysterium, de Latijnsche Oversetter

heeft menighmael het woort Sacra-

mentum geateldt in plaetse van het

Griecksche woort Mysterion, dat is,

Verborgeutheyt, 4. 14. 2. en 4. 19, 36,

Naaman de Syriër, die 3 5 2 des

wereits, en 8 9 6 voor Christus

gneleeft heeft, sijn Godtvreesentheydt,

3, 2. 32.

Naem Godts, 1. 13. 1, 20, 24. Dewelcke

is Godt, 1. 13. 1, 30, 34. El, 3. 8. 18

Elohim, 1. 10. 2. en 13. 9. la, 1. 13

24. en Jehova, 1. 13. 33. Die moet

met de meeste eerbiedigheyt gebruyckt

worden, 3. 8. 33. Hoe hy moet Hey
ligh gemaeckt worden, 3. 30. 41. Hy
wordt op driederley maniere onthey-

light, 3. 8. 24. Watin'tGebedt de:

Heeren zy de Naem Godts, 3. 20. 41

Naem van Christus, sijneu NaemCuH is-

T u s behoort tot siju driederley Ampten
3. 15. 3. Sijnen Naem deelt hy som
tijdts mede aen de Kercke, 4. 17. 33,

la J K s u s geuaerat, en waerom, 3.

16. 1. Jehova geuaemt, 1. 13. 9, 10

Een Enghel geuaemt, 1. 13. 10. enl .

14. 5, 9. Hoe hy een Sone des Men-
schen geuaerat wordt, 1. 13. 3, 5, 6.

Hy heeft Adams Persoon aengedaen,

en sijnen Naem aengenomen, 2. 12. 3

Na-maeghschap, graden, ofte, trappen

des selfdeu, die van de Papisten ver-

siert zijn, 4. 19. 37. Maria heeft

Joseph bestaen iu Nae-maeghschap

of Bloedt-verwautschap, 3. 13. 3.

Namen, waer toe de Namen der Duy-
veleu ons dienen, 1. 14. 13. Ver-

schtyden Namen der Engelen, 1. 14

5, 8. Heylige Geestes Namen, 3. 1. 3

Naesten, wie die is, 3. 8. 54, 55. VVaer,

om men hem moet goet doen, 3. 8. 40
en 3. 7. 6. Om sijnen 't wille en moet-

men Godt niet vertoornen, 3. 19. 13

Navolger, de Duyvel is een uijdigh Na-

volger en Nabootser Godts, 1.8. 3

Naturalisten, 1. 5. 4. en 4. 17. 24
Natuyre, de verdorventheyt der selfder,

1. 14. 3. en 3. 5. l.VVat sy zy, 1

6. 5. Der Hypocriten, 1 . 4. 4. Geen
quaile en isser, 1. 14. 3. Wie door

de leydinge der selfder na de denght
getracht hebben, i. 3. 3. Adam is

de wortel der menschelicktr natuyre,

3. 1. 6. De raensche en heeft de

boosheyt niet van Natuyre, 1. 15. 1.

Natuyre des üeloofs, 3. 13. 4. Godt
is van uaiuyre jibersel olte mildt. 1.

14. 32. eu 2. 3. 11. en 3. 20. 26.

Natuyren, twee zijnder in den persoon

des Middelacrs, 2 14. 1. 2. 8.

Natiiyrlick, die natnyrlick zijn ouder-

wesen, aenbidden eeueu onbekenden

Godt, 1. 5. 12. Godt bemint na-

tnyrlick de rechtveerdigheydt, en heeft

een alkeer van d'onrechtveerdigheyt.

3 24. 4.

Natuerlicke, afgoderije, 1. 3. 1. en ].

5. 12. Kracht, 2. 2. 14. Eergierig-

heyt, 2. 1. 3. Gaven, 2.j 2."14.

Hooveerdigheyt, ofte, Hooveerdije, 1

1. 2. Kennisse Godts, 1. 3. 3, 3.

en 1. 3. 1, 3. Lichten, veel der self-

der zijn ons tot de Kennisse Godts
ontstoocken, 1. 5. 13. Mensche eu

is 't niet vry de stemme Godts ghe
hoor te gheven, 2. 5. 11. Mensche
en verstaet niets van de geestelicke

verborgentheden Godts, en waerom
2. 2. 20 Wet, 2. 8, 1. Wijsheyt, ofte,

Vonrsichtigheyt, 1. 3. 2.

Nazareers, van welcke de Papisten seg-

gen dat de kruyn van haer Geestelicket

hareu oorsprouck heeft, 4. 19. 16
Nazianzenus, siet, Gregorius Nazianze-

nus, d'Oudt-vader.

Nebucaduezar de Koningh van Babel

die 3 3 4 2—3 3 8 6 des wereldt en

6 O 6— 5 6 2 voor Christus geregeert

heeft. Hy is een dienstknecht Godts

4. 20. 27.

Nectarius, Bisschop binnen Constanti

nopel, heeft 3 9 5 de Biechte, ofte

de Oorbiechte afgeschaft eu wech

genomen, o. 4. 7, 19. Van hen
wordt oock gesproken, 4. 4. 11.

Neder-dalinghe van Christus ter Hel-

len, 3. 16. 8, 9, 12.

Nedrigheyt ofte vernederiuge : de ware

3. 2. 11. eu 3. 13. 6. Die is een

wegh tot Christus, 2. 8. 3. Die

gaet voor d'aenroepinge, 3, 8. 2

Nehemia, die 3 5 6 5 des wereits, en

3 84 voor Christus geleeft heeft, sijn

vasten, 4. 12. 16.

Nero de Keyser van Romen, die A° 5

70 gheregeert heeft, 3. 14. 2.

4. 2. 3. e:i 4. 6. 14. Petrus wort

geseyt van hem gedoodet te zijn, 4

6. 14.

Nerva, de Keyser van Rome, die A°

9 6—98 geregeert heeft, 4. 20. 10

Nestorius, een Ketter, 4 3 1 hy wort

geuoemt en wederleght, 2. 14. 4, 5,

8. en 4. 9. 13.

Neus-wijsheydt des Menschen, is een

Doolhof, 1. 13. 21. Siet ooek, Cu
rieusheyt, en, Doolhof.

Niceensche C!oucilie, het Eerste, zijnde

het Eerste Alghemeene, is aldaer van

den Keyser ConstantiDusMaguus,ofte,

den Grooten 3 2 5 t'samen geroepen

tegen den Ketter Arrius ofte Arius

1. 11. 14. eu 1. 13. 29. eu 4. 1

2. en 4. 4. 4, 14. eu 4. 7. 1, 9,

15. en 4. 8. 16 en .4. 9. 8, 10,

13, 14, en 4. 13. 26. en 4. 17.36
Haer Acteu, ofte, Ilaudelinghen, 4.

7. 9. Haer besluyt, 4. 4. 14. Haer
Canon, ofte. Heghei, 4. 7. 6. Haer
Symbolum, ofte, Geloofs-bekentenisse,

1. 14. 3. en 4 1. 3. Een dwalinge

vau dat haer Symbolum, 4. 1. 2
De Bisschoppen souden in dat Con
cilie malkandereu verscheurt 1) heb-

ben, indien de Keyser Constantinus

Maguus dat niet belet en hadde, 4
9. 10. De Bis8.:hoppen in dat Con-
cilie, willende den Dienaren den On-
gehuwden-Stact gelasten, hebben dacr

van afgelaten door Paphnntius by
gebrachte sententie, 4. 12. 26. In

dat Concilie heeft gliepresit'eert ofte

is Pra>se3 gheweest Athanasius, 4.

7. 1. Siet, Athanasius. Het Tweede
Niceensche Concilie is aldaer lot voor-

i) verslonden.

standt van de Beelden ende den Dienst

der selfder vau de Keyserinne Irene

787 t'samen geroepen, 1. II. 14.

eu 4. 9. 9.

Nicolaus de tweede, die 1058— 1061
Paus van Rome gheweest is, 4. 4.

13. en 4. 7. 9. en 4. 17. 12. Sijn

Formulier vau Berengarius Wederroe-

pinge, 4. 17. 12.

Niemaudt moet sich van de Kercke af-

scheyden, 4. 1. 10, 19. en 4. 12.

11, 13.

Nieuwe Testament, ofte. Verhoudt, 4.

8. 7. Maer in dat het Oude Testa-

ment gelijck is, 2. 10. 1, 2.

Nieuwe Manichcen, 2. 13. 2.

Nieuwen Christus, wie versiert, 2. 12. 5.

Noach, die 10 5 6 des wereits, en 10 9 4

voor Christus gheboren, en 20 5

des wereldts, en 19 4 3 voor Chris-

tus ghestorveu is, hy is een Esem-
plaer vau een elendigh leven, 2. 10.10.

Noodt, de sonde geschiedt uyt Noodt

en Geivillighlick, 2. B. 1.

Noodigh, ofte, Noodtsakelick, dauckseg-

giuge is den geloovigen noodigh, 3.

20, 28. Dienst des Woordts is iu

de Kercke noodtsakelick, 4. 1.5. en

4. 3. 2, 3. en 4. 14 11. Disci-

plijne, ofte. Tucht der Kercke is

noodtsakelick, 4, 11. 1, 3. en 4. 12.

1, 4. Hoe de Doop is noodtsake-

lick. 4. 16. 36. Gebedt is den ge-

loovigen noodtsakelick, ofte noodigh,

3. 80. 2. Aeuwas des Gheloofs is

noodtsakelick, 4. 14. 7, 8, 9, 10.

De Gheloovighe hebben Lijdtsaem-

lieydt van noode, 3. 8. 10. en 3.

20. 53 eu 3. 25. 1. Afflictien,

ofte, verdruckingen zijn voor den Ge-

loovigen noodtsakelick ofte noodigh,

3. 8. 1. Herders en Leeraers zijn

nootsakelick iu de Kercke, 4. 3. 4,

Herders zijn noodigh iu de Kercke,

4. 3. 2, 4, 3. Lijdtsaemheydt is

noodigh, 2. 3. 37.

Noodtsakelickheyt, die is tweederley,

1. 16. 9. Nootsakelickheyten Dwangh
verschillen, 3. 3. 5. en 3. 4. 1. Fata-

le, ofte, Onvermijdelicke en Dwin-

ghendc noodtsakelickheydt of noodt-

wendigheydt, ofte noodtschicksel en

noodt-lot, vau de Stoische Philoso-

phen versifi't, 1. 16.8. Door noodt-

sakelickheyt of noodtwendigheyt doen

wy quaedt, ende niet door Dwangh,

2. 3. 5. Godt ghcbruyckt den dienst

der Engheleu niet door noodtsakelick-

heyt, 1. 14. 11. Noodtsakelickheyt

der Scholastijcke. ofte, School-Leer-

aers, I. 16, 9. Noodtsakelickheyt van

de Burgerlijcke Regeeringe en wetten,

4. 20. 2, 3.

Nonnen zijn d'Oude Kercke onbekendt

geweest, 4. 13. 10.

Novatus 2 5 2, een Ketter : hy wort ge-

uoemt en wederleght, 4. 1. 23, 38.

Novatianen, Ketters 2 5 2, na den voor-

noemden Ketter alsoo ghenaemt: sy

worden geuoemt en wederleght, 3. 3.

21, 23. en 4. 1. 33.

Nnttigh, het Ghebedt is op veelderley

maniere Nnttigh en profijtelick, 3.

20. 2. Altijdt verkrijgen wy dat ons

Nnttigh is, 3. 20. 53.

Nuttigen, voor het Nuttigen des Avont-

niaels moe; voor af gaen eeu Examen,

ofte, Ondersocck, 4. 16. 30, 31.

Nuttigheydt, der versamelingen en by-

cen-komsten, 2. 8. 32. Nuttigheydt
'

der njtlegginge der HeyligeSchriftuy-
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re, 2. 5. 7. Nuttigheydt cu beteecke-

nis3c vau het AvoaLinael, i. 17. 1.

De godtloose eti hebbeu gceii Nuttig

beyt uyt de Sacramciiteu, 4. li. 7

Nuttiughe vau beyde de teeckeueu va»

lirooJt eu Wiju iu 't Avottdtmael, is

noodigh, 4. 17. 48.

NijJigb, de Duyvel is eeii Nijdigh na-

volger eu nabootser Godts, 1. 8. 2,

Nijdigheyt, Kaius Nijdigheyt tcgeu sij

ueu broeder Abel, 2. 5. 10.

O.

Object, ofte, voorwerp, Christus

is het ware Object vau deu Doop,

4. 15. 6. Des Gheloofs, 3. 2. l.S.

eu 3. 3. 19.

Occaiu, ecu vermaert School-leeraer ou-

der den Papisten, 13 10 vau wieu de

Secte der School-leeraers, gheuueint

Oecaoiisteu, hareu uaem eude oor-

spronck iieet't, vau hem wort gespro-

keu, 2. 3. 10.

Offeren die willen Christus, offeren, niet

Gode, maer den Duyvcleu, 4. 5. 9.

Offerhande vau Christus, 4. 1. 28. en 4.

18. 3, 13, 14. Christus OfferhaudL'en

moet uiet vernieuwt noclite berdaan

wurdeu, 4. IS 3. Olferhande van Mo-
ses eude der Dancksegginge, hetonder-

scheyt tusschen die beide, 4. 18. 12.

Baeris tweederley Offerhande, 4. 18

13, 16. Offerhande die GoJe aeaghe-

naem is, 3. 7. 1. Onse Offerhande is

Gode aeugeuaeni door Christus, 2. 15.

6. Offerhande der Misse, 4. 18. 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 15. Daer en is geen Ou-
bloedigbe, ofte, Bloedeloose Offer-

hande, 4. 18. 5. Offerhande van

Manoach, 4. 10. 25. Offerhande van

Sarauël, 4. 10. 25. Avoutmael is ge-

uaemt een Offerhande, 4 18. 10.

Offerhanden, gebrnyck, 2. 7. 1,17. en

2. 12. 4. Der Geloovigen, 4. 18 4,

16. Godt heeft in de Wet bevoleu

Offerhanden te doen oiu de ghewiUige

souden der Geloovigen te Versoenen,

4. I. 28.

Offisialen der Bisschoppen en verschillen

uiet van de Wereldtlicke Richters, 4.

11. 7. Haer Macht is bespottelick,

4. 11. 7.

ülye, de Consecratie der selfder in 't

Pausdom, 4. 19. 18, 21

Olysel, ofte, Salviugc, de Laetste die

eu is geen Sacrament, 4. 19. 18.

Ou'ihelsinghe van Christus aen de kin

deren, tot hem ghebracht, wat sy met

den Doop gemeen heeft, 4. 16. 7.

Onbegrijpelick ia Godt, 1. 13. 1, 2, 8,

17. Gtdt is eeu Onbegrijpelick wesen,

o. 20. 40.

Onbekenden Godt wort aengebeden van

den genen die Natuerlick zijn onder-

weseu, 1. 5. 12.

Onbloedighe, ofte, Bloedeloose offerhande

en isser niet, 4. 18. 5.

Ondanckbaerheydt, des Mensehen, I.

5. 4. en 1. 14. 22. en 2. 8. 15 De
Atheïsten, 1. 5. 4.

Onder-Bisschoppen, 4. 4. 2.

Onderdanen, haer ampt jeghens haer

Overheyt, 4. 20. 22, 23.

Onder-Diakenen, in de Kercke, 4. 4. 5,

9, 10. Des Pansdo lis, 4 19. 22, 33.
OnderhoudiuKhe des Wets, is onmo-

ghelick, 2. 7. 5, 7. Snperstitieuse On-
derhondinghe der Dagen, wordt ver-

doemt, 2. 8- 31.

Onderscheydt tusschen Godt ende den

Meuschen, 2 8. 6. en 2. 10. 9 eu 3.

20. 26. Den Rechtveerdigeu en On.

rechtveerdigen, 3. 1 1. 2. De Wet en

het Euaugeliuin, 2. 9. 2, 3, 4. en 3.

1 l.n.Noodtsikelickheyt eu Dwaugli,

2. 3. 5. eu 2.4. 1. Herders eu Leer-

aers, 4. 3. 4. De Vaders en Geloovi-

ghe onder het Nieuwe Testament, 2.

7. 16. en 2. 9, 1, 2, 4. en 2 10, 1,5.

en 2. 11. 9, 1 1. en 2. 14. 5. en 4. 10.

14. en 4. 14. 23. De ware Religie en

Superstitie, 1. 12. 1. De Sacramenten

des Ouden eu Nieuwen Wets, 4. 14.

23, 26. Suheurmakers eu Ketters, 4.

2. 5. Het Oude en Nieuwe Verhoudt,

2. U. 1, 4, 7, 9, 11. Het Gefonnccrt

en Ongefurmeert Gcloove, is beusel-

achtigh, 3. 2. 8. Douliaende Latria,

1. 11. 11. eu 1. 12. 1. Scholastijck

onderscheyt van driesoorteu des liber-

teyts ofte vrvheyts, 2 2. 5. Scholas-

tijck onderscheydt des Noudtsakelick-

heydts, 1. 16. 9. Onderscheydt der

straffe eude des schuldts, 3. 4. 29.

Belacchelick oudersuheyt vau de doo-

delicke eu vergevelicke sonde, 2 8.

58. eu 3. 4. 28. Ouderscheydt tus-

schen het Sacrament eude de sake

selfs des Sacraments, 4. 14. 15. On-

derscheyt tusscheu werckende en Mede-

werckende ghenade, 2 2. 6. Tussclien

Logos ofte Woordt, eude Idea ofte

Ghedaente, 1. 13. 22. Tusscheu vreese

en verschrickiuge, 3. 2. 27. Tusschen

der Christenen eu Philosophen Lydt-

saemhcyJt, 3.8. 11. Tusscheu d'Over-

heyt ende de Kereke, 4. 11. 3. Tus-

schen de verdruckiughen der Gheloo-

vighen en godtloosen, 3. 4. 32 en 3.

8. 1. Tusscheu d'Eïcom:Dnnicatie ofte

den Ban, eude het Anathema ofte den

vloeck, 4. 12. 10. Tusschen Letter en

Gheest, 2. U. 8 Tussahen Tijde-

licke en Eeuwige straffe, 3. 4. 30.

Tusschen Godes Wille en Toelatinghe,

3. 23. 8. Tusschen Priveeeu Openbare

Versoeninghe, 4. 19. 14. Tusschen

Eeren en Vreeseu, 1. 2. 2. Tussehen

de Besnijdenisse ende den Doop, 4.

14. 21. Tusschen den Levitischen en

EuangelischcQ dienst, 4. 12. 25. On-

derscheyt tusschen de souden, 4. 12

4. Onderscheydt tusschen Christus

mirakelen, ende de mirakelen der

Propheten eu Apostelen, 1. 13. 13

Onderscheydt tusschen den Doop en

het Avontiuael, 4. 18. 19. Onder-

scheyt tusschen Wercken, ofte, Doen,

eu Toelaten, 1. IS. 1. Onderscheydt

tusschen Johauues den Dooper en

Christus, niet Doop, maer Persoon, 4.

15. 8. Onderscheyt tusschen d'Offer-

hande van Moses eude der Dankseggin-

ghe, 4. 18. 12. Onderscheydt tusschen

de Discipline der Kerckc ende de Bur-

gerlicke Disciplijne, 4. 11.3, 5. On-

derscheydt in de Scholen ghemeen

en ghebrnyckolick, 4. 17- 30.

Onderscheyt der Persooneu, 1. 13.2,

5. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24,25.

Onderscheyden, drie Persooneu zijnder

in Eyglienschappen van malkanderen

Onderscheyden, 1. 13. 5.

Ondersoeck, siet. Examen.

On-eyndigh, Godt is van eeu eenvou-

digh eu On eyndigh wesen, 1. 11. 2.

On-eyndighe, Christus is begaeft met

een On-eyndige Macht, 2. 15. 5. en

2. 16. 10.

On-gheformccrt, dor Sophisten Ghefor-

meertenOngeformeertgeloove, 3. 2.8.

Ongehoorjaemheydt is 't eerste verderf

des meuschelicken gcslachts, 2. 1.4.

Ongehuwden, ofte, Maeghdelickeu ende

Ongctrouwden-staet, 2. 8. 43, eu 4.

12." 26, 27, 28. en 4. 13.3. 17, 18,

19, 21. Gelofte des selfdeu, 4. 13. 3.

Oughcloovighe outfanghen alleen het

Teeckeu iu 't Avondtmael, 4. 17. 33.

Hoe 't lichaem van Christus iu 't

Avoudtmael van de selfde gegeten

wordt. 4. 17. 34. Gaven der selfder

verdieueu meer straff'en dan vereel-

dinge, 3. 14. 2. Sy schrijven Godes

regeeringe de sterreu toe, 1. 10. 3.

Ougeloovigheyt, die is de eerste oorsake

en wortel des vals, eude der volgeu-

der straffe, 2. 1. 4. Het Geloove

strijdt met de selfde, 3. 2. 17. Regel

teghen d' ougeloovigheyt. 1. 16. 3.

Oughelijck sal zijn de Heerlickheydt der

Heyligeu in deu Hemel, 2. 25. 10.

Ougelijckheyt van het Oude eu Nieuwe
Testament, waer toe die dieustigh is,

2. 11. 13.

Ougercchtigheyt, de Satan is d'autheur

van alle bousheydt ende ongerechtig-

heyt, 1. 14. 15.

Ongerustigheyt, der Geloovigen, 3. 2.

18. Die komt voort nyt d'onvol-

maecktheyt des geloofs, 3. 2. 18.

Onheylige, haer wercken, 3. 14. 8.

Onkaysche ende onsuyvere propoosten

zijn verboden, 2. 8. 44.

Oulichamelick, oumetelick ende onsicht-

baer is Godt, 1. 11. 2. en 3, 20. 40.

Oumetelick wesen Godts, 1. 11. 2.

Onmetelickheyt Godts, 1. 13. 1.

Onnooselheyt, ofte onschult waerom de

Heylige' van haer rechtveerdigheydt.

oprechtigbeydt eude onnooselheyt spre-

ken, 3. 14, 18, 19, 20. en 3. 17.

14, eu 3. 20. 10.

Onnutte vrageu, 1. 14. 1, 4. eu 2. 12. 5.

Onrechtveerdigheydt, van die heeft Godt
een afkeer, 3. 23. 4.

Onschuldighe, hoc Godt den Geloovi-

ghen voor rechtveerdighe en onschul-

dige houdt, 4. 15. 10.

Ontbinden, 3. 4. 18. en 4. 11. 1, 2.

Ontfermiuge Godts, 3. 16. 3. Siet oock,

Barmherligheyt Godts.

Outheylight wordt Godes Naem op

driederley maniere, 2. 8. 24.

Outhoudinge, de beteeckenisse van dien

naem, 4. 13. 17. Die is een bysondere

gave Godts, 2. 8. 42.

Ontkomelick, perijckelen die niet ont-

komelick en zijn, 1. 17. 4.

Ouverdraeghlick is 't ghetal der Panse-

licke iusettingen, 4. 10. 13.

Onvergevelicke sondeu zijnder na 't seg-

gen der Papisten, eu welcke die zijn,

3.4.28. Oiiverghevelicke blaspheniie,

3. 24. 11.

Onvermij delicke noodsakelickheyt, ofte,

Noodtwendigheydt van de Stoïsche

Philosophen versiert: siet Fatnm en

Noodtsakelickheyt.

Onverstant, 't is een beestelick onver-

stant Godt af te beelden, 1. 11. 1.

Onverstandigh argument, ofte, bewijs

en bewijs reden, 2. 13. 4.

Onverstandigheyt des meuschen, l. 5. 10.

Onvolmaccktheyt des geloofs is d'oor- Oorsake, di

sake der ongerustheyt, 3. 2. 18.

Onweerdeerlickc schat der Kercke is 't

Avondtmael, 4 17. 1.

Onweerdigheyt, d'oorsake onser twgf-

felinge is het gevoelen onser onweer-

digheyt, 3. 2. 24.

Onwetenlieydt, des menschcs, 3. 2. 3.

Gewillige, 3. 2 5. Snperstitieuse, 1.

4. 1. Geloovighe, 3. 23. 4. Getrouwe
onweteuheyt is beter dan liehtveurdige

wetcnseliap, 3. 23. 5. Onweteiiheydt

met licbtvcerdigheyt vergescUchapt

zijudc, breught afgoderije voort, 1.

5. 11.

Ooghmerck van alle Geluovighe, 2. 10.

1. 11 en 2. 16. I.cu3.9. 4. en 3.

25.2. Het eeuwigh leveu is het scopus

ofte wit eu ooghmerck vau alle Ge-

louvige, 2. 10. 1. en 3. 9. 4. eu

3. 25. 2. Het scopus ofte wit en

ooghmerck der Apostelen in haer

schrijveu, 4. 20. 12. Het scopus ofte

wit en ooghmerck vau de Leere van

Moses, I. 8 7. Des menschelicken

leveus. 3. 6. 5. Het scopus ofte wit

eude ooghmerck waer toe ons de

keuuisse Godts in de Heylige Sclirif-

ture voor-ghestelt wordt, 1. 10. 2,

Het seopus ofte wit eu ooghmerck

vau de roepinge der Geloovighen, 3.

6. 2. CU 3. 25. 1.

Oor-biechte .- die is schadeliek, 3. 4.

19. Haren oorspronck, 3. 4. 24.

Van die eu stact uiets in de Heylige

Schrifture, 4. 9. 14. Die moet iu

het Pausdom ten minsten eenmael iu

't jaer geschieden, 3, 4. 15. Wat voor

eeu sware sonde het nalaten vau d'

Oor-biechte in het Pausdom is, 4.

10. 10. Nectarius, Bisschop binnen

Constantiuopel, heeft 3 9 5 de Biech-

te ofte Oor-biechte afgeschaft en

wech genomen, 3. 4. 7, 19. In het

Lateraanschc Concilie te Rome in

de Kercke vau St.-Jan te Laterau,

ten tijde van luuocentius de III.

Paus van Rome A" 12 15 ghehou-

den, is allereerst een Wet van de

Biechte ofte Oor-biechte gemaeckt,

3. 4. 7. Siet oock Biechte.

Oordeel, Christus komste ten oordeel,

2. 10. J7. en 4. 17. 12. Laetste

ofte uyterste oordeel van Christus, 1

.

5. 6. en 2. 16. 17. Godes recht-

veerdigh oordeel, 2. 4. 3. en 2. 8.

20. Hoogheydt van Godes oordeel,

3. 21. 1. Waer nyt Godes oordeel

besloten wort, 1. 5. 0. Examen ofte

ondersoeck Godes in sijn oordeel sal

seer strenge zijn, 3. 12. 4. Gheeu

werck der Godtsaiigen isser of "t is

verdoemelick, iu Godes strengh oor-

deel ondersocht zijnde, 3. 14. 11.

Oordeelen Godts zijn tweederley. 3.4.

31. Godes oordeelen zijn een afgroni.

1. 17. 2. eu 3. 23. 4, 5. Hoe d'

oordeelen zijn Wettelicke oordeelen,

4. 20 18. Oordeelen des Magistraets,

4. 20. 17. Burgerlicke Oordeelen,

4. 20. 17.

Oorlogh : de Geloovige voeren geduyrig

oorlogh, 1. 14. 13, 15, 18. eu 3.

3. 10. en 3. 8. 9. eu 3. 20. 46.

en 4. 15. 11, 12.

Oorlogen, hoe die wcttelick, ende den

Magistraten en Koningheu gheoor-

looft zijn, 4. 20. 11. Deseffdeoor-

saecke waerom eertijdts oorloghen

ghevoert wierden, is noch hedens-

daegs, 4. 20. 12.

Scheppinge is Godes goet-

heyt, 1. 5. 5. Des Vals, 2. 5. 3.

Der verhardinge, 3. 23.1. Der ver-

hardinghe is beyde Godt ende de

mensche. 1. 18. 2. Waerom de Va-

ders dit leven soo hoogh gheacht

hebben, 2 11.3. D'eerste eu tweede

onses saligheyts, 2. 17. 2. Ouses

saligheydts is Godes goetwiUighejt,
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3. 3. 38. Der verkiesiuge is de will

Godts, 3. 22. 9. De selfde oorsak

waerom eertijts oorlogeu glieroert

wierden, is uoch hedeüsdaeghs, 4. 20

12. Üe oorsake onscr twijffeliage, is

't giievoeleu ouscr unweerdigtej't, 3,

2. 24.

Oüisakeu, vaa uuse saliglieyt zija vier,

3. 14. 17, 21. Waevoin Godt door

luenscheu de Kercke regeert, ziju drie

4. 3. l. Des Kruyces. 3. 8. 1. Waer
om d'Oude een groote eere de Room'

aciie Kercke toegeschreveu hebbeu

zijn drie, 4. 6. 16.

Oorspronckelicke Gerechtigheyt, 4. 15.

10. Sonde, siet Erf-sonde.

Oorspronck, der Afgoden^ 1. 11. 8. Der

afgoderije, 1. 5. 12.' en 1. 11

Der Attateu, 3. 5. 5. L)er Kruyne,

4. 19. 26, 27. Des levens is Chris-

tus, 4. 17. 8. Alles goeJts is Godt,

1. 2. 2. Der voorbiddinghe der Hey
lighen, 3. 20. 21. Der Oor-bieehte,

3. 4. 24. Der Misse, 4. 18. 8. Aller

gerechtigheydt is Godt, 2. 17. 2

Der Aertz-diaconen, ofte, Opper-

diaeonen in de Kercke, 4. 4. 5. en

4. 19. 33. De heyligheyt neemt haren

oorspronck uyt de verkiesiuge, eude

niet de verkiesinge uyt de heyligheyt

3. 22. 3.

Ootmoedigheyt, de ware, 2. 2. 11. en

3. 12. 6. Die is een wegh tot Chris-

tus, 2. 8. 3. Die gaet voor d'aen-

roepinghe, 3. 8. 2.

Opbouwinge of stiehtinge is den Ge^

loovigen noodsakelick, 4. 1. 12. en

4. S. 1.

Openbariuge, 't Euangeliiun wort

nomen voor de klare openbariuge der

verborgentheyt van Christus, 2. 9. 2

Opeubariughen, 4. 8. 5. Der rasender

menschen, 1. 9. 1.

Ophefliuge der handen, 3. 20. 5. In 't

vcrkiesen der Dienaren gliebruyckt,

4. 3. 15. en 4. 4. 14. In de Gebe-

den, 3. 20. 5, 16. Siet Ceremonie

Oplegginge der handen, 4. 14. 20. en

4. 19. 4. In 't bevestighen der Die-

naren gebrnyckt, 4. 3. 16. en 4. 4

14. Waer toe sy profijtelick is, 4

3. 16. Of die oplegginge der handen

ofte, de conUrmatie en 't Vormsel eei

Sacrament is, 4. 14. 20. en 4. 19

5, 12, 13. Oplegginghe der handen

op den beaetenen, 4 19. 24.

Opper-Bisschop : instellinge des selfden

in de Kercke, 4. 4, 4.

Opper-bisschopdom, 4. 4. 7-

Opper-bisschoppen, 4. 4. 4.

Opper-bisschopschap, 4. 19. 22.

Opper-diacouen : en haren oorspronck

in de Kercke, 4. 4. 5. en 4. 1

33.

Opperste goedt, 1. 3. 3. en 3. 23.2.

Oprechtigheyt ; waerom de Heylige van

haer rechtveerdigbeydt, onschult en

oprechtigheydt spreken, 3. 14. 18,

19, 20. en 3. 17. 14. en 3. 20.

10. Sie oock suyverheyt.

Oproerige gedachten moetmeu uyt den

sin doen, 4. 20. 27.

Opstandiughe van Christus, 2. 13. 16.

Drie vruchten der selfder, 2. 16. 19.

Opstandinge des vleesches : siet Ver-

rij senisse des vleesches.

Opvolgers, d'Apostelen verschillen seer

veel van den ghencn, die haer beroe-

men haer Successeurs, ofte. Opvolgers

te zijn, 4. 2. 2, 3. en 4. 5. 13. en 4.

8. 9. De Mis-papen en zijn geen

Stedehouders nochte Opvolgers der

Aposteleu, 3. 4 20.

Opvolginge, geen Persuouele en isser ii

de Kercke souder Christus, 4. 2.2

Cajaphas heeft oock van Aurou siju

Successie, ofte, Opvolginge, 4. 2. 3.

De Successie, ofte, Opvolgiughe der

Bisschoppen is ydel, en hoe, 4, 2. 2

Opwaerts het herte hefl'en, waerom be

volen, 4. 17. 36.

Orakelen, ofte, GodJelicke aeuspraken

1. 6. 2. eu 1. 13. 7. De Schriften

der Apostelen moeten voor Orakeli

Godts gehoudeu worden, 4. 8. 9.

Oraujische Concilie, siet Arausicaensche

Concilie.

Orden, in de Kercke t'onderhouden, 4

10. 28, 29, 30. Is een Sa.-rameut

van de School-Ieeraers gevoudeu, 4

19. 22. Wat die vereyscht, 4. 10

28. Der verkiesinge Godts, 3. 21. 1

Hoedanigh een orden ghehouJeu is

in de verkiesinghe der Dienaren, 4.

4 12.

Ordeninge, ofte, Bevestinge der Diena-

ren, 4. 4. 10, 13, 14, 15. Ceremonie

der selfder, 4. 3. 1(5. Hoe die in 't

Pausdom geschiet, 4. 5. 3.

Ordeningen 4. 4. 10, 13, 14. en 4

5. 3. Die geschieden eertijdts op ge-

sette tijden van 't jaer, 4. 4. 10.

Ordens, drie zijuder in de Kouiuck

rijeken, als de Aristocratia, Demo-

cratia ende Monarchia: siet linrger-

licke regeeringe. Meerdere Ordeus

4. 19. 28. Mindere Ordeus, 4. 19,

27, 28.

Ordinaire, Belijdeuisse, 3.4. 11. Po;ni-

tentie, 3 3. 18. Sacramenten, 4. 14

19. Wercken Godts, 1. 5. 2, 10.

Origenes d'Oudt-vader 2 03 en is 3 56
gestorven, hy wordt geuoemt en bv

gebracht, 2. 2. 4, 27. en 2. 5. 17.

en 2. 8. 12. en 3. 11. 19. en 3

22. 8.

Osiander, ecu Ketter 15 2 5, en is

15 5 2 gestorven, hy wort genoemt

en wederleght, 1. 15. 3. 5. en 2

12. 5, 6, 7. en 3. 11. 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12.0siandersche inbeeldi

1. 15. 4.

Olhuiël: een Richter over Israël, die

3 5 1 1—2 5 51 des werelts, en 1437
1397 voor Christus geregeert heeft,

van hem wort gesproken, 4. 20. 30
Oudt, hoe oudt de Biechte is, 3, 4. 7.

Gewoonte van te singen in de Kercke,

is seer oudt, 3. 20. 32. Oudt spreeek-

woort, 3. 10. 4. Conscientie is als

duysent ghetuyghen, is een oudt

spreeckwoordt, 3. 19. 15. en 4. 10

3. Oudt spreeckwoordt by Seneca,

3. 8. 4.

Oude, in de Oude Kercke zijn ghe-

weest d'Acoluthi, 4. 4. 1, 9. Oude
Mauicheen, ketters, 2. 13. 2

Oude Testament, ofte. Verbout, 2. 11.

4, en 4 8. 6. Dat is door Christus

daet of wercken bevestigt, 2. 10

Waerom dat was een dienst, en des

doots, 3. 11. 7 . ende oock der dienst-

baerheyt, 2. 11. 9 Figuren des

selfden, 2. 11. 4. Beschrijviuge des

Ouden Testamenis, 2. 11. 4.

Oude en Nieuwe Testament, ofte, ver-

bont, dat is de Waerheyt, ende d'al-

lerbeste maniere ofte wijse van te

leeren, 2. 8. 8. Waer in die mal-

kanderen gelijck ziju, 2. 10. 1, 2.

Waer iu die van malkanderen ver-

schillen ende onderscheydeu zijn, 2.,

U. 1, -1,7, 9, U.Tegen-stellinghe
des Ouilen en -Nieuwen Testameuts,
of, Verbonts, 2. 11. 8.

Ouderlingh; siju ampt, 4 5. 9. Siju

wettelicke beroepinghe, wat die is,

4. 5. 18. Ouderlingh en Bisschop
hoe sy eertijdts verschilden, 4. 4. 15.

Ouderlingen : in d'Oude Kercke, 4. 3.

8. en i. 4. 1, 2. Haer ampt, 4.4.
1, 2, 3. en 4. 12. 2. Hoedanige
behooren verkoren te worden, 4, 3.

12. Twee soorten der selfder, 4. 11.

6. Die blijven altijt iu de Kercke,

4. 3. 8. Bisschoppen, Ouderlingen,

Herders en Dieuaers, beteeckenen

soratijdts 't selfde, 4. 3. 8. Werelt-
licke in 't Pausdom, 4. 5. 9.

Ouderlingschap, 4. 5. 9.

Ouders is men eere en gehoorsaemheyt
schuldigh, 2. 8. 36, 38.

Oudtheydt : der Egytenaers seggen van
d'Oudtheydt van haer Keligie, is

bespottelick, 1. 8. 4.

Oudt-vaders, ofte. Oude Kercken-lee-

raers: haer authoriteyt, 4. 6. 6. Van
den Vryen wille, 2. 2. 4, 8, 9. Wat
sy door de Voldoeninghe verstaen

hebben, 3, 4. 39. D'Oudt-vaders,

die genoemt en by ghebracht wor-

den, zijn met namen dese, als, Am-
brosius, Anthanasius, Augustinus,

Basilius toe-genaemt Magnus ofte

de Groote, Beruardns ofte Bernhar-

dus, Boetius, Chrysostomus, Clemens,

Romanus, Cornelius Bisschop van

Rome, Cyprianus, Cyrillus llieroso-

lymitanus, Cyrillus, Alexandrinus,

Dionysius Areopagita, Epiphanius,

Eusebius Cicsariensis, Gregorius Na-

zianzenus, Gregorius toe-ghenaemt

Magnus ofte de Groote, Hieronymus^

Hilarius Pictaviensis, Ignatius, Ire-

nijeus, Isidorus Hispaleusis, lustinus

Mariyr, Lactantins, Leo Romanus
toe genaemt Magnus ofte de Groote

Origenes, TertuUianus en Theodo-
retus.

Over al tegenwoordigheyt des Lichaems

van Christus, drijven Eutyches en

Servetus, 4. 17. 30.

Overblasinghe der Papisten iu den

Doop, 4. 15. 19.

Overdadige verc/ieriughe der Tempelen
ofte Kercken is versuymenisse der

lev^'udige Tempelen van Christus, 4

5. 18.

Over-cen-komste, des doops met de Be-

snijdenisse, 4. 16. 3, 16. DesWets
ende Euangeliums, voornamelick in

drie dingen, 2. 10. 2. Des Ouden
eu Nieuwen Testameuts, ofte Ver-

bondts, 2. 10. 1, 2.

Over-een-stemmiuge, der Kercke om de

Heylighe Schriftuyre te bevestigen

1. 7. 2. en 1. 8. 12. Des Gheloofs

ende Euangeliums, 3. 11. 17.

Cverheyt, die moet twee dingen mijden,

4. 20. 10. Ampt der onderdanen je-

ghens tieselfde, 4. 20. 22, 23. Siet

oock, Magistraet en Magistraten.

Overlegginge van hei. Schepsel omtrent 1)

den Schepper, is een Godvruchtige

overlegginge. Siet oock, Godtvruch-

tighe Meditatien.

Overleveringen, Apostolische: siet, Apos-

tolische Traditien. Des Pausdoms, 4.

10. 17. Siet ooek, Insettingeu

Overspeelders: straffen teghen deselfde,

4. 20. 16.

1; tot.

Overspel: 2. 3. 23. Dat is verboden,

2. 8. 41. Dat wurdt met verschey-

den straffen gestraft. 4. 20. 16.

Overste: Christus is Overste, oock over

d'Eugelcn, 2. 12. 7. Geestelicke

Overste, welcke, 4. 9. 12. Waerach-
tighe, wie, 4. 9. 4, 9, 12.

Over te gheveu den Satan, wat dat is,

4. 12. 5.

Overtollige wercken der Papisten, 3. 14.

12, 13, 14, 15.

Overvlocdigheyt hoe men die gebruycken
moet, 3. 10. 4.

Overwiuuer over deu Satan, is Christus,

1. 14. 18.

Overwiuuers over den Satan, ziju oock

de Geloovige, 1. 14. 18.

Overwijininge, Christus Triumphe, of,

Overwinninge, 1. 14. 18. eu 3. 16. 6.

en 3. 35. 1. Christus is onse Trium-
phe ofte Overwinninge, 2. 12. 3.

Ovidius : een seër vermaert Poeët 3 9 4
des werelts, eu A° 7 voor Christus,

en hy is iu 't 18 jaer na Christus ge-

boorte iu ballingschap gestorven : van
hem wort gesproken, 1.15. 3. en 2.

2. 23.

Outaer, siet, Altaer.

P,aphnutius, Bisschop van Thebais in

Egypten, die teghenwoordigh ghe-

weeatis in 't eerste Niceensche Conci-

lie, zijnde het eerste Algemeene, eude
aldaer 3 3 5 gehouden . alwaer de Bis-

schoppen, willende den Dienaren dea

ongehuwJen-staet gelasten ende opleg-

gen, hebben daer van afgelaten door

sijn by-gebrachte Sententie of spreuc-^

ke, 4. 13. 36.

Papisten, ziju Christus naiipers, 4. 19.

39. Hoe sy de Beelden voorstaen, 1.

11. 15. Sy eu kennen Christus niet.

2. 15. l.'Haer Vasten, 4. 13. 21,

32. Sy zijn simmen, ofte, apen, 4.

10. 12. eu 4. 13. 32. en 4. 19. 7.

Sy zijn Donatiaten. 4. 19. 10. Sy
stellen een Rechtveerdigheyt uyt den

Geloove ende uyt de AVercken te sa-

men, 3. 11. 13. Haer dwalinghe in

de afdeelinghe der Tien Geboden, 2.

8. 50. Sy segghen datter vergeve-

licke eude onverghevelicke souden

zijn, 3. 4. 28. Sy bespotten Christus,

4. 19. 39. Haer Goede wercken, 3.

4. 12. Haer Herten-leet, 3. 4. 3.

Sy ghebrnycken Latijn in haren

Godtsdienst, 4. 14. 4. Haer Biechte,

3. 4. 4. Sy niakeu uyt het Cliris-

tendom eu Heydendom een Religie,

4. 19. 31. Sy hebben ouder den
naem van Anastasius, Patriarch bin-

nen Constantiopel, een valsch schrift

uylghegeven, en waerom, 4. 7. 20.

De Beelden noemen sy Boeeken der

Lcecken, 1. 11. 5, 7. Sy mompe-
len Pater noster voor de beelden

en schilderijen van haer Heylighen,

3. 30. 32. Vcrschcyden Heylighen

worden van haer aenghcroepeu, als;

Barbara, Cathariua, Eligius, Geor-

gius, llippolitus, de Maget Maria, en

Medardus, eu Sinte Picter of Petrus,

3. 20. 22, 27. Welcken dagh sy

noemen drie Koningen dagh, 4. 19.

37. Sy tellen dertien klcyne Sacra-

menten, 4. 19. 22. Haer by-voegh-

selea tot den Doop, als ; zegheninghe

otfe belesingc en besweeringe des

waters, wasse-keerase, aalvinghe, over-
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blaesiaghc, s|jeecksel, etc. 4. 15. 1'J.

Sy hebben grooler afgoderije, als ile

Israeliteu haddeo onder Jerobeaui,

4. 2. 9. Haei- bedriegelicke arguuicut,

Patriafchcii, ofte, Opper-vaders in hut

Oude Teilauient, 4. 1. 24. en 4. 8.

5. Tatriarcheu in de Kerclie, i, 4.

4. CU 4. 7. C, 15.

uftc. Bewijs, 4. 14. 5. Haer Ijceic ratriarchscliai), 4. 7. 6.

is uyt 6chi-ickeliuke saerilcgien eu 1'atroon was uudei- de Heydcneu

3. 3. :3. llaerblasiilieiuien bestaeud

cereiuouien zijn, ofte uyt liet Judeu-

doiu gchault, ofte van haer versiert,

4. 5. 5. l)e Misse is die Heleua,

vour welck sy suü seer vecliteu, 4

18. 18. Wieu sy vour Idiotcu hou-

dea, 1. U. 7. Haer Mysteriën eu

Sacramenten zijn gbesjiroteu van de

Joodtsche cereuiunieu, 4. 1 'J. 26.

Wie üuder haer voor een ketter ge-

liuudeu wordt, 4. 9. 14. Wieu sy

vuur ketters houdcu, 4. 2. 3. llaer

is de Misse een herhalin^he van

Christus Oflerhaude, 4. 18. 3. .Sy

seggeu dat haer gesehureu kruyne

vande Najareen haren oorsprong

heeft, 4. 19. 26. Graden, ofte, trap-

pen van Na-maeghschap, die van haer

versiert zijn, 4. 19. 37. Haer prepa-

ratie, ofte, voor-bereydinge, 2. 2.

27. eu 3. 11. 15. Haer prolijtelicke

koopmanschappen, 3. 5. l. llaer

salvinge, 4. 19. 7, 30. Haer Satis-

factieu, of, Voldoeningen, 3. 4. 25,

26, 38, 31, 39. en 3. 14. 13. en

3. 16. 4. eu 3. 20. 45. Wat

den Schat der Koumscher Kercke

uoeme, 3. 5. 2. Wieu sy voor

Sclieurmakers houden, 4. 2

Waerum sy de Griecken voor Scheur-

makers houden, 4. 2. 2. Sy stellen

eu tellen seveu Sacramenteu, 4. 19.

1. llaer stoulheydt, ofte, stuutig-

heydt, 4. 19. 10. Strijdt tusschen

haer, over de macht der Sleutelen,

3. 4. 15. Van haer Syuagoghe moet-

lueu wijeken, om iu de Kercke viin

Christus versamelt te worden, 4.

2. 6. Sy vereysscben twee dinghen

van ous, als sy ons willen brengen

tut de ghemeenschap van haer Kerc-

ke, 4. 2. 9. Haer overtoUighe werc-

ken, 3. 14. 12, 13, 14, 15.

Papistische, Conciliec, hoedanigh, 4 7. 8.

Bcschrijvingheder Poeuitentie, 3.4. 1,

Bisschoppcu, 4. 5. 1, 11, 19. eu 4

11. 6. Nonnen, zijn uu de Diaco-

nissen. 4. 13. 19, Hiërarchie, 4.5.

13. eu 4. 6. 3, 10, 17. en 4. 7.

30. Kercke, 4. 2. 2. Priesters, 4.

5. 4, 8. en 4. 18. 2, 14. en 4.

19. 30. Theologautcn, 4. 7. 27.

Salvinghe, de weerdigheydt der selfder,

4. 19. 10. Formulier des Papistischen

Vormsels, 4. 19. 5. Ofticialen, 4

11. 7. Momaensichteu, 4. 5. 5. en

4. 10. 29. Kercken, 4. 17, 13.

Onder-diacouen, l. 19. 22, 33.

Paradoxum, ofte, Wonder-spreacke van

de Stoïsche Philosopheu, 3. 4. 28

Pardoeneu, ofte. Aflaten, siet Allaten

Parochien, 4. 5. 9, U, 14.

Particuliere, ofte. Bysondere dinghen

schickt Godt, 1. 16. 5. Geschiede-

nissen, zijn getuygen vau Godes

voorsienigheyt, 1. 16. 7.

Pastooren, ofte. Herders, 4. 3. 4, 5

Blinde, 4 12. 27. Stomme, 1. 11

7. Sy moeten elck een eyghcn Kercke

hebben, 4. 3. 7. Siet oock Herders.

Pastorijen, 4. 5. 9.

Pater uoster, 3. 4. 28. eu 3. 20. 22.

Dat mompelen de Papisten voor de

Beelden en Schilderijen van haer Hey

ligheu, 3. 20. 22.

de eergierige Jupiter, vau de krijghs-

liedeu Mars, van de glerigaerts Mcr-

cnriüs, van de gheleerJe ApoUo eu

Minerva, eudevande wellustige Vcuus.

3. 20. 5.

Paulus d'Apostel, A° 4 8 eu is 6 6

vau den Roomscheu Keyser Nero ge-

doodet, siju bekceriughe, 1. 8. 11. Hy
spreeckt Rom. 7. 15. uiet van ecu

onwedergeboreu, maer van eeuweder-

ghL-borcn mcusche, 2. 3. 27. Of die

van hem zijn herdoopt gbeweest,

die te voren vau Joaunes ghedoopt

waren, 4. 16. 8. 18 VVaerom hy doui

gelofte siju hoooft geschoren heeft,

4. 19. 26.

Paulus de III. die A" 1534— 1550
Paus vau Rome gheweest is ; hy was

ecu Atheïst, 4. 7. 27. ende onmen

schelick, 4. 7. 24.

Paus van Ro;ne, hy noemt sich een

Stedehouder van Christus, 4. 6. 1. 2

en 4. 7. 24. 26, 27, 29. Hy is de

Aulichrist, 4. 2. 12. en 4. 7. '.'M.

21, 24, 25. en 4. 9. 4. en 4. 18. 1

Hy heeft sich onderworpen en on

deudanigh gemaeckt het Keyserrijck

in het Westen, 4. U. 13. Wanucer

eu hoe hy tot sulcken hoogheyt ge-

komen is, 4. 7. 1, 5, 12.ea4. 11.

13. Siju livrey of ken-en-mercktcec-

keu, en authoriteyt ofte macht, 3. 5.

2, en 4. 7. 2, 5, 24, 26. Siju cor-

ruptie, ofte, verdorventheyt, 4. 7. 3,

27, 28, 29. Siju Cancellerije, 4. 7.

26. Siju Gheestelick Rijcke waer in

dat bestaet, 4. 7. 26. Siju heer-|

schappy, 4. 7. 5, 10. Sijn Bullen,

3, 5. 1. en 4. 7. 26. Of hy boven de

Concilien is, 4. 7. 20. Hy en is geen

Bisschop, 4. 7. 23, 24, 29. Hy en

is Petrus Successeur, ofte, Navolger

uiet, 4. 7.26, 28. Siju bevestiginge,

4, 4. 13. Of hy een dienstelick Hooft

der Kercke op aerdeu zy, 4. 6. 9

Hy eu is het Hooft der Kercke niet,

4. 7. 1. Hy is de bcwaerder van

den schat der Rooiiische Kercke, 3.

5. 2. Siju tyrannije, 4 17.39. Hy
beswaert de Kercke met sijn inset-

tingen, 4. 10. 9. Siju macht is seer

groot, 3. 5. 2. Hy seght valschelick

dat hem van Christus ghegheveu is

d'opperste heerschajipye over alle

Kercken, 4. 7. 10. Het gene die van

't Pausdom valschelick van hem seg-

geu dat hy is, 4. 7. 20.

Pausdom, of dat de Kercke is, 4. 2.

2, 10. Haer begin, ofte beginsel, 4.

7, 1, 2, 5. en 4. 11. 13. 't Is

heüendaegs gautsch verdorven, 4. l.

1. eu 4. 7. 22. 't Is een grouwelick

roof-uest. 4. 5. 13. Het is volgens

Bernardus of Bernhardus een wcyde

der Duyvelen, ende niet der Schapen,

4. 7. 18. Daer in zijn noch teeekeueu

over ghebleven van de Kercke Godts,

4. 2. 11. Het r.-iecste-deel in't selve

verwondert sich dat Christus een Voor

bidder gheuaeint wordt, 3.20.28. Daer

in en wordt geen gebedt gedaen solider

de voorbiddinghe der Heyligen, 3. 20.

27. 1'iiblijcke vergaderingen in't self-

de zijn Scholen der afgoderije en godt-

loosheyt, 4. 2. 2. De Bisschoppen

in't selfdezijn meest botte eu plompe

ez'31», 4. 5. 13. Waer in de voor-

uaemste heyligheyt dei selfdeu be-

staet, 3. 5. 10. De Leere des ghe-

loofs is in't selfde verdorven, 3. 2. 1.

Wanneer uien in helselfdc uiet trou-

wen CU mach, 4. 19. 37.

lusellcke Kercke is een schoouc schijn

sonder zijn, 4. 2 2.

Pausen, sommige derselfdcr zijn Atheïs-

ten geweest, siet Atheïsten. Haer

Theologie, 4. 7. 27. Ue Pausen heb-

ben iu de Schole vau Lucianus g'

studeert, 4. 7- 27.

1'elagius, A° 40 5 een Ketter, hy wordt

gheuoemt en wedcrlcght, 2. l. 5

en 2. 3. 7. 13. 14. en 2. 6. 1.

Pelagiaeu, een Ketter, na deu voornoem

den Ketter alsuo geuaemt, 2. 3. 21

Pelagiauen: Ketters, ua deu voornoem

deu Ketter Pelagius alsoo gheuaenit

sy worden ghcnoeint en wederleght,

2. 1, 5, 6, 7. eu 2. 3. 13. en 3. 5. 2

eu 2. V. 5. en 3.22. 8. en 3. 23. 8

eu 4. 8. 12.

Pelagianismus of Pelagiunistery, 3. 11

15.

Pelgrimagien, ofte, Bedevaerteu na hey

lige plaetsen, 4. 13. 7.

p^nitenlic ofte Puenitentie, dat is. Be-

rouw, Boetveerdigheydt; Ue ware, 3.

3. 5. Koml voort uyt het geloove

:

ofte, het geloove gaet voor deselfde,

3. 3. 1 . Is een uytnemende gave

Godts, 3. 3. 21. eu 3. 24. 16. Is

uuodigh in't gebedt, 3 20. 7. Wet-

sehe of des Wets, eu d'Euaugelische,

3 3 4. Is een deel des Eaaugeliums,

3. 3. 1, 19. Sy en is gheeu Sacra-

ment, 4. 15. 4. en 4. 19. 14. 15,

17. Haer effecten, 3. 3. 13, 16.

Haer deelen, 3. 3. 3, 4, 8. Pause-

licke, 3. 4. 1. eu 4 19. 14. Vau

Achab. 3. 3 25. en 3. 20. 15. Vau

Esau, 3. 3. 25. Van den Keyser

Theodosius. 4. 12. 7. Wat het is

die iu sacken en asachen te doen, 3

3. i, 18. Sy CU kan sonder het Ge

loove niet bestaeu, 3. 3. 5. Sy kan

wel sonder Bieehte geschieden, 3. 4

1. Ueschrijvinge derselfder, cu van

haer drie deelen, 3. 3. 5, 6, 9. Be-

schrijvioge der ' Paepsehe, 3. 4. 1

Versierde, 3. 3. 25. eu 3. 20. 15

Sy eu wordt iu Godt niet gevonden,

l. 17 12, 13. Seveu oorsaken, wcrc-

kiugen of deelen derselvtr, 3. 3. 15.

Haer beginsel is den haet der sonde,

3. 3. 20. Haer uyterlicke teeekeueu,

4, 12. 14, 17. Üyt die l^omt voort

den yver, 3. 3. 15. Haer is uoodigh

de verschenringhe des herten, maer

niet altijdt vasten noch weeuen, 3.

3. 17. Die ghene heeft in deselfde

een grooten voortgangh ghedaen, die

hem-selvan mishaeght, 3. 3. 20. Die

is twecderley, een ordinaire ende

extraordinaire. 3. 3. 18.

Pepinus, een Koningh van Vranekrijck

ende de Vader van den Keyser Caro-

lus Magnus ofte de Groote, hy heeft

7 5 1— 7 6 8 gcregeert, van hem wort

gesproken, 4. 7. 17.

Pcrfectisten, die zijn soodanige, die vau

eenige volmaecktheydt droomen in de

onvolinaecktheydt deses levens • als

zijn de Cathari, Donatisten, Nova-

tiancu. Pelagianen, halve Pelagiauen,

Wederdoopers en Papisten ; van de

Pcrfectisten wordt ghesproken, 3. 20.

45. eu 4 13. 13.

Pcrijckelen, die niet ontkomelick en

zijn, 1. 17, 4. Veel umciugheleu

ons, 1. 12. 10. Vertrooslinghe in

dcaclfde. l. 17. 11.

Persen, ofte, Peraiaucii aenbaden de

Sonue, 1. 11. 1.

Perseverantie, dat is, Volherdinghc: siet

Vollicrdiugc.

Persouaetschappeu. 4 ,5. 9.

Persoonele, vereeuigiughe, 2. 14. 5. en

4. 17. 30. Successie, ofte. Opvol-

giuge, geen eu isser in de Kercke,

souder Christus, 4. 2. 2. De Papis-

ten seggen, dat by en onder haer is

een Persoouele Successie, 4. 2. 2.

Persoon, beleei-kcnisse des selfdeu in de

Heylige Schriftuyre, 3. 23. 10. Per-

soon in Godt, 1. 13. 6. Of dat

Woordt iu de Heylighe Schrifture

ghevoudeu wort, 1. 13.2. De Vader

wort een Persoon genaemt. 1, 13. 2.

Persoonen, drie zijnder in het eeuigb

Goddelick weseu, siet, Dricheyt.ofte,

Drie-eeuigbeyt der Persoonen in Godt.

Petrus d'Apostel, by eu haddc geen ge-

biedt noch hecrschappije over d'ander

Apostelen, 4. 6. 5, 7. Hy en is te

Home uiet geweest, 4, 6. 14. Hy

wort gheseydt vau den Roomsehen

Keyser Nero gedoodet te zijn, 4. 6.

14. Sijn strijdt met Symou den ïoo-

veuaer, is versiert, 4. 0. 15. Ue Paes

van Rome en is sijn Successeur, ofte.

Opvolger niet, 4. 7. 26, 28.

Phantasien, of sy alle verdoemt worden,

2. 8. 50.

Pharizeen, een secte der Joden. Act. 26.

VS. 5. Haer Dwalinghc, door Chris-

tus verbetert, 2. 8. 26. Haer lustel-

liugeu en Insettingeu. 4. 10. 26.

Philo, A" 4 4, een Jodc, en History-

Schrijver der Joodtsche gheschiede-

uissen, 2. S. 50.

Philosopheu, haer confuse ofte vernerde

opiuien vau Godt, 1. 3. 11 en 1,

13. 1. en 2. 2 18. Haer opinie vau

den vrijen wille, 2. 2. 3. Sy seggeu

datter driederley Burgerlicke Regee-

ringeis, als, Aristocratia, Democratia,

eu Monarchia, 4. 20. 8. Siet oock.

Burgerlicke Regeeringe. ündcrseheydt

tusschen hare ende der Christenen lijd-

saemheyt, 3.8.18. Haer verachtinge

van deu Doodt, 3. 9. 5. Sy eu heb-

beu de kenuisse des menschen. ofte,

0118CS selfs uiet wel gebrnyekt, 2. 1. 1

.

Sommige van haer hebbeu deu mcu-

sche genaemt een Microcosmus, dat

is, een kleyue wereldt, 1. 5. 3. Nic-

luandt by nae onder haer, behalven

Plato, heeft d'onslerffelickheyt der

ziele verdedight, 1. 15. 6. Haer is

de verdorvenheyt der uatnyre onbe-

kent gheweest, 1. 15. 7. Sy bevelen

iu elck werck vier oorsakeu aen te

merekeu, 3. 14. 17. Haer bcschrij-

vinghe vau Godt, l. 14 1. Sy stel-

len drie deelen vau de ziele, als,

verstant, glievoelen en wille, 2. 2. 3.

Socratische Philosopheu, 1. 15. 6.

Sommier des ghevoelens van alle de

Philosopheu, 2. 2. 3.

Philosophie, 2. 18. 3. Van de heylighe

Engelen, 1. 14.1 9. Hemelsche, 1. 11.

7. Licht verdwijnende, 3. 9.2. Plato-

nische, 1. 14. 12. Prophaue, 1. 14. 1.

Philostratns, 2 4, een Philosooph, 3.

10. 1.

Phocas de Keyser, en vcrmoorder van

deu Keyser Mauritius, heeft A" 6 O 2

C l O gheregeert, is een patroon eu
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vooi'staailer vau dea RoorascheQ Stoel

geweest, ea lieeft S O 6 aea Bouifacius

den dei'Jen, Bisschop ofte Paus vau

Rome vergunt: Dat Rome soude zijn

het hooft van alle Kerckcn, 4. 7. 17.

Physioo, dat is, natuer-wetenschap ofte

de wetenschap vaa nataerlicken din-

ghen,waer toe die verordent is,l 5 1.2

Pighius. een Ketter en Papist, heeft 1520

"gheleeft, en is 15 4 3 gestorven, hy

wort genoemt en wederleght, 3. 2,
""

Pilatiis, siet, Pontins Pilatns.

Pinehas, de Hooge-Priester en sone van

den Hooge-Priester Eleazar, heeft

2 i 9 6 des wereldts, en 14 5 2 voor

Christus glieleeft, hy is door sijn daet

gerechtveerdight, en hoe, 3. 17. 8, 9.

Plato, een seer vermaert Philosooph,

heeft 3582 des werells, en 366 voor

Christus gheleeft, en is 3 6 O 2 des

werelts en 3 4 6 voor Christus ge-

storven, hy wort genoemt eu by ghe-

bracht, 1. 3. 3. en 1. 5. 5, U. en

1. 8. 3, 9. en 1. 14. 12. en 1. 16

6, 7. en 2. S- 3. 14, 22. en 2. 3

4. eu 3. 3. 20. en 3. 20. 34. Nie

maadt by ua onder de Philosopheu

behalveu Plato, heeft d'onsterffelick

heyt der zielen verdedight. 1. 15. 6

Sijn SpDt-reden, 4. 18. 15. Piatoui

sehe Philosophie, 1. 14. 22. Welcke

mauiere van te bidden volgliena Plato

de beste is, 3. 20. Si.

Plautus, een vermaerdt Comedy-schrij

ver, heeft 370S des werelts, en 240

voor Christus gheleeft, van hem wort

gesproken, 1. 17. 3.

Pliuius de Naturalist ofte Natuerlicke

Historie-schrijver, die hem-selveu Ao

77 wierp in de vUmme van d

brandeudeu bergh Vesuvius, hy wordt

by gebracht, 1. 16. 4.

Plutarchus, een seer vermaert Philo

aooph, die 10 4 gheleeft heeft, hy

wort genoemt en by gebracht, 1. 3. 3.

eu 1. 5. 12, en 1. 8. 3.eu3. 10. 1.

Poëten hebben Godt genoemt een Vader

der Meuschen, 1. 5. 3,

Politie, 2.2.13 Onder de Christenen.

4. 20. 3, 8. Kerckelicke, die en moet

niet veracht worden, 4. 10. 27.

Politijcke, Administratie, siet, Bnrgerlic-

ke regeeringe. Orden, 4 1.3. Disci-

plijne, van de Bisschoppen in-gestelt,

is d'Oor-biechte, 4. 4. 7. Wetten, of'

sy de conscientie verbinden, 3. 19. 15

eu 4. 10. 5. en 4. 20. 3, 5.

Pontins Pilatns, des Roomschea Keysers

Tiberius Stadthouder in het Joodtsche

landt, hy heeft in het sevende jaer sij

ner regeeringe (zijnde het jaer 39 8 2

des werelts, eu A» 3 3 van Christus)

Christus laten Kruysighen, ende in

het derde jaer van de regeeringhe des

Roomschen Keysers C. Caligula ;zijn

de het jaer 3 9 8 8 des wereldts, en 39

na Christus) hem selven omgebracht,

van hem wordt gesproken, 2. 10. 5

Porphyrins, die godts-lasferlicke Philo

sooph, heeft 27 gelecft, sijn Dis'

pel 3. 24. 12

Prcbeuden, 4. 5. 9.

Pricdestinatie : wat sy beteeckeut, 3. 21

5. De kennisse derselfder is huogb

en difficijl of swaer. 3. 21. 1. Sy is

een dienstmaeght van de verkiesinghe,

3. 22. 9. Sy en neemt niet weeh de

neerstigheydt tot wel doen, 3. 23. 12.

Uy t die wordt de Kercke ghekent 3.21,

1. Vruchten derselfder, 3,21.1. Pre-

destinatie der Verworpcneu, 3 24. 17.

PreJicatie, ofte. Predickinghe des Euau-

geliums is oock den verworpenen ge-

meen, 3. 24. 1. Het eyude der Euan-

gelische Predicatie, 2. 10. 4. Predi-

catie des Woorts, 4. 11. 1. Sonder

de verlichtinghe des Heylighen Ghees-

tes eu wordt door die niet bedreven,

3, 2. 33. Godt verlicht veel men

schen sonder de Predicatie ofte ver-

kondigiughe des Euangeliums, 4. 16

19. Godt is Autheur der predikiuge,

4.1. 6.

Predick-ampt, ofte Dienst der Kercke,

noodtsakeück, 4. 1. 5. en 4. 3.

3. en 4. 14. 11.

Preparatie, ofte, voor-bereydigiuge der

Papisten, 2. 2. 27. en 3, 11. 15.

Preses, ofte. Preses in de Coneilieu :

Christus is Praises en Overste iu alle

C.mcilien, en hoe 4. 9. 1. Preses

ghewecst, ofte, heeft gepnesideert, de

Oudt-vader Ambrosius in het Aqui

lejensische Concilie 3 8 1 gehouden

4. 5. 17. en 4. 7. 2. D'Oudt-vader

Athanasins iu het eerste Niceensche

zijnde het eer.«te Algemeyne Concilie

32 5 ghehouden, 4. 7.1. Siet Atha-

nasins. Aurelius, Bisschop van Car-

ihago, in het derde (;artliaginensi3ehe

Concilie, 3 9 8 gehouden, in't welck

o'jck d'Oudt-vader Augustiuns tegen-

woordigh geweest is, 4. 7. 2. D'Oud-

vader Cyrillus Alexandrinus iu het

eerste Ephesische Concilie, zijnde het

derde Algemeene, 4 3 1 gehouden. 4.

7. 1. Menas, ofte, Meunas Patriarch

binnen Constantinopel, iu het tweeie

ConstantinopelsL'he Concilie, 553
zijnde het vijfde Algemeeue, 4. 7. 2.

Prickel lot wel doen, 3. 16. 4.

Priester, Christus is Propheet, Koniugh.

ende Priester, 2. 15. 1. Christus is

Priester, 2 12 4. eu 2. 15. 1, 6. en

4. 18. 2, 17. eu 4. 19. 28. Christus

is d'eenige Priester, 3. 3. 4. Chris-

tus d'eenighe Priester des Nieuwen

Testaraents, 4. 18. 14. Christus is

onse Priester, 4. 18. 17. Christus is

onse Priester, door welcken onse

offerhanden Gode aengenaem zijn, 2.

15. 6.

Priesterdom, vau Christus, 2. 15. 1, 2,

6 en 3, 20. 28. en 4. 6. 2. Waer

iu Christus Priesterdom bestaet, 4.

6. 2. De vruchten van Christus Pries-

terdom, 2. 15 6. Moses heeft het

Priesterdom sijnen broeder Aaron over

gelaten, voor hcm-selven behoudende

de Burgeriicke Regeeringe, 4 11. 8

Eynde van 't Priesterdom, 2. 15. 6

PriesterdommeD, 4. 5. 7, 9, 18. Di(

alle zijn in Christus vervult en ghe

eyndight, 3. 4. 4.

Priesterliji^k ampt van Christus, siet,

Christus Ampt, eu Priesterdom var

Christus

Priesterlicke absolutie, ofte, vry-spre

kiuge, 4. 19. IC.

Priesters, Papistische, 4. 5. 4, 8. eu 4

18. 2, 14. en 4. 19. 30. Wcrcldt-

licke in het Pausdom, 4. 5. .

In het Pausdom is den Priesters het

Houwelick verholen, 4. 19. 1

1

4. 12. 23, 27. Of de Priesters in't

Pausdom haer salviuglie van Aaron

ende sijn sonen hebben, -l. 19. 30,

31. De Priesters in't Pausdom zijn

Apostaten, ofte, Afvallighe vau Chris-

tus, 4. 19. 30. Airnoede der Pries-

terea is hcerlick, 4. 5. . 17, 19.

Christenen ziju Priesters en Ghe-

salfde, 2 15. 6. en 4. 19. 9. Waer-

om de Priesters op haer borst de

tvvaelf Namen der kinderen Israëls

droegen. 3. 20. 18.

Primaetschap, 4. 7. 3. Van den Room-

schen Stoel, 4. 6 1, 8, 16, 17. en

4. 7. 1. Van d'Autiochische Kercke,

4. 6. 12. Twist om het Primaetschap

tusscheu den Bisschop van Constan-

tinopel, ende den Bisschop van Rome,

4. 7- 4, 14. Christus wordt om hi't

Primaetschap, 't welck hy heeft in

den Persoon des Middelaers, een En-

gel genaemt, 1. 14. 9.

Prinee, wordt ooek de Kerckelicke dis-

ciplijue onderworpen, 4. 12. 7. Wat

hy verma'^h in Kerckelicke saki

11. 16.

Princen, haer Ampt, 4. 11. 16. Die

moetmen gehoorsaem zijn, 4. 10, 5

Die en moetmen niet vleijen, 4. 20

I. .\cn haer moetmen ïol en Schat

tiuge betalen, 4. 20. 13. Siet oock,

Magistraet,, eu Magistraten

Priorschappen, worden in 't Pausdo:

aeu kindereu gegeven, 4. 5. 9.

PrisciUa 4. 19. 26.

Private personen en moeten den Doop

niet bellenen, 4. 15. 20, 21, 22

Belijdenisse, en haer drie soorten, 3

3. 18. en 3 4. 12 Of niet alleen

de publijcke, maer oock de privati

Eedeu geoorlooft zijn, ofte niet. 2

8, 27.

Procedeeren: wettelick in't Gerichte is

geooriooft, 4 20. 18.

Profijtelicke Koopmanschappen : der Pa-

pisten, 3. 5. 1. Der Monnicken, 4

13. 11.

Proosten, 4. 6. 10.

Propheet : Christus is Propheet, Kouingh

ende Priester, 2, 15. 1. Moses is de

vournaemste Propheet, 4. 15. 22

Propheten : wie eygentlick, 4, 3. 4 Sijn

Uytlegghers ende Verklaerders vau di

Wet, 1. 6. 2. eu 4. 8. 6. Hebben

Godes goedtheyt door aerdsche wel-

dadeu afgebeeldet, 2. 10. 20. Haer

macht, 4. S. 3. Haer ampt 4. 3. 5

Waerom haer de Seraphim zijn ver

toont, 1 11.3. Propheten des Room.

schen Antichrists, 4. 18. 1.

Propheti-ch Ampt van Christus. Siet

Christus Ampt.

Prophülische salvinge van Christus, 2

15. 2.

Propoosten, ghenoechelicke te verdoe

men, 2. 8. 48.

Proterius, Bisschop binnen Al'xandrie

die tegcnwoordigh gheweest is iu bet

Chalccdonensische Concilie, zijnde het

vierde Algemeyne, A° 4 5 1 ghehou

den, 4. 7- 15.

Provineiael Concilie, 4, 4. 4, en 4. 7

8, 11, 12, 19.

Provinciale Concilien, ofte. Synoden, 4

7. 19. eu 4. 8. 1. en 4. 9. 11. en

4. 12, 22. De Bisschoppen hadden

jaerlicks haer Provinciale Synoden

en somtijts twee, 4 12. 23.

Prijs uyt .genade, 2 5,2.

Prijssclicke, gewoonte, 4. 11. 10.

Psalmisten, ofte, Sangers, 4. 19. 22, 24

Psalm-singcn, 4. 10. 31.

Publijcke belijdenisse, 3 3. 18. en 3. 4.

I I . Of niet alleen de publijcke. maer

oock privaic eedeu gheoorlooft zijn

ofte niet, 2, 8. 27. Publijcke gebeden

zijn Gode aengenaem, 3. 20. 20. 29

Pulcheria, de Keyseriune des Keysers

Jlarcianus, ofte, Martianus, 4. 7. 2,

Pijnbanck der conscientie in't Pausdom,
4. 10. 13.

Pijuigiugen der godtloosc, 3. 25. 12.

Pythagoras, een Philos ,oph, die 3 3 7

des werelts, eu 5 7 8 voor Christus

geleeft heeft, 4 15. 7. I-ombardns

is der Sophisten Pythagoras, 3. 15. 7.

Q,.

Quaet: niet door dwangh, m,aer door

nuodtsakelickheyt doen wy quaet,

2. 3. 5. eu 2. 4. 1. De menscbe doet

quaet met wille, en niet nyt dwaugh,

2. 2. 7. Besluyt dat quaet is, 2. 12.7.

Quade, geen quade nature isser, 1. 14. 3.

De duyvelen eu zijn gheeu quade affec-

ten, ofte, bewegingen des gemoets,

maer sy hebbeu een wesen, 1. 14. 19.

Godt bedwingt de quade, 2. 3.3. Godt

ghebrnyckt recht en wel de quade in-

strumenten, 1. 17. 5. Of Gode wel

yets mach toegbeschreven worden in

de quale werckeu, 2. 4. 1. Of eeu

yeder toe-gbevoeght zy eeu goede eu

quade Engel, 1. 14. 7. Quade Enge-

len, en haren val, 1. 14. 16. Quade
besluyt-reden, 2. 12. 7. Quade ouder

de goede, 3. 2. 7. en 4. 1. 7, 8, 13.

Qnaedt-spreken wordt verdoemt, 2. 8.

47, 48.

K.

Raedt Godts : of hy veranderliek is,

1. 17. 12. Godes raedt is onver-

derlick, 3. 21. 7.

Raden, Buangeliache, 2. 8. 56. eu 4.

13. 12.

Raseuder meuschen belacchelickc open-

baringen, 1. 9. 1.

Rasernije vau Servetus, 4, 16. 31.

Rebecca, de huysvrouw van Isaac, die

2 10 8 des werelts, ende 18 4 voor

Christus ghebaert heeft Esau cu Ja-

cob : haer sonde, 3. 2. 31.

Rebellije, ofte, Wederspaunigheydt te-

gen Godt is eeu seer groote mis-

daet ea sonde, 4. 1, 25.

Recht, van Christus, 4, 9. 1. Des Ko-

uinghs, 4. 20. 26,

Rechter-handt Godts, bet sitteu vau

Christus ter rechter-handt Godts des

Vaders, 2. 16. 15,

Rechtveerdig, Godt is een rechtveer-

digh Richter, 1. 2. 3. Rechtveerdigb

voor Godt te zijn, wat dat is, 3. 11.

2, 11, eu 3. 17. 12.

Rechtveerdige, de Geloovighe worden

Rechtveerdige genaemt, eu waerom,

3 17. 10. eu 4. 15. 10.

Kechtveerdig'-'u is eeu woort des Recht-

huys, 3. U 11.

Rechtveerdigb ghemaeckt worden voor

Godt, wat dat is, 3. 11. 3, 22. en

3. 17. 12.

Reehtveerdigh-ghemaeckte meuschen

:

vier soorten derselfder, 3. 14. 1.

Rcchtveerdigheyt: der werckeu, en kan

uyt den loon derselfder niet besloten

worden, 3, 18, 1. Partieele, ofte, ver-,

deelde ende ten deele, die is van de

Sophisten versiert, 3, 14. 13. Des

meuschen, hoedauigh, 3. 14.1. Onse

rechtveerdigheyt is in den doodt ende

de verrijsenisse van Christus, 3. 11.

12. Des geloofs, wat die is, 3. 11. 21.

Waerom de Heyligi; van haer rechtveer-

dighevdt, oprechtigheydt en onschult

spreken, 3. U. 18, "l9, 20. en 3.

17. 14, en 3. 20. 10, Lof der recht-
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vcerdighevt. 3. 13. 2. Het foüdameut

aerselfacr is du GoJtsdieust. 2. 8. 11.

(ieaadc Ract voor Jeselfde, 3. IS. 5.

lu Christus wordeu wy der Ilevligli-

uiakiughe eodc der Rechtveerdighej'dt

te ghelijck deelachtigli, 3. 11.6. De

l'aiiisten stelleu eea reclitveerdigbeydt

uyt deu geloove ea uyt de wercktu

te samen, 3. 11. 13.

R«clitvcerdigheyt Godts, l. 5.8. en 1.

10. 2. en 1. 11. 3. en 1.15. l.eu

1. 17. 5, 9. ea 1. 18. 1. eu 3. 14.

16. CU 3. 23. i Godt isd'Autheur

der rechtveerdigheyt, 3, 11. 9.

Keclitveerdigheydt vau Christus, die is

volmaeckt, 3. 14 12. Christus heeft

nae siju mcDSchheydt ous de recht-

veerdigbeyt verworven, 3 11. 9.

Reolitveerdigheyt vau Christus eade

der Christeneu, 3. 11. 10, &c. lu

Christus wordeu wy der lleylighma-

klughe eude der rechtveerdighey It te

ghelijck deelachtigh, 3. 11. 6.

Kechtveeróigh maken . hoe de goede

werckcu vechtve rdighmaken, 3. 17.7.

Rechtveerdighmakinghe : haer beschrij-

vinghe, 3. 1 1 2. Waer in die bestaet,

3. 11.2 Die, eude de gerechtigheyt,

en wordeu van malkauderen niet ge-

scheyden, 3. 1 1. 6. Geeue en isser sou

der het geloove, 3. 14. 7. Des Wets

ende des Gheloofs. 3. 11. 14. Die is

vereenight met de weder-gheboorte, 3.

UU. Reghel derselfder, 3. 12. S.

Uie is een gctuygeuisse der verkie-

singbe, 3. 21. 7. Heylighmakingbe

ende recbtveerdighmakiuge hangen aen

malkandereu, al hoewel sy onderschey

den zijo, 3. 16. 1. Twee dinghen in

de rectitveerdighraakinghe t'aeumerc-

keu, 3. 13. 1.

Rechtvecrdight ; alleen hetgheloove recht-

veerdigbt, 3. 3. 1 en 3. 11. 19,

20. en 3, 17. 10.

Redemptie, ofte, Verlossiughe die is

alleen in Christus, 2. 6. 1.

Redeu en verstaudt des menschen is

blindt in gheestelicke sakeu, 2. 2

19. Kracht des selfden. 2. 2. 2. Siet

oück Verstaudt des menschen.

Redenen drie, waerom de Onde een

groote eere de Roomsche Kercke toe-

geschreven hebben, 4. 6. 16.

Regeerders : Kerckelicke, ofte, der Kerc-

ke, 4. 3. 8. en 4. 5. 13. en 4 U. 1

Regeeringe : tweederley isser in den men
sche, 3. 19. 1.5. eu 4. 20. 1. Bar-

gerlicke : siet Burgerlicke regeeringe

Kerckelicke. die niet te verachten,

1. 10. 27. Siet oock Hiërarchie.

Regeeringeu, 4. U. 1.

Reghel: Christelickc, 1.14.4. Waer te

nemeu iu't dispuyt van den mensche,

1. 15. 1. Teghen d'ongeloovigheydt,

1. 16.3. Driederley iu d'aeuinerckiuge

vau de Wet Godts, 2. 8. 6. In de

eeden, ofte iu het eed-sweereu, 2. 8.

27. Van de Ileylige Vaders ouder 't

Oude Testament, 2. U. 10. Aen^

merekens wcerdigh in het dispnyt van

den Persoon van Christus, 2 14. 3

Van de Christel icke rechtveerdighma

kiughe, 3. 12, 8. Van deu loon der

wcrcken, 3. IS. 3. Vau de Confessie,

ofte, Belijdenisse, 3. 4. 18. Van 't

• Christelick Ghebedt, 3. 20. 4, 6,8.

Vau wel te bidden, 3. 20. 15. Van
de daucksegginghe, 3. 20. 2S. Van
d'ceuwige gelucksaligheyt, 3. 25. 10,

Van de Kerckelicke insettingen, 4. 10,

31, Van de Sacramenten, 4. 17.20.

Van 't Avoudtmael des Heereu, 4. 18.

12. Algemecne, 1. 11. 21. eu 3. 12.

8 Des Gudtsaligheyts, 3 7, 10. De

verlichtinghe heeft de verkiesiugu tot

eeu regel, 3. 24. 17. GoJes wille is

de reghel des rechtveerdighey Is, 1.

17. 2. De Wet Godts is ecu reg.d

om wel te leveu, 2. 5. 7. en 2. 7,

13. en 4. 10. 7.

Regeneratie, ofte, Weder-geboorte : siet,

Weder-geboorte.

Regulus : siet Attilius Regulus.

Rebtie, of, onJerlinghe betreckiughel),

tusschcn het Gheloovc. eu tusscheu

het Euaugeliura, 3. 2. 2U. en 11

17. Tusscheu het Geloove, eu tusscheu

het Woordt Godts, 3. 2. 6, eu 3.

11. 17. eu 3. 22. 10.

Religie, ofte Godtsdicust: haren oor-

spronck, 1. 12. 1. De ware, 1.2 2.

eu l. 4. 3. Godt eu kan niet ghe-

kent wordeu daer gheeu Religie eu

is, 1. 2. 1. Vau waer de genL'geut-

heydt tot de Religie komt, 1, 3. 2

Het segghen der Egypteuaers van d'

oudtheydt van haer Religie is bespot-

telick, 1. 8.4. Religie eu superstitie,

hoe sy verschillen, 1. 12, 1. Waer-

achtige regel der Religie, 1. 4 3

Door beelden wordt de ware Religie

verdorven eu vervalscht, 2. 8. 17

De Papisten maken uyt het Christen

dom, Jodendom en Heydeudom eeu

Religie, 4 19. 31. Siet oock Godt-

dienst.

Keligieuseliek en raoetmeu niet aeubid-

deu eenige beelden, 2. 8. 17.

Reliquifn, ofte, Overblijfseleu der Mar
telaren, 4 13. 15.

Renten der landen, 4. 5. 19. De Keizer

Con^tautinus Maguus, ofte, de Groote,

heeft 3 10 over al Tempelen opghe-

lecht, eude die vau renten of inkom-

sten voorsieu, 1. 13. 4.

Repetitien, ofte, herhaliugheu vau eeu

eu 'tselfde, zijn by deu Hebreen seer

gebruyckelick, 1. 16. 3.

Repreheuiien, ofte, Bestraffingen aeu

de overtreders van de Wet, 2. 5. 11.

Siet oock Censuren.

Reservatien in 't Pausdom, 4. 7. 19

Reack is een vau de vijf sinnen dieder

iu den mensche zijn, 1. 15. 6.

Revelatien, ofte. Openbaringen, 4. 8. 5.

Der rasender menschen, 1. 9. 1.

Richter: Christus is Richter des gant-

schen werelts, 2. 10. 17. Godt is

Richter des gaiitscheu werelts, 1.

16. 6. Godt is eeu Richter des we-

relts, 3. 22. 4. Godt is eeu reoht-

veerdigh Richter, 1. 2. 2.

Roeckeloose ghelofteu der Mis-Papen,

Monnicken, Nouncu eu Heremyten ofte

Kluysenaers, 4. 13. 3, 16, 17. Roecke-

loose geloften moeten verbroken, en

niet gehoudeu worden, 4. 13. 20, 21.

Roepinge ; twee soorten der sclfder, als

een gemeeue, en een bysoudere, 3. 24.

8. De verkiesinghe wordt door de

selfde bevestight, 3 24. 1, 2. Het

8copu<, ofte, wit en ooghmerck van

de roepinge der Geloovigen, 3. 6.

2. eu 3. 25. 1. De ruepinghe, ofte

liever beroepiughe van een yeder een

moet aeugemerckt wordeu, 3. 10 0.

Roepinge der Heydeiien, l. 8. 7 en

2. 11. 11, 12. Roepinghe ofte liever

beroepinglie van de Herders, bestaet

in vier stuckeu, !. 3. 11, 12, 10.

1) opsicht.

Roepinge Godts, 3. 21. 1. Alge-

mceue roepiuge, 3. 22. 10. Inwen-

dige roepinge, 4. 1. 2. Waer uyt

sy bestaet, 3. 24. 2. Abraham was

voor siju roepinge een afgoden-die-

naer, 3. 24. 2.

Itome: waerom aldaer gheen Kercke

eu is, 4. 7. 23. Waerom haer soo

grootcu eere vergunt en gegeven is,

4 6. 16. eu 4. 7. 23. Sy en is

niet het hooft vau alle Kercken, 4

7 17, 29. Sy en is niet de moeder
der Kercken, 4. 7. 23. Sy is alle

soorte vau boosheydt overgegeven,

4. 7. 29. Sy is den stoel des Anti-

christs, 4. 7. 24. Petrus en is te

Rome uict gheweest, 4. 6 14

Rome eu kau haer 't Primaetschap

uiet toe-eygenen, 4. 6. 12.

Roomsche Concilie, ofte, Synode, al

daer A° 3 8 1 ouder den Bisschop

van Rome Damasius, ten tijde van

het eerste Constautiuopelsche Concilie,

zijnde het tweede Algemecne, gehou-

den, 4 4. U. Noch een ander Con-

cilie, te Rome ten tijde van Gre-

gorins Magnus ofte de Gioote 59 5

ghehouden, 4. 7. 30. eu 4 U. 14.

Roomsche Bisschop : Appelleeringeu aen

en op den selfden, 4. 7. 5, 9, 10

De Roomsche Bisschop was eertijdts

te vredeu met de gemeeue bena-

mingbe van Broeder, 4. 7. 3. Siju

eergierigheydt, 4. 7. 5. Siju twist

met deu Bisschop van Coustantino

pel om het Primaetschap, 4. 7. 4, 14

Roomsche Stoel heeft altijt getracht

na de heerschappije over audere

Kercken, 4 7. 5.

Itoomschgesinden, 4. 5. 4. eu 4. 7. U
26, eu 4. 9. 12, 14. eu4. 11.7. Sy

schrijven haer te vergeefs beroeme-

lick toe de perso'jnele successie, ofte,

opvolgiuge der .Apostelen, 4. 2. 2,

3. Sy zijn doodelicke vyaudeu vau

Christus, 4. 2. 4.

Kudimenten, ofte. Eerste leeriugen en

de ouderwijsingen der menschelicker

swackheyt, ziju de Kerckelicke inset-

tiugheu ofte instelliughen en wetten,

4. 10. 31.

Rust-dagh, siet Sabbath-dagh.

Ruste : Geestelicke, 2. 8. 28.

Ruïne, ofte, val ende verderf is uyt

ons, 2. 1. 10.

Rijcke Godts, 3.3.19. Dat heeft twee

deeltu, 3. 20. 42. Wanneer hem dat

benomen wort, 4. 10. 23.

Rijcke van Christus : dat is eeuwigh,

2. 15. 3. en 3. 25. 5. Dat is Geeste

lick, 2 15.3,4. eu 4. 5. 17. en 4.

7. 18, 25, 32. en 4. 20. 1, 12, 13.

De Kercke is het Rijcke vau Chris-

tus, 4. 2 4.

Rijcke der Hemelen is 't eenigh Rijcke

der rechtveerdigheyt, 4. 1. 16.

Rijcke des Antichrists : daer toe behoo-

rcn alle Ketterijen en Secten, 4. 7. 25.

Rijcke des Paus wordt een Gheestelick

Rijcke gheuaemt, eu waer in dat be-

staet, 4. 7 26.

Rijckcn, ofie, Koninckrijcken die wor-

den door Godes voorsienigheydt uyt-

ghedcelt, 4. 20. 16. Exempelen van

Godes Voorsienigheydt in de bcdie-

uinghe van de Rijckcn, ofte, Ko-

ninckrijcken, 4. 20. 30. Drie soorten

in de Rijckcn ofte Koninckrijcken

stellen de Philosophcu, 4. 20. 8.

Siet Burgerlicke regeeringe.

SAbbath-dagh, ofte, Rust-dagh ; de

ware ouderhoudinglie desselfden,

2. 8. 28. Hoc by door Christus

komste is afgeschaft] 2. 8. 31. lu

plaetse des selfden is iughestelt de

dagh des Heeren, ofte, des Heereu

dagh, 2. 8. 34 Waerom wy deu Sab-

bath-dagh ofte Rust-dagh viereu,

eu op den selfden iu onsc Kercken

t'samen komen. 2. 8. 32.

Sabellius, 2 5 8 eeu Ketter, hy wort ge-

noemt en wederlegbt, 1. 13.4, 5, 2a.

Sabellianen, Ketters, ua deu voornoem-

den Ketter also geuaemt A" 258. Sy
u orden geuoemten wederlegt, 1. 13. 5.

Sachtmoedigheyt Godts, 1. 5. 7.

Sacraiueut; siju ware beteeckenisse, 4.

14. 1. Die eu is sonder belofte uiet,

4. 11. 3. Siju geuerale belccckeuissc,

als dat dat woort beteeckeut eeu yeder

Goddeück teeckeu, 4. 14. IS. De l.a-

tijuscbe Oversetter heelt menighmael

het woorJt Sacramentum ofte Sacra-

ment gestelt iu plaetse van het Grieck-

sehe woort mysteriou ofte verborgent-

heydt, 4, 14. 2. en 4. 19.36. Dat

is een Medicijne onscr swackheydt,

4. 14. 3. Beschrijvinghe van een

Sacrament, 4. 14. 1. eu 4. 19. 15.

Twee dinghen worden iu een Sacra-

ment vereyscht, 4. 19. 20. De Be-

suijdenisse en is gheeu Sacrament

der Christelicker Kercke, 4. 9. 20.

Sacramenteel; aeubiddinge van 't Sa-

cramenteel Broodt, 4. 17. 35, 36.

Sacramenteel eten, 4. 17- 33, 34.

Sacramenten ; twee zijuaer maer iu de

Kercke: als de Doop eude 't Avoud-

mael des Heeren, 4. 14. 20. en 4.

18. 19. en 4. 19.37. Veel iu't getal

zijuder, uae de meeuinghe vau de

School-leeraers, 4 19. 1. Haer ghe-

brnyck, 4. 14. 13. Des Wets verschil-

len van d'Euaugelische, 4. 14. 23,26.

Ordinaire, 4. 14. 19. Extra-ordiuaire,

4. 14. 18. Het instellen derselfder

komt Gode alleen toe, 4. 18. 20.

en 4. 19. 2. Sy doeu alleen iu den

Geloovigen 't gene sy afbeelden, 4.

14. 15. Sy worden krachtigh ghe-

maeckt door den Heyligeu Geest, 4.

14. 9. Sy, en het woort hebben een

ampt, 4. 14. 17. Of sy rechtveer-

digh maken, ende de geuade toe-

brengen, 4. 14 14. Sy zijn Instru-

menten Godts, 4. 14. 17. Sy ziju

gbetuygenisseu der gheuade Godts.

4. 14. 7. De bcdieniughe der sclfder

is een deel vau den Kercken-dienst,

4. 3. 6 en 4. 15. 20. Sy zijn

zeghelen van Godes goedtwilligheydt.

4. 17. 7. Regel der selfder, 4. 'l7.

20. Christus is de substantie, ofte

het wescn der selfder, 4. 14. 16.

en 4. 17. 11. De godtloose en heb-

ben geen uuttigheydt uyt de selfde,

4. 14. 7. Wat voor een verande-

ringhe iu de selfde ghevondeu wort,

4. 17. 14, 15. Verachtingc derself-

der moetmeu vlieden, 4. 15. 22.

Geen menschen raogeu nieuwe in-

stellen, eu waerom niet, 4. 18. 19.

Twee dingen ziju iu die t'aeuraerc-

ken, 4. 19. 22. De Papisten stellen

en tellen sevcu Sacramenten, 4. 19.

1. De Papisten tellen dertien kleyuc

Sacramenten, 4 19.22 Der Papisten

Mysteriën eude Sacramenten ziju

ghesproten uyt de .Toodsche cercmo-

uien, 4. 19. 26.
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Sadduceen, eeu secte onder dea Joden,

haer opinie vaa d'BugheleDj 1. 14.9.

en 1. 15. 2. Eu vau d'Opstaudiuglie,

3. 10. 23. Haer gevoelen van de Zie-

len, 1. 15.2. eu 2. 10. 23. Sy wor-

den wederlegbt, 2. 10. 9. eu 3. 25. 5.

Saligfieydt; die Icomt voorl van Godes

verliiesinge, 3. 24. 4, 5. Der Geloo-

viglien, met alle de deeleu van die

saligheydf, is in Christus begrepen,

2. 16. 19. Haer oorsaken, 2. 17

2. eu 3. 14. 17, 21. Haer materie

is Christus, 2. 16. 19 en 3. 17.2.

eu 3. 14. 17, 21. Alghemeene be-

loften der selfd.;r, 3. 24. 17. Alle

dinghen ziju tot onse saligheydt

gheschapen. l. 14. 32. Godt glieeft

die uyt ghenade, eude niet uyt ver-

dienste, 3. 23. 11. Sy staet vast,

üin dat de verkiesiughe vast staet,

4. 1. 3. d'Eerste belofte der selfder

is gedaen aan Adam, 3. 10. 20.

Eeuwige, der ziele, 1. 15.2. Godes

barmhertigheydt is d'eenighe toe-

vlneht der selfder, 2.8.3. Deselfde

berustet alleen op Godes barmher-

tigheydt, 3. 16. 3 Behoefte in den

handel der selfder, 3. 20. 1. Chris-

tus is d'Autheur der selfder, 2. 13.

3. en 3. 2. 10.

Salighmaker, die is Christus, 3. 16.

1. 19. Christus is de ceuige Saligh-

maker van alleUytverkoreue, 3. 15. 5.

Salomon, de sone Davids en Koniogh

Isi-aels, heeft 29 29—3 969 des

werelts eu 1019—97 9 voor Chris-

tus gheregeert, waer voor hy iu het

iuwydeu van sijneu Tempel gebeden

heeft, 4. 1. 35. Bevel Godts van

in sijneu Tempel bij eeu te komen,

4. 3. 9. Christus is de ware Sa-

lomo, 3, 4. 33. en 4. 1. 37.

Salviughe, Papistische, 4. 15. 9. en 4.

19. 5, 7, 10, 19, 30. De laetste,

ofte, het laetste Olysel, en is gheeu

Sacrament, 4. 19. 18. Of de Priesters

in 't Pausdom haer salvinge vau Aarou

en sijn Soueu hebbeu, 4. 19. 30,31.
De salvinge der Apostelen, is een

tijdelijke gave gheweest, 4. 19. 30,

31. De Papisten voeghen by den

Doop, ouder andere, de salvinge, 4.

15. 19. Eynde dersclfder, 4. 19.31.

Christus Koniueklicke salviuge, 3.15.5.

Samaritauen zijn onder de Heydeuen ten

tijde vau Christus de ware Godtsa-

ligheydt allernaest gheweest, 1. 5. 18.

Samuël de Propheet, die 3 8 I 5 des we-

relts, en 113 3 voor Christus ghe-

boren, ea 3 8 S 6 des wereldts, en

10 61 voor Christus ghestorven is

,

sijn Offerhande, 4. 10. 25,

Saucteu en Sanctinueu, de Papisten mom-
pelen Pater noster voor de Beelden

en Schilderijen van haer Saucten en

Sanctinnen, 3. 30. 22. Verscheydcn

Sancten en Sanctinnen worden van

de Papisten aengeroepen, als, Bar-

bara, Catharina, Eligius, Georgius,

Hippolitns, de Maget Maria, Medar-

dus, en Sinte Pieter of Petras, 3.

30. 23, 27.

Sangh, ingevoert iu de Kercke, 3. 20,

33. Wat dacr in moet ghemijdt

worden,i_3. 30. 32.

Sangers, 4," 19. 23, 24.

Sara, de hnys-vrouwe van Abraham,

aiet Abraham. Haer sonde, 3.2.31,

Sardicensische Concilie, ofte, Synode,

34 7 gehouden, 4. 7. 9.

Sardonisch (dat is, een uytainnigh, bit-

ter, eu droevigh) gelach, 1. 3. 3.

Satan, die is d'autheur vau alle boo

heyt eu ougherechtigheydt. 1. 14.

15. Hy is d'autheur van twist eu

un-eenigheyt, 4, 17. 1. Hy wordt

met verscheydeu nameu genoemt, l

14. 13. Hy wordt glienoemt een

Geest Godts, ofte des Heeren, 2. 4

5. Hy is een Dienacr van de God
delicke wrake, 1, 8. 2. en 3. 4. 2, 3,

Hy is Godes ape, 1. 8. 3. en 4, 14. 1 9,

Hoe hy in den verworpenen werckt,

3 4, Hy kan niets doen dan

tgeue Godt wil, ende hem toe laet,

1. 14. 17. eu 1. 17. 7. Hy en be-

sehadight de Kercke niet zoo als hy

wel wilde, 1. 14.18. Sijn listigheydt

en loosheydt, 2. 1. 4. en 3. 20. 46.

en 4. 1. 11, 13. en 4. 14 19. eu

4 15. 19. en 4, 16 32. eu 4. 17.

13. eu 4, 18. 18. Hy is eeu lustru-

meut van Godes gramSchap, 2, 4. 2.

Sijn strijdt met Godt, 1, 14. 17. Hy
pooght de keu-teeckeuen der Kercke

wech te nemen, 4. 1. 11. Christus is

een overwinuaar van den Satan, 1.

14. 18. De Geloovige zijn ovcrvviu-

uers over den Satan, 1. 14. 18. Aen

den Satau over-gegeven te worden,

wat dat is, 4. 12.5. Verblindingeis

sijn werck, 3. 4, 1.

Satisfactie, ofte Voldoeuinge, siet, Vol-

doeuiuge

Satisfactien, ofte Voldoeniughen, siet.

Voldoeningen.

Seliandael, of Ergernisse,siet, Ergernisse.

Schandalen, ofte Ergernissen, siet. Erger-

nissen.

Schade moetmeu lijden en verdraghen,

1. 17. 9.

Sühadelick is de Bieehte, ofte, Oor-

biechte, 3. 4. 19.

Schaduwen des Geloofs zijn, ende het

gheloove der mirakelen, ende ouck

mede het Historisch geloove, 3. 2. 10.

Schat der Roomscher Kercke, 3.4. 15.

en 3.5. 2. 3. Wat de Papisten noe-

men, 3, 5. 2. Wie van dien de be-

waerder is, 3. 5. 2.

Schattinghe en Tol moetmen aen de

Magistraten betalen, 4, 30. 13.

Schepper, Godt is Schepper en Maker

des werelts, 1. 14. 1. Godt is alleen

de Schepper aller dinghen, 1. 14,3.

en 1. 16. 1. Godt is Schepper en

Regeerder aller dingen, 1. 16. 1.

Scheppinge, wat, ofte de beschrijvinge

derselfder, 1. 15 5. Tijdt derself-

der, 1. 14. 1. Desmenschen, 1. 14.20.

en 1. 15. 1. Hoe groot d'uytnement-

heydt en voortreffelijckheydt desself-

den is, 1. 15. 8. Wat in het aller

schoonste tooneel of vertoogh vau de

Scheppinge des werelts aen Ie merc'

ken is, 1. 14.30. Wat Godt dede of

maeckte voor de Sclieppinge des we'

relta, 1. 14. 1. Scheppinge des men
schen is het aller-uytnemenste werck

Godts, 1.14.30. d'Oorsake der Schep-

pinge, is Godes goedtheyt, 1. 5. 5,

Schepsel, Godt bemindt sijn Schepsel,

2. 16. S. Hoe Godt het menschelijck

Schepsel, na de sonde, te gelijck be-

mindt en hatet, 2. 16. 3, 3. 4.

Schenringhe, 4. 2. 5.cn4. 13. 12. Die

niet te makcu iu noch van de Kercke,

4. 1. 10,19. en 4. 12. 11, 12. Der

Wederdoopers, 4, 12. 12.

Scheuringen, 4. 3. 6.

Scheurmakers, wie eyghentlick, 4, 2. 5.

Onderscheydt tusschen .Scheurmakers

eu Kotters, 4. 2. 5. Wien de Papisten

voor Scheurmakers houden, 4, 2. 3.

Waerorn de Papisten den Griecken

voor Scheurmakers houden, 4. 2. 2.

Cloosters zijn vergaderingheu van

Scheurmakers eu vcrschenrders of ver-

stoorders vau d'eeuigheydt der Kero-

ken, 4. 13. 14.

Schildt vau AchiUes, siet, Achilles.

Scipio, een naem van verscheydeu l(o-

meynen, 3. 14. 3. en 3. 34. 10. en 4.

2. 3.

Scholastijek Geloove, 3. 3. 1.

Schole, des Heeren, wie in die veel

toegenomen hebbeu, 3. 10. 5. Des

Heyligheu Gheestes, die is de Heylighe

Schriftuyre, 1. 11, 5. en 3. 31. 3, en

4. 17. 36. Der kinderen Godts, 1, 6.

4. eu 2. 6. 1. Vau Luciauus, in die heb-

bende Pausen ghestudeert, 4, 7. 37,

Parijsche, ofte, te Parijs inVranekrijck,

anders genaemt do Sorboune, 4. 7. 28
Scholen, iu die en heeftmeu aller-eerst

niet gheleert datter een Godt is, 1. 3.

3. De publijcke vergaderinghen in't

Pausdom, zijn Scholen der afgode-

rijen en goJtloosheyt, 4. 2. 2.

Sehoot-leeraeis : die hebbeu vau Godes

Geboden ghemaeckt Raden, 2. 8. 56.

Sy worden seer dickwils genoemt en

en by gebracht.

Sehool-Meeslerschan vau de Wet Godts,

7. 10.

Schoot Abrahams, wat die is, 3. 25. 6.

Schriften der Apostelen moeten voor

Orakelen Go lts gehouden worden,

4. 8, 9.

H. Schriftuyre, sy brenght den raensche

tot de kenuisse Godts, 1. 6. 1, Op
tweederley maniere maeckt sj mentie

ofte ghewach van de Kercke, 4. 1. 7.

Haer sekerheydt, kracht, oudtheyt,

authoriteyt eu noodtsakeückheyt, 1.

6, 2. eu 1. 8. 1, 3, &c. Sy heeft een

seer groot ghebruyck en vrucht, 1.

9. 1. Nuttigheydt vau haer uytleg-

ginghe. 3. 5.7. Het hooreu eu lesen

derselfder is noodigh, 1. 9,3. Sy en

steunt niet op d'authoriteyt vau men-

schcu, 1. 7. 1, 3. Sy is de Schole des

des Heylighen Gheestes, 1. 11. 5. en

3. 31. 3. en 4. 17.36. Sy is in de

Griecksche tale overgeset, van wien,

en wanneer. Siet, Griecksche overset-

tinghe des Bybels. Haer eenvoudig-,

heyt is van een seer groote kjacht,

1. 8. 1. Sy is d'eenighe regel der

volmaeckter wijsheyt, 4. 9. 2, In die

wort ons Godes Woort voorgestelt,

1. 13. 7- Beslnyten der Coucilien moe-

ten aenghenomeu worden, voor soo

veel sy met de selfJe over een komen,

4. 9. 8. Antiochus Epiphanes wanneer

hy bevolen heeft de Boeckeu der self-

der te verbranden, siet, Antiochus

Epiphanes.

Schrijver, d'aller-ondste is Moses, 1. 8. 3.

Schrijvers, Kerckelieke, siet, Kerekelicke

Schrijvers.

Sehuldt, der sonde, 3, 4. 28. Schuit der

sonde wordt t'samcn ghestelt met en

by de straffe der sonde, 3. 4. 20. Die

komt voort uit de vleesehelicke ghe-

boorte, 3. 1. 7. Wy dragen d'eygen

sehuldt onser misdaedt, 2. 1. 8. Godt

vergeeft de sehuldt en straffe der son-

de, 3. 4. 30.

Schulden: weerom de souden ghenaeml

worden, 3. 20. 45.

Schnldigh: watwyGodezijn,2. 8. 2, 16.

Ghehoorsaemhevdt die men d'onders

schuldigh is, 2. 8. 36, 38. Ghehoor-

saemheydt die men schuldig is den

Koniugeu en Magistraten, 2. 8. 38, 4fi.

eu 4. 10. 5. en 4. 20. 8, 33, 33, 33.

Gode alleen ziju wy Aeubiddinghe eu

Aeuroepinge sehuldigh, 3. 8. 10.

Scopns, dat is, wit en oogluuerek, siet,

Ooghuierek.

Secte der Mauicheeu, 1. 14. 3. Siet

oock, Phari^eeu eu Sadduceeu.

Secten, 1.13.22. Seeten der Monuie-
ken, als van de Beuedietijner, Domi-
uicancr en Franciscaner Monnicken,

zijn perijekulense ofte ghevaerlicke

Secten, 4. 13. 14.

Sedigheyt iu den Geloovighen uoodtsa-

kclick, 3. 3. 1, 11.

Seecker, de Geloovige zijn altijdt vey-

ligh en in't seker, 3. 24. 7.

Segeuinghe Godts heeft een seer groote

kracht, 3. 7. 8, 9.

Segcuiugen Godts, 1. 17- 9.

Self-slandigheyt : wat sy is, 1. 13. 6.

Die wort den Vader en Soue toe-ge-

schreven, 1. )3. 3. Self-staudiglieydt
j

des Heyligen Geestes, 1. 13. 2.

Sendt-brieven: de Decretale Sendl-brie-

veu zijn van Gregorius den negenden.

Paus van Rome. 123 bij een ge-

lapt, 4, 7. 30,

Sencca, een verraaert Philosooph eude

de Leer-meester vau deu Koomseheu

Keyser Nero, hy is vau dien Nero

A" 6 5 gedoe det, hy wordt genoemt

eu by gebracht, 1. 5. 13. eu 1. 11.

3. eu 1. 13. 1. en 3. 3. 3. en 3. 8.

4. Sijn klachte over d'Afgoden, 1. 11.
j

3. Sijn opinie van 's menschen vry-

J

heydt, 3. 3. 3. Een oudt spreeck- '

woordt by hem, 3. 8. 4.

Seraphims : hoe sy den Propheten ver-

toont ziju, en waerorn, 1. 11. 3. Waar-

om de Heylighe Schriftuyre d'Euge-

leu, daer sy Geesten ziju, onder Che-

rubims en Seraphims met vleugelen

af-sehildert, 1. 14, 8.

Servetus: siet, Jliehaül Servetus. Ser-

vetische sufferije, 4. 17. 39. Serve-

tisehe godtloosheyt, 1. 13. 33.

Seven oorsaken, werckinghen of dee-

leu der I'oïuitentie, vau den Apostel

Paulus verhaelt, 3. 3, 15. De Papis-

ten stellen en tellen seven Sacramen-

ten, 4, 19. 1.

Sibyllen, die zijn Prophetische ofte waer-

segghende vrouwen gheweest, eii. elf

iu 't getal, welckers namen, ghelijck

Lactautius die verhaelt, zijn dese, als,

Agrippa, Lybica, Delphiea, Phrygia,

Samia, Europa, Persica, Erythraja,

Cumaua, Chymica eude Tiburtina.

Vau die Sibyllen wort gesproken, 4.

16. 31.

Sieeken Medicijne is het Avoudtniael,

4. 17. 43.

Sien, d' afghestorven Heylighe en sien

noch en hooreu niet de dinghen die

wy doen, 3 20. 24.

Sigebertus, 1094, een Pauselick Histo-

ry-schrijver, 4. 19. 21.

Simme, ofte, Ape Godes, is de Duyvel

ofte de Satau, 1. 8. 3. en 4. 14. 19.

Simmen ofte Apen, zijn de Papisten,

4. 10. 13. en 4. 12. 33, eu 4. 19.

7. Sy zijn Christus Simmen ofte

Apen, 4. 19. 39.

Syraon de Toovenaer, A" 5 3, sijn Ge-

loove, 3. 3. 10, Sijn strijdt met Sy-

mon Petrus, is versiert, 4. 6. 15.

Simonides, een Philosooph, die ten tijde

van lliero deu Koningh ofte Tyran
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vaa SicïHea gheleeft heeft, siet, Hiero.

Siju antwourdt op de vrage vau dien

Kuniugh ofte Tyrau, 1. 5. 12.

Siiuouie, ofte, l*reuveu-koü|)mauschap,

liaer beteeckenisse, 4. 5. 6.

SiiDSuii, eeu Richter over Israël, die

278U—3809 des wercls, eu 115ü~
113'J voor ('hristus gercgeert heeft,

llv heeft, dooi'sich te wreken aen siju

vyaudeu, ccnighsius ghesondight, 3,

20. 15.

Singhea in de Kercke, is een gewoonte

die scer oudt is, 3. 30. 33.

Sinueu, vijf sitmen zijuder ia den Men-
sche, (als het Ghesichte, 't Ghehoor,

den Keuck, dcu Smaeck, eu 't Ghe-

voel:) 1. 5. 6,

Sit-plaetsc, d'ejgen van 't Beeldt Godts

in den Meusche is de Ziele, 1. 15. 3.

Sitten van Christus ter rechter-haudt

Godts des Vaders. 3. 16. 15. Sitten

des Autichrists iu de Kercke, 4. 2.

12. en 4. 9. 4.

Sldep des Menschcu is een ghetuyghe van

d'ousterffelickheydt der ziele, 1. 15. 2

Sleutelen des Koniuckrijcks der Heuie

len, 3. 4. 14. 30, 21. en 4. 3. 10. er

4. 6. 4 en 4. 11. 1.' Die sleutelen, dat

is, de Leere des Euaugeliums, heb

beu alle d'Apostelen gemeen gehadt

4. 6.3.4. Macht vau die sleutelen,

3. 4. 14. eu 4. 1. 22. Die sleutelen

zijn de Kercke gegeveu, 4. 1. 22. De
Uiseiplijue, ofte. Tucht der Kercke

haught aeu de macht der sleutelen en

geestelicke jurisdictie, 4. 13. 1. Waer-

om de Kercke die sleutelen vau Godt
ontfaogen heeft, 4. 1. 32.

Smaeck, is een vau de vijf siunen, die-

der in den Meusche zijn, 1. 15. 6

Smaetheydt doet de Misse Christus aen

4. 18. 1.

Smeedtster, een geduerige der Afgoden
is 's Menscheu verstandt ofte vernuft

1. 11. 8.

Smidts van nieuwe Goden, 1. 13. 36.

Soberheyt is deu Geloovigen uoodigh,

I. 9. 3. en 3. 3. 17.

Socrates, eeu vermaert Philosooph, dien

Cicero noi mt den vader der Philoso

phen, hy heeft 3 5 36 des wereldts,

en 4 23 voor Christus gheleeft, 1.

5. 13. en 3. 24. 10. Hy prijst, by

Xenophon, d'antwoordt vaa ApoUo,
1. 5. 13.

Socrates, 4 3 6, een Kerckelick History-

schrijver, 1. 13. 5. en 2. 8. 34. en 4.

4. 3. eu 4. 7. 8, 15. ea 4. 12. 20
Socratische Philosophen, 1. 15. 6.

Solon, een Wet-gever van die vau Athe-

nen, eu eeu vaa de scven Wijse van

Grieeken-landt, als zijn : ïhalcs Mile

sius, Solon Salaminus, Periauder Co-

rinlhius. CleohuUs Corinthins, Chilo

Lacedtumouius, Bias Printcus, end

Pittacus Mityleuicus, die Solon heeft

ten tijde van Croesus dcu Kouingh der

Lydicrs, dat is, 3393—3407 des we-

relts, eu 55 5—34 7 voor Christus

geleeft, van hem wort gesproken, 4
10. 2. eu 4. 20. 9. Siju spreucke

wort verhaelt, 4. 20. 9.

Soadaer, bckeeringhe des selfdeu, 2. 4.

6. en 3. 3. .7.

Sondaers, waerom sy gestraft worden,

l. 17. 5. Sondaers worden gheno-

mcu voor dissoluyte of ougcboudene
menscheu, 3. 20. 10. Geloovighe zijn

sondaers iu dese werelt, 3. 3. 11, 12.

Sonde, Erf-sonde, siet. Erf-sonde. Sonde
tegen den Heyligen Geest, 3. 3.33.

en 3. 5. 7- Beschrijviage van die son-

de, 3. 3. 22. Die soade ea wort aoch

in dese eeuwe, noch in de toekomende,

niet vergeven, 1. 13. 5. en 3.5.7.

Waerom die sonde alsou niet vergeven

ea wordt, 3. 3. 21. Vergevelicke soa-

de, nac 'tsegghen der Sophistea, 3.

5. 58. en 3. 4. 28. Alle sonde is nyt

en door haerselvendoodelick, 2,8. 59

eu 3.4.28. Sonde is een toe-val of

een toc-ghekomen hoedanigheydt, 2

1. 1 1. Sy is een ghevauglienisse de:

Menscheu, 2. 4. 1. Sy geschiedt uyt

uoüdt eu ghewiUighlick, 2. 5. 1. Sy

woont iu den Geloovigen, maer sy eu

regueert ofte en heerschet in haer niet

3. 3. 1 1. Sy is eeu geestelicke melaets-

heyt, 3. 4. 4. Een sonde is genoegh-

saem om alle gherechtigheydt uyt te

blusschen, 3. 14.10. De begeerlick-

heyt is sonde voor God, 3. 3. 12, 13

Door Adams sonda is 't geheelo men-

schelick ,:j;eslacht verdorven eu besmet

4. 1.17. Apostasie ofte afval is eei

leelicke en vervloeckte sonde, 2. 1.14

Een yegelick sal ghestraft worden om
siju eygea sonde, 2. 8. 20. Christus

is vry vau alle sonde, 2. 1 3. 4. en 3

16. 5. Christus heeft aengheuomen

onse swackheden, uytgheuomen de

soade, 2. 16. 12. Godt en is gheen

Aatheur der sonde, 1. 14. 16. en 1.

18. 4. en 2. 4. 2. Schuldt der sonde,

3. 4. 28. Schuldt der sonde verghe-

selschapt de straffe der sonde, 3.4. 29

Godt vergeeft de schuit en straffe der

sonde, 3. 4. 30.

Souden, op tweederley maniere, 4. 12

6. Waerom sy schulden genaemt wor

deu, 3. 2U. 45. Souden der Vade

ren, hoe die in de kiudereu gestraft

worden. 2. 8. 19, 20. Souden der

Heyligen zija vergevelicke souden, en

waerom. 2.' 8. 59. en 3. 4. 28. De

souden en worden buyten de Kercke

niet vergeven, 4. 1. 30. Sondeu eu

kunnen in 't bysonder niet getelt noch

vertelt worden, 3. 4. 16, 18. S

dea vergeveaisse, 3. 16. 4. Siet, Ver-

geviuge der soaden. Af-koopinge der

souden, 3. 4. 36. Haer Afdeelinghe,

4.12 3, 4, 6. De straffen der souden

zijn eeuwigh, ea waerom, 3. 25. 5.

Godt heeft in de Wet bevolen offer-

handen te doen om de ghewillige soa-

den der Geloovigen te versoenen, 4

1. 28. Christus heeft door siju ghe

hoorsaemheydt uyt-gewischt onse sou-

den, 2. 16. 5. Belijdenisse derselfder,

siet, Belijdenisse der souden.

Sondigen, wat het zy te sondigen tegen

dea Vader cu tegheu den Sone, 3.

3. 22 Wat het zy te sondigen tegen

den Heyligen Geest, 3.3.22. Soudi-

ghen niet door versnymenisse, iraer

door hertneckigheyt. 4. 10. 31.

Sonne, die is van de Persen of Persia-

nen aenghebeden, 1. 11. 1. Die is

een ghetuyghe van Godes voorsieaig-

heyt, 1. 16.2. Christus is de Sonne

der gherechtigheydt, 2. 10. 20. en

3. 25. 1. en 4. 8. 7.
]

Sone Godts, 1. 13. 2. De Sone Godts'

is eeu ander Persoon dan de Vader,

1. 13. 2. De Sone Godts is van ceu-

wigheydt vau den Vader gegcnereert

ofte gheboreu, 1. 13. 7, 23, 34, 25.

en 2. 14. 7. Eenwigheydt vaa deu

Vader, Sone en Hcylighe Gheest, 1.

13. 18. Hoe Christus de Sone Godts

is, 1. 13. 23. Christus is eygentlick

de Sone Godts, 2 It 5, 6, 7. De

Middelucr is de Sone Godts, 3. 20. 17.

De Middelaer is eygeutlick de Sone

Godts, 2. 4. 5. De Sone Godts is

üuse Middelaer, 3. 20. 17. Hoe Chris-

tus een Soue des Meusclieu gewor-

den is, 2. 14. 1. Hoc Christus eeu

Sone des Menscheu ghenaemt wordt,

2. 13. 2, 5, 6. Christus is de Sone

Adams, 2. 12. 7. Christus is de Soue

Abrahams, 3. 13. 1. Christus is de

Sone Davids, en hoe, 2. 13. 1, 3, De

Heylighe Geest gaet uyt vau deu Va-

der eu van den Soue, 1. 13. 17, 18

Waerom de Heylighe Geest ghenaemt

wordt de Gheest des Soons, 3. 1

Hoe de Vader een begin of beginsel

des Soons is, 1. 13. 19. De Vader

is het begin of beginsel der werckin-

ge, de Soon der wijslieydt, eude de

Heylighe Geest der kracht, l. 13. 18

Vader, Scon en Heylighe Gheest, eea

Godtbeyt, 1. 13. 5, 16. Siet oock,

Drieheyt, ofte, Drie-eenigheyt der

Persoouen in Godt ofte in d'eeuige

Godtheyt.

Sonen: of de Priesters iu 't Pausdom
haer salvinghe van Aaron ende siju

sonen hebben, 4. 19. 30, 31. Sonen

Abrahams, welcke. 4. 16 12. Sonen

Godts, siet. Kinderen Godts.

Sophisten : die worden seer dickwils ge-

noemt en wederleght. Haren Pytha-

goras, is Petrus Lombardus, 3. 15. 7

Sorbonische Schole, zijnde te Parijs in

Vranckrijck, en genaemt de Sorbouue

3. 15. 7. Scholen, 3. 18. 8. Sophistea,

2.3. 13. Sorbonische Sophisten zijn

Pelagianen onses tijdts, 2. 3. 13.

Sorbonisten, 3. 18. 19. en 4. 19. 24.

Sorgc voor d'Arme in de Kercke, 4. 3

8, 9. eu 4. 4. 1, 8.

Sorghloosheydt : de werckinghen en

vruchten derselfder, 3. 24. 7

Sozomeuns, 4 3 6, een Kerckelick Hi-

story-schrijver, 3. 4. 7.

Spiegel: Christus is de ware Spieghcl

vau onse Verkiesinge, 3. 24.

Sprake: de gemeene ghebedeu moeten

gedaen worden, niet in eeu vreemde.

maer ia een bekende sprake, 3 20. 33

Hoe de Hemelen eeu Sprake toe-glie-

schreven wort, 1.5.1. De Sprake en

is ia't ghebedt niet altijdt uoodigh

3. 20. 33.

Spreeckwoort : der Milesiers, 4. 13. 15.

By Seneca, 3. 8. 4. Eeu ghemeen, 3

9. 2. Vau Aulus Gellius, 3. 19.13

Een valsch, 2.8.54. Eeu oudt, 3.10.4

en 3. 19 15. en 4. 10. 3.

Spijse, met welcke de nieuwe menscheu

moeten gevoedt worden, 4. 16. 3 1

Stadt-priesters zija eerst de Canonicken

geweest, 4. 5. 16.

Staten : drie zijuder iu elck Rijcke, 4. 20

31. Siet oock, Burgerlicke regeeringe.

Staf wordt een slaaghe ghenaemt, en

hoe, 4. 17. 15.

Stantvastigheydt, vau waer sy komt,

3. 24. 4."

Staphylus, een Apostaet en Papist ghe

worden zijnde, is 15 5 bekent, eu

15 62 gestorven: hy wordt genoemt

en wederleght, 3. 3. 9.

Slatius, A" 8 5, een Poet: vau hem
wordt gesproken, 1. 4. 4

Stede-houder: Christus en behoeft dien

niet, 4. 0. 2. eu I.. 18.2. De Paus

van Kome noemt sich een Stede-

houder vau Christus, 4. 6. 1,2, en

4. 7, 24, 26, 37, 29.

Stede-houders: der Bisjchoppeu, 4. 5.

5, 11. Die ziju Pachters in 't Paus-

dom, 4. 5. 11.

Stemme Godts, die wordt tcghön de

hguyren ghesteldt. 1. 1 1. 3. Stemme
Godts gehoor Ie gheven, ea is aiet

vry dea natuerlieke measchea, 2.5.

1

1 .

Stemme des Heyligen Geestes te hoo-

reu, wat dat is, -t. Ui. 31. Steuune met

het Gesangli iu de Kercke, is krachte-

loos, en waaneer, 3. 20. 31.

Stephanus, die 25 5—258 Bisschop

van Rome geweest is, 4. 7. 3, 7.

Stichtinge, is den Geloovigen noodlsa-

kelick, 4. 1. 12. en 4. 8. 1.

Stoici, 3684 des werelts, eu 264 voor

Christus, Philosophen te Atheaea,

Actor, 17. 18. vaa haer wordt gespro-

kea, 1. 5. 12. ea 1.16 8.ea3. 4.28.

ea 8. 9. Haer opinie vaa de Noodt-

sakelickheydt, 1. 16.8. Siet, Fatam.

Haer gevoelen vaa de gelijckhcyt der

souden. 3. 4. 28. Haer Paradoxum of-

te Wouder-spreuck, 3. 4. 28. üader

de Christeaea zijn nieuwe Stoici, 3

8. 9.

Stole, die de Bisschop op de slincker

schouder vau deu Diakeu leght, 4.

19. 32.

Stoutheyt ofte stoutigheyt vau 's men-

schen neuswijsheydt, 2. 1. 10. Siet

oock, C'urieushiyt. Der Papisten stou-

tigheyt, 4. 19." 10.

Strabo, een vermaert Geographus ofte

Lant-bcscb.-ijver en Ilistory schrijver,

A° 2 5 ghestorveu : siju verhael vau

Xerxes, 4. 1. .5.

Straf of gram is Godt den Boosen,

maer goedertieren deu Godtsaligen, 1.

5. 6.

Straffe: der sondaren, 1. 17 5. Der

godtlooseu, 3. 4. 31. Eea yeder sal

om siJB eygea sonde gestraft woi'den,

2. 8. 20. De schuldt der sonde wordt

t'sameu ghesteldt met en by de straffe

der sonde, 3.4,29. Godt vergeeft de

schuldt en straffe der sonde, 3. 4. 30,

Dry eyudeu vau de straffe der Kercke,

4. 13. 5. De straffe van d'Oude Kerc-

ke was seer hardt, eu waerom. 4.1.29.

De Eïcommuuicatie ofte Ban is d'al-

lerhardste strafl'e der Kercke, 4. 1 1. 5.

Straffe tegeu de Dieven, Doodtslagers,

valsche Getuygen eu Overspeelders, 4.

20. 16.

Straffen die ziju uyt verdienste, 2. 5. 2.

Straffen der sondeu zijn eeuwigh, eu

waerom. 3. 25. 5, De gaven der oa-

gheloovighen verdienen racer straffen

dan vergeldinge, 3. 14. 2.

Strengigheyt: Godts, 1.2. 2. en 1. 5. 7.

en 1.10.1. Der disciplijue ofte tucht

der Kercke : Hoe verre die haer uyt-

streckt. 4. 1. 39. Der Oude. in de cen-

surfU ofte bestratfingen, 4. 12. 8.

Stricken ; Pauselicke, 4. 10. 13. Decon-
soicnticu en moet men gheen stricken

opleggen, 4. 10. 3. 8.

Strijdt, 3. 8. 9. der Geloovigen is ghe-

duyrigh, 1. 14. 13, 15, 18.cn3. 3. 10.

en 3. 8. 9. eu 3. 20. 46. en 4. 15.

11,12. Des gheloofs met d'ongeloo-

vigheydt. 3. 2. 17. Tussnhen Simon
Petrus eu Simon deu Tüüvenaer, is

versiert, 4.6.15. Om den Tytel des

Algemeeuen Bisschops, 4, 7. 4, 14.

Tusschen de Papisten, over de Macht

der Sleutelen, 3.4.15. Tusschen de

Canonistcu en School-lceraers, van

wegen d'Oor-bicchte, 3.4.4. Denstrijt

des Satans met Godt, 1. 14. 17-
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Subsisteotie ofte Selfstiuligheyit, siet

SelfstaaJigheyt.

Substantie ofte wesea der Sacrameuteu

is Christus, 4. 14. 16. eu -l. 17.11
Siet oock, Weseu.

Substautieel ofte weseutlick vvourdt, I.

13. 7.

Succcsseurs ofte Ojivolghers, eude Suc

cessie ofte Opvolginge : Siet Opvol-

gers en Opvolgiöge.

Suetonius, A*' 1 2 7, ceu Romeynach
Uistory-schrijver, 1. 3. 2.

Suft'erije; Servetische, 4. 17- 29. Uur

Mauicbecu, 1. 15. 5.

Summier, ofte kort begrip, des Wets,

2. 8. 11, 51. Des Euaugeliums, 3

3. 1, 9. Des ghevoeleos vau alle de

1'hilosopheu, 2. 3. 3. Vau de Tieu ge-

bodcu, 2. 8. 51. Vau het )5erste ge-

bodt, 2. 8. 16. Vau het Tweede ge-

bodt, 2. 8. 17. Van het Derde ge-

bodt, 2. 8. 22. Vau het Vierde ghe-

bodt, 2. 8. 28. Vau het Vijfde ghe-

bodt, 2. 8. 35. Vau het Seste ghe-

bodt, 2. 8. 39. Van het Sevendc ge-

budt, 3. 8. 41. Vau het Achtste ge-

bodt, 2. 8. 45. Van het Negende ge-

bodt, 2. 8. 47. Vau het Tiende ge-

budt, 2. 8 49.

Superstitie; haer beschrijringe, 3. 19. 7.

Haer oorspronck, 1. 12. 1. Haeraerdt

eu nature, 3. 20. 22. Sy versehilt van

de ware Religie. 1. 12. 1. Men moetdie

vlieden, 2. 8. 16. HaereeuvonJigheydt

en verontschuldigt die niet, 1. 4 1

Godt verbiedt die, en allerhande godt-

luosheyt, in het eerste gebodt, 2. 8. 6

Superstitieuse: onderhoudinge der Da-

ghen, wordt verdoemt, 2.8.31. Ou-
wetenthcyt, 1.4. 1 . Geloften, die ^ijn

te verdoemen, 4. 13. 7.

Suyverheyt: of onschult van Christus

2. 13. 4. en 2. 16. 6. en 4. 12.25
Suyvjrheydt der Engelen, 1.7.6. en

1.8.6. en 2. S.6.

Suyveringhe vau souden bekomen wy
door Christus bloedt, 4. 16. 2.

Swacke : op die moet men aeht hebben,

ende niet op de hertiieckige, 3. 19. 13
Swackhedeu: Christus heeft aengeno-

men onse swackhedeu, uytgheuomeu
de sonde, 2, 16. 12.

Swackheyt der Voor-vaderen, 4. 1. 24.

Swarigheden, twee, 2. 4. 1.

Swarigheydt iu het soecken van des

Naestens protijt, 3. 7- 5.

Swecrt: de Bisscho^ipen schiijven haer

valschelick toe de macht des Sweerts,

4. 11. 8. De Kerckelioke discipline

is afghesondert van de macht des

Sweerdts, 4.11.3,5. De Geestelicke

macht is afghesondert van het recht

des Sweerts, 4. 11. 5, 8.

Swijnen en houden en moet men ten

Avoudtmael niet toelaten, 4. 1. 15.

Svmbolum. ofte, Geloofs-bekentenisse:

der Apostelen, gemeeulick ghenaemt

de Twaelf Ariijckeleudes Gheloofs, 2.

2. 5. en 2. 16. 18. vau het eerste Ni-

ceensche Concilie, zijnde het eerste

Alghemeeue, 32 5 ghehouden, ]. 14,

3. en 4. 1. 2. Een dwalinghe van

dat Symbolnm des selfden Concili-

ums, 4. 1. 2.

Symmachus; die 49 8—514 Bisschop

vau Rome geweest is, 4. 7. 19.

Synagoge : van de Synagoge der Papisten

moet men wijeken, om inde Kercke van

Christus versamelt te worden, 4. 2. 6.

Synekdoche: is ceu figuyre van wei-

spreken, als men uyt een deel het

geheele begrijpt, ofte door een ver

staet vele: vau die wordt gesproken,

2. 8. 8, 10. eu 3. 16. 13

Syuekdochische manieren vau spreken

1. 15. 4.

Synode eu Synoden: Siet Coucilie ei

Concilieu.

Syricius : die 3 8 5—-3 9 9 Bisschop van

Rome gheweest is: hy heeft het

Houwclick een besmettiuge des vlee-

sches genaemt, 4. 13. 24.

T.

Tdfel : d'eerste en tweede Tafel de:

Wets, 2. 8 11, 12. WaeromChris
tus alleen der eerste Tafel des Wet:

gedenckt, 2- 8. 53.

Tafelen: d'afdeelinge des Wets in twee

Tafelen, 3. 3. 34. en 2. 8. 11.

Tale : de gemeene gebeden moeten ghe-

daen worden, niet in een vreemdi',

macr in een bekende Tale, 3. 20. 33.

Tatianeu, 173, Ketters, sy worden ge-

noemt en wederleght, 4. 12. 33.

Taurinensisehe Concilie, ofte. Synode,

3 97 gehouden, 4. 7. 14.

Teecken : de Doop is een Teecken der

Wcder-gheboorte, 4. 16. 21. Des

lichaems van Christus in 't Avoudt-

mael, 4. 17. 44. ïcecken des bloedts

van Christus iu 't Avoudtmael, is

den Leecken gheweygert, en waerom,

4. 17. 47.

Teeckeneu : d'uyterlicke der Pa:nitentie,

4. 12. 14, 17. Nuttinge van beyde de

Teeckeneu van Broodt eu Wiju in't

Avondtmael, is noodigh, 4. 17. 48
In den meusche zijn noch eenighe

Teeckeneu van het Beeldt Godts over

gebleven, eu waerom, 2.2.17. Eenige

Teeckeneu van de Kercke ofte Ghe
meente Godts zijn noch in't Pausdom
over-gebleven, 4. 2. 11.

Tegen-stellinge : des Avontmaels tegen

de Misse, 4. 18. 7. Des Ouden ende

Nieuwen Testameuts' ofte Verbondts,

2. 11. 8.

Teghenwoordigh leven van ons meu'

schen . dat is een zegen Godts, 2.8 37
en 3. 9. 3. 't Is kort en ydel, 3.9.3, 1,

Tegenwoordigheyt: Godts, verschrickt

den menschen, 1. 1. 3. Vau Christus

in het Avondtmael, 4. 17. 13. Hoe
wy Christus tegenwoordigUeydt in't

Avondtmael genieten. 4. 17. 31

Tempel ofte materiale Kercke: waer voor

Salomo, in het in-wijden van sijnen

Tempel, heeft gebeden, 4. 1, 35.

Godes bevel van hy een te komen iu

den Tempel van Salomo, 4. 3 9

Christus lichaem wort een Tempel

genaemt, 3. 14. 4.

Tempelen ofte materiale Kercken : haer

ghebruyck en raisbruvck, 3. 20. 30

eu 4. 1.5. De Tempelen vau GrieC'

ken-landt zijn van Xerxes verbrant en

vernielt, als Strabo verhaelt, 4. 1. 5

Haer overdadige vercieringe, 4. 5. 18.

en 4. 10, 10. Profane Tempelen der

Heydeuen, 4 1. 5. De Keyser Con-

stantinns Magnus ofte de Groote,

heeft 3 10 over al Tempelen opghe

recht, eude die van reuten voorsieu

1. 13. 4. Wanneer de Beelden iu dt

Tempelen ofte Kercken gestelt zijn,

en waerom, 1. 11. 13

Tcntatie ofte Aenvechtinghe: verschey-

den soorten der selfder, 3. 20. 46.

Siet oock, Versoeckiuge.

Tentatien ofte Aenvechtiugen: veel om-
eingeleu ons. 3. 25. 1.

Tertullianus d'Oudt-vader 13 9, hy ia,

de ware Religie verlatende, 14 9 een

Moutanist eu Ketter ghewordeu, eu

heeft 2 8 gheschreven : ofte als au-

dere willen, hy heeft 19 5 gheschre-

ven, ende is 203 een Montaiiist ge-

worden : hv wordt geuoemt en hy ge-

bracht, 1. 10. 3. en 1, 13. 6, 28. en

2. 3. 23. en 2. 14. 7. en 3. 20. 48. en

3. 25, 7. en 4. 13.31.eu4 17.29,
48.

Testament ofte Verbondt: Siet Oude eu

Nieuwe Testament ofte Verbondt.

Thalcs Milesius, 3 3 10 des werelts, en

6 3 8 voor Christus gheboreu, en

3 4 des wereldts, eu 5 4 8 voor

Christus gbestorven : hy is gheweest

een van de seven voor-verhaelde Wijse

vau Grieckenlaudt Siet Solon. Hy
wordt geuoemt, 1. 5. 13.

Themistius, 3 5 3, een Philosooph en

Mouotheleet, 1. 5. 6, en 2. 2. 23.

Theodoretus, d'Oudt-vader en Kereke-

lick liistury -schrijver 4 2 2, hy wort
gbenoerat en hy gliebracht, 1. ] 3. 21.
eu 4. 4 11. eu i. 8. 16. en 4. 11. 15.

eu 4. 17. 48.

Theodorns Bisschop, hy is tegeuwoor-

digh geweest in het tweede Niceeuache

Concilie, 7 87 gehouden, 1 11. 14.

Theodosius de Keyser, en eerste van

dien naem, eu d'Oude ghenoemt, die

3 7 9— 3 9 5 geregeert heeft: hy is van

Ambrosius buyteu de Kercke gheban-

nen gheweest, 4. 11. 3. eu 4. 13. 7.

Hy heeft siju opeubare sonde bekent,

eu daer van berouw gehadt, 4. 12. 7.

van hem wordt ghesprokeu, 4. 5. 17.

en 4, 7. 3. en 4. 11. 3. en 4, 12. 7.

eu 4. 17. 48.

Theodosius, Ara orensische Bisschop, die

teghenwoordigh gheweest is in het

tweede Niceensche Concilie, 7 8 7 ge-

houden, 1. 11. 16.

Theodosius, Mireusische Bisschop, die

oock iu't selfde Concilie teghenwoor-

digh geweest is, 1. 11. 15.

Theologanten, Papistische, 4. 7. 27.

Theologie : der Pausen en Cardinalen,

hoedanigh, 4. 7. 27. Der Egyptenaren

verborgene Theologie, 1. 5. 12.

Thomas Aqniuas, een vermacrt School-

leeraer onder den Papisten 12 6 3,

wiena discipelen Thomisten genaemt

wordeu. vau hem wordt ghesprokeu,

3. 2. 4. 26. en 3. 22. 9

Tiberius, die A" 1 6—3 9 Roomsch Key-

ser geweest is : vau hem wort gesjiro-

ken, 3. 14 3. en 4. 6. 14. In het

achtiende jaer sijner regeeriughe, ofte,

als andere willen, op het eynde van

het neghentiende sijner regeeringhe,

(zijnde het vier-en-dertighste jaer van

Christus ouderdom) is Cliristus ghe-

kruyat, 4 6. 14.

Tien Geboden des Wets schrijven voor

een regel om wel te leven, 2. 7. 1.

Tytel des Primaetschap is een Tytel

an Hooveerdigheyt, 4. 7. 3.

Titus. de sone van dan Roomschen Key-

ser Flavius Vespasianus, die A" 81—
8 3 Roomsch Keyser geweest is: vau

hem wordt gesproken, 3 14. 2.

Toekemende: dinghen, 1. 17. 3, 4, 9.

Leven : siet, Eenwighe leven. Beraedt-

slagingcn vau toekomende dingen ko-

men met Godes voorsienigheydt over

een, 1. 17. 4.

Toekomste van Christus ten Oordeel, 2.

16. 17.

Toelatiuge Godts, I, 16. S. eu 2. i. 3.

en 3. 23. 8. In Godt eu is geen bloote

toelatinghe, 1. IS. 1. Of die souder

sijnen wille geschiedt, 1. 18. 1. Daer

is ia Godt een toelatinghe eu wille,

2. 4. 3 Godes toelatiuge ende sijn

gebodt zijn eeu, 1. 17. 8.

Toenemen in't Geloove is de hooghste

wijsheyt, 3. 2. 4.

Toenetninge des Pansdoms, 4. II. 14.

Toletaensche Concilie ofte Synode, het

eerste 404 gehouden, 4 17. 44.

Tollen en schattingheu moetmen aeu

de Magistraten eu Princen betalen,

4 20. 13.

Toughe: het ghebiuvck der selfder, 3.

20. 31.

Tooneel of vertoogh van de Scheppinge

des werelts. wat daer in aeu te mere-

ken is, 1. 14. 20.

Toorn ofte gramschap Godts : Siet,

Gramschap Godts.

Traditien, 4. 13. 1. Apostolische: siet,

Apostolische Traditien. Kerckelioke:

siet, Kerckelicke Insettingen, etc.

Welcke Traditien te verwerpen zijn,

4 10. 9. 10, 11. 12, 16.

Trajanus, die A° 1 0—1 1 9 Roomsch
Keyser geweest is : vau hem wort ge-

sproken, 3. 14. 2.

Transfiguratie ofte veranderinge van

Christus en 't doel van die, 4. 17.

17.

Transsubstantiatie, dat is, wesentlicke

veranderinge des Broodts eu Wijns in't

ware Lichaem eu Bloedt vau Chris-

tus: die is van de Sophisten versiert:

(want de Paus Innocentius de derde

heeft die eerstmael iu de werelt ge-

bracht, eu sy ia ghearresteert iu't

Concilie van Latraneu 12 15. Siet,

Lateraensche 'Concilie.) 4. 17. 12,

13, 14, 15, 20.

Trias, dat is, Drieheyt, 1. 13. 22
Tribuui plebis, wie die waren by de

Romeyuen, 4. 20. 31.

Triuitarii, 5 3 3 Ketters, die leerden dat

de drie Goddelicke Persoouen waren

drie bysondere Goden, die waerlicks

vau malkandereu waren verscheyden

en verschilden, 1. 13. 22.

Triniteyt ofte Drie-eeuigheydt : hoe Ser-

vetus dien naem gehatet heeft, 1.

13. 33. Siet, Drie-eenigheyt ofte

Drieheyt der Persoouen in Godt.

Trismegistus: siet Mercurius Trisme-

gistua.

Triumphe, ofte, Overwinninge vau

Christus, 1. 14. 18. en 2. 16. 6.

CU 3. 25. 1. Triumj)he des Kruyces,

4. 9. 6.

Troost: siet Vertroostinge, en Vertroos-

tiugeu.

Troostelick is 't voor de gereehtigheyt

te lijden, 3. 8. 7.

Trouwen, wanneer men niet en mach

in 't Pausdom, 4. 19. 37.

T's.-vmcn-lappinge der Misse, 4 10.19.

T'aaraeu-sprekinge met Godt, is het

Ghebedt, 3. 20. 2.

Turck, ofte, Muhammedist of Mahome-
dist: van hem wordt ghesproken, 3,

4. 21 en 4. 16. 24.

Turcken, ofte, Muhammedistcnof Maho-

medistcn, 4. 2. 10. Sy stellen eeu

afgodt in plaetse van den vraren Godt,

2. 6. 4. Sy en weten uiet de maniere

van wel te bidden, 3. 13, 5.

Twaelf artijckelcn des Geloofs: anders

oock ghenaemt het Symbolnm, ofte,
_

de Gheloofs.bekentenisse der Aposte-

len, 2. 2. 5. en 2. 16. 18.
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der der Geloovigeu, 2. 10. 11. Adam
is onser aller Vader, 2. 18. .'i. Vader

0D8, of, 't Gebedt des Heeren; Siet

Gebedt des Heeren, cu Pater noster.

Vaders onder 't Oude Testament, 2.7.

16. en 2. 9. 1, 2, -t. en 2. 10. l, 5.

en 2. 11. 9. 11. en 2. 14. 5. en 4. 10,

14, en 4. 14.23. Sy hebben niet ons

een ende de selfde besittini;e des Eeu-

wigen levens, 2. 10. 7. Waerom sy

dit leven hooger gheacht hebben, dan

wy dat achten, 2. 1 1. 3.

Vagevyer: hoe 't bedacht en versonnen 1)

is, wat het zy, ende des sclfs vruch-

ten, 3. 5. e! en 4. 18. 15. Daer

van en staet niets in de Heylige

Schrifture, 4. 9. 14.

Val derquader Engelen, ofte, Duyvelen

de oorsake, maniere, tijdt en soort

van haren Val t' onJersoecken is

curieus en sonder vrucht, I. 14. Ifi

Val des mensches, 2 1. 1, 4. en 2. 5. 3

Siet oock Adam. Is Slibberigh, 4

1. 13. Des selfs oorsake, 2. 5. 3

Is Vrijwilligh, 1. 15. 8. Is uyt ons,

2. 1. 10

Valentinianns de Keyser, de tweede van

dien naem, die 3 7 5— 3 9 3 geregeert

heefr, 3. 20. 32. en 4.4.13. en 4.

11. 15.

Valerius Maximus, A» 28, een l!o-

meynsch History-schrijver, 1. 3. 3.

raensclieenmachhemdooden, 3.10.6.[Valla, 14 5 0, en 1 4 6 5 ghestorven,

Tyrannen, 4.8.10. Geestelicke Tyran 3. 23. 6. en 4. 11. 12

Twist: van d'Authoriteyt des Room-

schen Paus, 4. 7. 2. In Je Kercke

om den Tytel van Alghemeene nis-

schop. 4. 7. 4, 14. Tusscheu deu

Bisschop van Constantinopel, en den

Bisschop van Rome om 't Priuiaet-

schap, 4. 7. 4, 14. Om den iCinder-

doop, 4. 16. 32. De Sathaa is een

Antheur van twist en on-cenigheyt,

4. 17. 1.

Twijffelinge: d'oorsake daer van is het

ghevoeleu van onse ouweerdigheydt,

3. 2. 24.

Tijdt der scheppinghe des Werelts, (te

weten, 3 9 4 7 voor Christus geboorte,

ende dit tegenwoordighe jaer 16 50

is het 5 5 4 8 jaer der scheppinge des

werelts) 1. 14. 1. Waerom Godt de

godtloose haer voor een tijdt laet ver-

blijden, l. 5. 6.

Tijdelick geloove, 3. 2. 11. De Geloo-

vige sien hoogher dan op dit tijdelick

leven, 3. 8. 4.

Tijdelick : de salviuge der Apostelen is

een tijdelicke gave gheweest. 4. 19

19, 30.

Tijden: het Woordt is voor de tijden

gegenereert. 1. 13. 7. Siet oock Ge

neratie des Soons van den Vader.

Tyran: wie, 4. 20 24. Of men hem

oock moet ghehoorsaem zijn, en waer-

om, 4. 20. 24, 27, 28. Gheen private

V

4. 8. 10. Men moet oock den

Tyrannen gehoorsaem zijn, 4. 20. 24,

27, 28.

Tyrannije, 4. 2. 3. en 4. 5. 3, 13. en 4.

8. 10. en 4. 10. 21, 22. en 4. 11. 6,

16. en 4. 13. 1. en 4. 17. 39. en 4.

19 37. en 4. 20. 8. In de Kercke. 4.

11. fi, 16. en 4. 12. 21. en 4. 13. 1.

Tyraunije des Pansdoms, 4. 10. 21^

22. Het Rijcke des Pausdoms is des

Antichrists Tyrannije, 4. 5, 13

V. ofte U.

ader (de) 1) is een self-standig-

heydt, ofte persoon, 1. 13.2. Is

een persoon door sijn eyghenschap

onderscheyden, 1. 13. 2. Is een per

soon, onderscheyden van den Sone

ende van den Heyligen Geest, 1. 13.

2. Hy is in ordre de eerste persoon

1. 13. 25. Hy is het begin of beginsel

des Godtheyts, 1. 13. 24, 25, 26

29. Hoe hy een begin of beginsel des

Soons is, 1. 13. 19. Hy is't begin

of bi'ginsel der werckinge, de Sone

der wijsheyt, ende de Heylige Geest

der kracht, 1. 13. 18. Vam hem is

de Sone Godts gegenereert ofte ge-

boren van eeuwigheyt, 1. 13.7.23,

24, 25. en 2. 14, 7. Of hy altijdt

genereert, 1.' 13. 29. Eeuwigheydt

van den Vader, Sone en Heylighe

Gheest, 1. 13. 18. Van den Vader,

en van den Sone, gaet nyt de Hey-

lige Geest, 1. 13. 17, 18. Vader,

Soon en Heylighe Geest, een Godt-

heyt, 1. 13. 5, 16. Siet oock Drie-

heyt, ofte, Drie-eenigheyt der Per-

sooneii in Godt. Godt is Vader, 1

2. 2. Godtjs van de Puëten ghe-

naemt een Vader der nienschcn, 1.

5. 3 Het geloove stelt ons Godt in

Christus voor tot een Vader, 2. 6. 1.

Alleen d'üytverkorenc roepen Abba,

Vader, 3. 2. 11. Abraham is de Va-

1) U.

Valsch ghetuyghe wordt verdoemt, 4.

20. 16. Straffe tegen een valsch ge

tnyghe, 4. 20. 16. Valsch spreeck'

woordt, 2. 8. 64.

Valsche Kercken : de ware Kercke ver-

schilt seer veel van deselfde, 4. 2. 1.

Valschen eedt wort verdoemt, 2. 3. 24.

Varro ; 3 8 8 des wereldts, en A» 6 8

voor Christus, 1. H. 6.

Vasten, 4. 12. 14, Beschrijvinghe des

selfden, 4. 12. 18. Een heyligh en

wettelick heeft drie eynden, 4. 12.

15. Sijn gebruyck, 3. 3. 17. Hoe hel

nootsakelick is, 4. 12. 14. Het vasten

van iMoses, 4. 12. 20. Nehemia, 4.

12. 16. Anna, 4. 12. 16. Christus,

hoedanigh, 4 12. 20. Christus heell

veertigh daghen ghevast, en waerom.

4. 12. 20. Vasten der P:ipisten, 4.

12, 21,22. Veertigh-daeghs v.isten
;

daer van en hebben d'Apostelen geen

wet ghegeven, 1. 13. 29. Veertigh-

daeghs vasten en kunnen de Papisten

niet aenprijsen voor een heylige na

volginghe van Christus, 4- 12. 20.

Publijck en private vasten, 4. 12.15.

Het tijdelick vasten, waer in dat ghe-

leghen is, 4. 12. 18. IJroefheydt en

is roet het vasten niet vereenight, -1.

12. 17. Het vasten eü moet vooi

gheen verdicnttelick werck gehouden

worden, 4, 12. 19. Het en is niti

altijt noodig in de Poenitentie, 3. 3

17. Wanneer men dat ghebiedeu sal,

4. 12. 16, 17. Dat is in drie dingen

ghelegeu, 4. 12, 18. Wat d:ier in

moet gemijdt worden, 4. 12. 19.

Vaslens behooren tot de Disciplijne, of.

Tucht der Kercke, 4, 10. 29.

Vat: het Geloove is als de mondt van

een vat, 4. 14. 17.

Ubiquitisten, ofte, Ubiquetisten : die del

over-al-tcgenwoordigheydt of allenl-

halvenlhcydt des Lichaems van Chris-

tus drijven, als zijn de Marlinislcn

ofte Lnthersche. 4. 17. 16. Eutyches

de Ketlei-, ende Michacl Servetm een

Wederdooper, hebben oock de ubiqui-

teyt of over-al-teghenwourdigheydt

des Lichaems van Christus gedreven,

4. 17. 30.

Venus, de Goddinne onder de Heydenen

van de Liefde ; van haer wordt ghe

sproken. 1. 10. 3. en 3. 20. 5, Sy was

onder de Heydenen de Patroon of Pa-

tronesse van de Wel-lustighe, 3. 20. 5

Venij.T.- wien het Avondtraael saligh,

ende wien dat een venijn is, 4 17. 40

Verachtinghe ; van den Kercken-dienst

en sal niet ongestraft blijven, 4. 1. 5

Des doodts, van de Philosophen, 3

9. 5. Der Sacramenten, moet men
vlieden, 4. 15. 22.

Veranderinge: welcke ende hoedanigh

een in de Sacramenten ghevouden

wort, 4. 17. 14, 15. Des Broots in't

Avondtraael des Heeren, 4. 17, 13

14, 20. In Godt en is geen verande-

ringe, 1. 17. 12. 13.

Verbeteringe der kinderen, 3. 4 21.

Verblindt : hoe Godt den godtloosen

verblindt en verhardt, 1. 18. 2. en

2. 4. S. Waerom Godt deu verwor-

penen verblindt, 3. 24 14.

Verblindinghe, 3. 24. 12. Die is een

werck des Satans, 2. 4, 1.

Verbodt: een Argument ofte Bewijs van

een bysonder gcbodt tot c«n verbodt,

1. 11. 3.

Verboden en Geboden Godts begrijpen

meer dan sy met woorden uytdruc

ken, 2. 8. 8.

Verbondt: Godt heeft met Abraham

een Verbondt gheniaeckt, 4. 16. 3, 6.

Enangelisch Verbondt. 2. 1 1. 4. Gees-

telick Verbondt, Godis, dat bestaet in

twee deelen, 3, 20. 45. Pormulier des

verbondts, 2. 10. 8. Godt heeft met

ons en met de Voor-vaders een Ver-

bondt gemaeckt. doch ten verscheyden

aensien, 2. 10. 2. De kinderen zijn

door erfrecht 1) in 't Verbondt be-

grepen. 4. 16. 24. Een eenigh ende

een selve Verbont isser, 2. 10. 8

Siet oock, Nieuwe ende Oude Tcsta

ment ofte Verbondt.

Verborgen wille Godts is een afgrondt,

1. 17. 2.

Verborgentheden, 2- 2. 20. en 4. 14. 2.

Siet oock. Mysteriën. Om Godes ver-

borgeiitheden te verstaen, vermagh de

de mensch soo veel, als hy door Godes

genade verlicht is, 2. 2. 20

Verborgentheydt : in welcke dingen de

verborghentheydt van 't Avondtraael

des Heeren bestaet, 4. 17. U. Het

Euangelium wordt ghcnomen voorde

klare openbaringe der verborgentheydt

van Christus, 2. 9. 2. Ce Latijn.sche

Overs etter heeft menighmae! het

woordt Sacrameutum gesteldt voor

"t Gricksehe woordt Mysterion, dat is.

Verborgentheyt, 4. 14. 2.en4.19

Verderf: ons verderf is uyt ons, 1. 5. 14.

Verdienen: wat dat zij, 2. 17. 3. en

3, 15. 3.

Verdienste; die is d'oprechtigheydt des

gheloofs contrarie. 3. 15. 2 Godt

gbeeft ons de snligheydt niet uyt ver-

dienste, maer uyt gheuade, 8. 23. 11

De verdienste hangt aen Godes barra-

hertigheydt, 2. 17. 1. Uyt verdienste

zijn de straffen, 2. 5. 2. Onse verghe

vinge en is geen verdienste, 3. 20. 45

1) ten erfnclitig recht.

Voorwetenschap der verdiensten. 3.

22. 1, 8. 9.

Verdienste van Christus. 2, 17. 1, 4.

en 4. 1. 21.

Verdiensten: dat de verkiesinge niet uyt

verdiensten en is. Escmpelen daer

van, 3 22. 11.

Verdonckert en besoedelt is het Hecldt

Godts in den mensche door Adnnis

overtredinge, 3. 3. 9.

Verdorven en besmet is 't geheclc men-

schelick gheslacht door Adams sonde,

4. 1. 17.

Verdorventheydt des menschen, is een

toe-ghekomen hoedanigheydt, 2. l. 1 1.

Die is ons aengeboren, 2. 1. 5.

Verdraeghsaeraheydt : Godts. 1. 10. I.

Des Kruyces. 3. 8. 1. 4,

Verdruckingen : siet AUictien.

Verdriickt, waerom wy worden, 3. 8. 6.

Vereeuinge: Persooneele, 2. 14. 5. en 4.

17. 30. Godts met den Gheloovighen.

2. 8 18. Der quaestien ofte verschil-

len, 2. 9. 4. Van die Schriftnyr-jilaet-

sen die tegen malkandereu schijnen te

strijden, I. 18. 4 en 2. 8. 12, 20. en

2. 10. 6. en 2. 15. 5. en 2. 16. 17. en

3. 11. 17, en 3. 17. 11, 12.

Vereenight: hoe wy in Christus worden

vereenight. 3. 11. 5. Het Gheloove

vereenight ons met Christus, 3. 1. 1.

Des menschen hooghste goet m ge-

lucksaligheydt bestaet daer in, dat hy

met Godt is vereenight. 3. 25. 2.

Vergaderinghe in den Name van Chris-

tus. 4, 9. 2.

Vergaderinghen : Kerckelicke, die zijn

noodtsakclick, 2. 8. 32. en 4. 1. 5.

Eynde van de veigaderingen der Hey-

ligen, 4 1, 5 Haer nutiigheyt. 3. 8.

32. 1'e pnblijcke vergaderinghen in't

Pausdom, zijn Scholen der afgoderije

en godtloosheyt. 4. 2. 2.

Vergeldiuge: de gaven der ongheloovi-

gen verdienen meer straffen dan ver-

geldiuge, 3. 14. 2.

Vergelijckinghe : tasschen Christus en

Moses, 2. 11. 4, Tusschen dit tegen-

woordige ende het toekomende leven,

3. 9. 4. Tusschen de Wet en 't Ei.an-

gelinm, 2. 11. 7. 10. Tusschen het

Avondtniael ende 't Manna, 2. 10. 6.

Tusschen de Hemelsche en Aerdische

Hiërarchie, of liegeeringc, 4. 6. 10.

Vergesclschappeu : de begeerte der aerd-

scher dinghen of goederen verghesi 1-

schappen veel gebreken, 3. 10. 5.

Vergetcnheyt, of Vergetenisse, natnyr-

licke, 1.6.3.

Vergcvelicke sonde isser, na 'tseggen der

Sophisten, 2. 8. 58. en 3. 4. 28.

Verghevelicke souden : de souden der

Heyligen zijn vergevclicke sonden, en

waerom, 2, 8 69. en 3 4. 28 Haer
Voldoeningen. 3. 4. 28. Waer door

die gesnyvert worden, 3. 4. 28.

Vergeven ; Godt is genegen om te ver-

geven, 3. 3. 25. Ons vergeven, wat

datzy, 3. 20.45.

Vergevinge. of, Vergeveuisse, wat die zy,

Vergevinghe, of, Vergeveaisse der son-

den, 3. 4. 30. en 3. 16. 4. Die wordt

alleen in de Kerckcgcvonden. 1. 1.20.

Die is d'eerste toegangh en intrede in

de Kercke ende in het Rijcke Godts.

4. 1. 20. Die baert vrede en ruste der

conscicntie, 3. 13,4 Die is ons on-

verdient, maer Christus stset die seer

dier, 3. Ifi. 4. Die is een deel des Eu-

angcliums, 8. 3. I, 9. Door die out-
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faught ende bewaert ons Godt ia de

Kercke, 4 1.21. D'onse eu is gheeu

verdienste, 3. 20. 4-5. Genadighe ver-

fj;eviuge der sondeu, 3. 4. 25.

Verhardinghe; des herten, 2.4,3. Üer

godtlooseu, de oorsprouck daer van,

3. 24. 14. Haer ooisaken, 2. 4. 3. Ue

oorsake der verharding is bcyde Godt

ende de mensche, 1. 18. 2.

Verhoediuge in de geloften, 4 13. 2.

Verkieseu : wanneer 't volck van 't ver-

kiesen der Herders opgehouden heeft,

4. 4. 10, 12.

Verkiesioge die de mensche vau eenige

dinghen doet, en is niet vry, 2. 4. 7.

Verkiesinghc der Herders eu Leeraers:

wanneer het volck opgehouden heeft

dietedoen, 4.4.10, 11. eu 4.5.2.

Verkiesiughe Godts: die is eeuwigh,

3. 21. 1- Sy is liet fondament der

Kercke, 4. 1. 2. Sy is uyt ghenade.

3.23.1. Sy is door de roepinge ge

stabilieert en bevestight, 3. 24. 1.

Haer stautvastigheydt en sckerheydt,

3. 24. 3, 4, 5, 6, 10. en 4. 1. 3. Haerj

cynde, de heyligheydt des levens, 3.

23. 12. Haer orden en bewijs, 3. 24. 1.

Haer getuygenissen, 3. 21. 5. Haer

soorten, 3. 21. 5, 6. Sy is't begin of

beginsel aller genaden, 3. 14. 21.

Haer vrucht, het gheloove, 3. 2. 11.

Haer oorsake is Godes wille, 3. 22. 9.

Alghemeeue, 3. 21.5. Bysondere, 3,

21. 6. Sy is de oorsake der goeder

wercken, ende der heyligheyt, 3. 22. 3.

Sy is demoederdes glieloofs', 3. 22. 10.

Sy eu komt niet uyt de verdiensten,

3. 22. 1. Haer oorsake muet buyten

den mensche gesocht worden, 2. 3. 8.

Christus is de ware spieghel vau

onse verkiesiughe, 3. 24. 5. De Prae-

destiuatie is een dienstmaeght vau

deselfde, 3. 22. 9. Dat sy niet uyt

verdiensten eu is, exempelen daer van,

3.22. 11. De verlichtiughe heeft'

d

lot een reghcl, 3. 24. 17. Verkiesiughe

wordt Gode toegeschreven, 1. 16. 6.

Verklaringhe ende uytleggiiighe vau

de Beschrijsiughe des Gheloofs, 3.

2. 14, 15, &c.

Verkondighl wordt somtijds het Euan-

gelium dea verworpenen, 3. 24. 1.

Verkoudinghe des Woordts, 3. 2, 33,

eu 4.11. l. Door die verkondinge en

wort er niets bedreven souder de ver-

lichtinge des Heyligen Geestes, 3.

2. 33. Godt verlicht veel menscheu

souder de verkoudinghe des Suange-

liums, 4. 16. 19, Siet oock Predicatie.

Verkoren Engelen, 3. 23. 4. d'Aposteleu

zijn verkoren souder middel, 4. 3. 13.

Verkorcue: hoe Godt in haer werckt,

2. 5. 5. Siet Uylverkorene.

Verkreghen heeft Christus voor ons de

genade Godts ende het eeuwige leven,

2. 17. 1.

Verlangen der Gcloovigen, 3. 9. 4.

Verlicht, om de verborgentheden Godts

te verstaeu, vermach de mensche soo

veel als hy door Godes ghenade ver-

licht is, 2. 2. 20.

Verlichtede sonder Predicatie, 4. 16. 19.

Verlichtinge; souder de verlichtinge des

Heyligheu Geestes en isser geen Geloo-

ve, 1. 7. 5. De verlichtinge heelt

Godes eeuwige verkiesiughe tot een

regel, 3.24. 17. Sonder de verlich-

tinge des Heyligen Geestes eu wort

door de verkoudinghe des Woordts

niets bedreven, 3. 2. 33.

Verlosser: ( hvistus is d'eenighe Verlos-

losser, 2. 6. 1, 3. en 2. 12. 2, 3. en

3. 2. 1. Godt is onse Verlosser in

Christus, 1.3. 1. en 2. 12.2.

Verlossinge is in Christus alleen, 2. 6. 1.

Verlost : hoe Godt de sijne verlost,

4. 20. 30.

Vermach : wat 's menscheu verstant ver-

mach in aerdtsche en hemelsche din-

gen, 2. 2. 13, -18.

Vermauinghen: Private vermaninghen

zijn in de Kercke uoodtsakelick, ende

zijn het eerste fondament der Kercke-

licker Disciplijne ofte Tucht, 4 12. 2.

Of sv te vergeefs zijn, 2. 5. 4. Haer
gebruyck, 2. 5. 5. Sy zijn den Gcloo-

vigen profijtelick eu noudigh, 2.7. 12.

Vermauiiigeu tot vasten en gebeden,

4. 12. 14.

Vermogen, wat wy vermogen, 2. 8. 3.

Godes geboden en moeten uyt 's men-

scheu kracht eu vermogen niet ge-esti-

meert worden, 2. 5. 4, 6. Wat wy
met ons verstaudtvermogeu, 2. 2. 13.

Veruederinge; siet Nederigheyt.

Veruieuwiuge des menscheu, 3. 3. 9.

Verontschuldight eu worden wy niet

voor Godt, eu waeroin, 1. 5. 14.

Verrijckt: Godt heeft .\dam niet eer ge

schapeu, voor eu al eer hy de werelt

met allen overvloet der goedereu ver-

rijckt hadde, 1.14.3. Godt verrijckt

met sijn zegen den menschen, 3. 7

8, 9. ,
Verrijsenisse, en opstaudinghe des vïee-

sches, eu weder-opstaudinghe, die is

swaer om te gclooven, 3. 25. 3. Die

is den goeden en godtlooseu ghe-

meen, 3. 25. 9. Sy sal op een

wonderbare maniere gheschieden, 3.

25. 8, l)er godtlooseu verrijsenisse

sal toevalligh zijn, 3, 25. 9. Onse

verrijsenisse sal met Christus ghe-

raeeu zijn, 4 17. 29. Bedenckinghe

der laetster verrijsseuisse, 3. 25. 1.

Verrijseuisse van Christus, 2. 16. 13.

Drie vruchten derselfder, 2. 16. 19.

De Gcloovighe ziju des doodts eude

der verrijsenisse vau Christus deel-

achtigh, en waerom, 3. 3. 9.

Versakeu sich selven, 3. 3. 8. en 3.

7. 1, 2, 4, 5.

Versakinge onsesselfs, 3. 20. 43. Welc-

ke die zy, 3. 7. 1, 2. Haer begin

of heginsel, 3. 7. 1.

Versamelinghen hare nuttigbeydt, 2.

8. 33. Siet Vergaderiugen.

Verscheutlughe des herlcu is de Poeni-

teutle noodigh : maer weeueii en

vasten niet altijdt, 3. 3. 17.

Verscheyden verdruckiughen is Christus

onderworpen geweest, 3. 8. 1. Ver-

scheyden eyndeu vau een ende de

selfde Actie, ofte, Daet en Werc-

kiuge, 2. 4. 2, 5. Verscheyden zijn

de gaven Godts, 1. 5. 4 eu 2. 2.

17. Verscheyden soorten van dieve-

rije, 2. 8. 45.

Verschil: siet Onderscheydt, Strijdt en

Twist.

Verschillen: d'Aposteleu verschillen seer

veel vau den genen die haar valsche-

lick beroemen haer Successeurs, ofte.

Opvolgers te ziju, 4. 2. 2, 3, eu 4.

5. 13. eu 4. 8. 9.

Verschenen is Godt onder een men-
schelicke gedaente, 1. 11. 3.

Verschijuinghe van Christus: hoe sy door

het verloop des tijdts naerder ghc-

komen is, hoc haer Lecre klaerder

gheweest is, 3. 10. 20.

Verschijningen Godts, 1. 11. 3.

Versoecken Godt, wat dat beteeckent,

4. 13. 3.

Versoeckinge : verscheyden soorten der

selfder, ». 20. 46. Hoe Godt in ver-

soekluge leydt, 3. 20. 46.

Versoeckt: Godt versoeckt den sijueu,

en waerom, 3. 8. 4. Godt versoeckt,

ende de duyvel versoeckt oock, en tot

wat eyode, 3. 20. 46.

Versoent: Godt eu wordt niet versoeut

door een versierde Pceuitentie, 3. 3.

25. eu 3. 20. 15.

Versoender: Christus is d'eenighe ver-

soeuder Godts ende der menschen,

3. 6. 1. en 2. 17. 12.

Versoenen : Godt heeft in de Wet bevo-

len ofterhanden te doen om de ge-

willige sondeu der Geloovighen te

versoenen, 4. 1. 28.

Versoeuinghe van Christus, 4.6.3. De
versoeninge moet voor gaeu voor het

gebedt, 3. 20. 9.

Versoeu-offerhande, 4. 18-13.
Versonueu Pa-nitentie; door die en wordt

Godt uiet versoeut, 3. 3. 25. en 3

20.15. Versonueu GodtsJieust: Siet

Eygeuwillige.

Versonueu is den strijdt tusschen Sinion

Petrus en Simou den Tooveuaer, 4.

6. 15. Wie een nieuwen Christus ver-

sint, 2. 12. 5.

Verstandt des menschen : dat is blindt

iu Geestelicke saken, 2. 2. 19. Kracht

des selfden, 2. 2. 2. Blindtheydt des

selfdcn, 1. 6. 12. Ampt des sclfdeu

1. 15. 7. Wat dat vermagh in Aerdt

sche en Hemelsche dingen, 2. 2. 13,

18. Dat is een geduyrige smeedster

vau de Afgoden, 1. 11. 8. Verstandt

en wille zijn twee deelen vau de

zielen, 1. 15. 7.

Versuymt en moeten uiet worden de

Arme, 4. 4. 6.

Vcrstelleu alle onse souden in 't bysouder,

eu is noodigh, uoch niogelick, 34. 18.

Vertoornen en moet men Godt niet, om
des Naesteus wille, 3. 19. 13.

Vertroostiuge: Heydensche, 3. 7. 10

Vertroostingen, 1. '5. 10. en 1. 14.16
eu 1. 16. 3. eu 1. 17. 11, 12. en 2

8. 21. en 2. 15. 4. en 2 16.5, 18.

eu 3. 8. 1, 7. eu 3. 9. 6. en 3. 15. 8.

en 3. 20. 61. en 3. 25. 4. eu 4. 1. 3.

Vertrouwen, 1. 10.3. Welck ofte wat

1. 10. 2. eu 1. 14. 12. eu 2. 8. 16. I:

vrede en ruste des genioedts, 3. 2. 16

Hoediiuigh een iu het Gbebedt moet

zijn, 3. 2. 12. Des volmaecktheydtS:

is een duyvelsch verdichtsel, 4. 1. 20
Vertrouwen en Roem ziju twee pesten,

3. 14. 16. Het Avondtmacl is ten be-

wijs des vertrouweus. 4. 17. 2. Ghe-

loove wordt tomtijds genomen voor

't vertrouwen, 3. 2. 15.

Vertwijfelingbe baren de wercken, 3.

13. 3.

Vervolgiughe om der gherechtighcydts

wille, 3.8.7.
Vervullen het lijden van Christus, wat

dat zy, 3. 5. 3.

'>^ervullinghe des Wets, is Christus,

2. 7.2.

Verwerkiughe tot gehoorsaamheydt te-

gen d'Overheyt, 4. 20. 29.

Verwerpluge: iu Godt is een verkiesiughe

eu verwerpiughe, 3. 23. 1. Die. Is uyt

Godes wille, 3. 22. 11.

Verwerpt: wie die geue zijn dien Godt

verwerpt, 3. 23. 1.

Verwerret gcloove der Sophisleu, 3. 2. 2.

Verworpen Engelen. 3. 23. 4.

Verworpene : die zijn Gode hatelick, ofte,

hy hatet haer. 3. 24. 17. Sy en heb-

beu gheen verontschuldiging als sy son-

digen, 1. 18. 4. eu 3. 23.9. Sy eu vree-

seu Godt uiet ghelijck 't behoort, 3. 2.

27.Waerom sy vau Godt verblindt wor-

den, 3. 24. 14. Haer gheloove, 3. 2.

10, 11. Haer eleudige conditie, 3. 25.

6, 12. Haer strrife sal d'alderswaerste

zijn, 3. 25. 12. Sy kouueu het Woort
Godts hooren, 2. 5. 5. Godt alleen

oude^.^cheydet die van d'Uytverkoreue,

4. 1. 3. Het Euangelium wordt som-

tijts haer verkondight, 3. 24 1. Haer
PrEcdestinatie, 3. 24. 17.

Verwijtiugeu Godts, 3. 5. 11.

Vespasianus, die A'* 6 9— 7 9 Roomsch
Keyser gheweest is, die in het eerste

jaer sijuer regeeriughe, zijnde het ne-

gen-eu-tsestlghste jaer vau Christus,

lerusalem belegert, ende die door sijueu

sone Titum ingenomen heeft: van hem
wordt gesproken, 3. 14. 2.

Veynsinghe van soramigheu wordt be-

straft, 3 19. 13.

Victor; die 192— 20 1 Bisschop vau

Rome gheweest is, hy wordt van

Ireureus bestraft, en waerom, 4 7. 7.

VIncentins, een Gesante van luliua den

eersten, 3 3 6— 3 5 2 Bisschop vau

Rome; in het eerste NIceeusche Conci-

lie, zijnde het eerste Algeraeene, 3 2 5

gesoudeu, 4. 7. 1.

Virgllius, een seer vermaert Poet, ende

door voortrtfTelickheyt de Poet ghe-

uaemt, 390 9 des wereldts, en 3 9

voor Christus: vau heui wordt ghe-

si>roken, 1. 5. 5.

Vitus, ecu Ghesante van lulius deu eer-

sten, 3 3 6— 3 5 2 Bisschop van Ro-

me; iu het eerste NIceeusche Conci-

lie, zijnde het eerste Algemeene, 32 5

gesouden, 4. 7. 1.

Vleesch: dat strijdt teghen den gheest,

2. 2. 27. en 3. 2. 18. Ous vleesch is

eeu gbevangenisse, 4. 1. 1. Wat door

vleesch verstaeu wordt; 3. 14. 1.

Vleesch vau Christus : is waerlicks spijse,

4. 17. 7. 't Is leveudigh-makend, 4.

17 9. 't Is onse spijse, 2. 17. 5.

Vleesches: wercken, 2. 1. 8.eu 1. 15. 10.

Dertelheyt, 3. 8. 5. en 3. 10. 3. Doo-

dinghe, 2. 16. 7, 10. Waer in de doo-

dinge des vleesches bestaet, 2- 16. 2.

Vleesch eten iu 't Pausdom verboden,

4. 12. 21. Vleesch eten op Vrydagh,

4. 10. 10, 22.

Vleeschelicke tegenwoordigbeyt vau

Christus, 4. 17. 13, 30.

Vleijaerts der Princeu zijn seer perijc-

keleus, 4. 20. 1, 32.

Vloeck : eeu Herder is vrij van deu self-

deu, eu wanneer, 4. 12. 11. Vloeck

en Ban verschillen van malkauderen,

4. 12. 10.

Ulysses, een wel-sprekeud loos en door-

trapt Grieck ; die 2 7 6 7 des werelts,

en 118 1 vuor Christus, in de bele-

geringe voor Troyeu geweest is: van

hem wordt gesproken, 4. 6. 8.

Voedsel: het Avondtmael is den Ge-

loovigen een geduyrigh voedsel, 4.

13. 19. Christus is het eeuighe voed-

sel onser zielen, 4. 17. 1. Tot wat

evnde het voedsel geschapen is, 3.

10. 2.

Volck : wanneer dat in de verkiesinge der

Kercken-dienaren opghehoudeu heeft,

4. 4. 10, 11. en 4. 5.2. Het Volck

ende de Clergie ofte de Gheestellek- -

heydt, zijn beyde de Disciplijne ofte
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Tucht der Kercke ouderworpeu, 4.

12. 2, 7, 22.

Voldaeu heeft Christus voor oase sou-

den, 2. 17. 3,

Voldoeuiiighe: die is vau de Suphisteu

versiert, 3. 4. 25. en 3. 16.4. Wat

de Oudt-vaders door de Voldueuiuge

verstaeu hebben, 3. 4. 3U.

Voldoeuiiighen: Kerckelicke, ofte, der

Kereke, 3. 4. 39. Beschrijvinghe der

selfder, 3. 5. 1. Die worden b_v d'Af-

lateu ghestelt, 3. 5. 1. Voldoeiünghcn

voor de vergevelicke sonden, 3. 4. 28.

Voldoeninghen der Papisten. 3. 4. 25,

26, 28, 31, 39. eu 3. 14. 13. en 3.

16. 4. eu 3. 20. 45.

Volherden tot den eyude toe, dat doen

alleen d'Uytverkoreue, 3. 2. 11.

Volherdiuge: is een gave Gudis, 2. 3.

1 1 . en 2. 5. 3. Sy is alleen dea Ujt-

verkoren eyghen, 2. 3.11. en 3. 24.

6. Sy is int Ghebedt noodtaakelick,

3. 20. 28.

Volheyt der genade is bewesen in Chris-

tus komste, 4. 1. 26.

Volmaeckte: siet, Perfectisteu.

Voluiaecktheydt; der Kercke, 4 8. 12.

Der Geloovigen, 3. 17. 15. Des ghe-

loofs, 3. 17. 15. Der Mouuicken. 4.

13.11. Ydel vertrouwen des selfdeu,

4. l. 2U. Volmaecktheydt, der Engelen

4. 12. 12. Voluiaecktheyt des Enau-

gelischen Wets, 2. 8. 7. Christus is

onse voltuaecktheyt, 2. 7. 4.

Volstandigheydt, 3. 2. 40. Vau wacr

haer genade zy, 3. 24. 4. Siet oock

Volherdiuge.

Volwassene en moeten voor de Belijde-

iiisse des Gelools niet ghedoopt wor-

den, 4. 16. 23.

Voorbeeldt, Christus voorbeeldt was Da-

vid, 3. 20. 25. Autiochns Epiphanes

was een voorbeeldt van den Anti-

christ, 4. 7. 25.

Voorbeelden van Christus waren de Le-

vitische Priesters, 4. 12. 25.

Voor-bereydingc der Papisten, 2. 2. 27

eu 3. 11. 15.

Voorbidder, d'eenighe is Christus, 2.

16. 16. Het meeatedeel in 't Pausdom

verwondert zich, dat Christus een

Voorbidder genaemt wort, 3. 20. 28.

Voorbiddinge van Christus, 1. 14. 12.

eu 3. 20. 18. 19, 20, 27, 28. en

4. 6. 2. Der afgestorven Hcyli^e,

3. 20. 21, 27. d'Afghestorven Hey-

lighe en zijn glieeu Middelaers der

voorbiddinge, 3. 20. 20. Dan de

voorbiddinge der Heyligen en staet

niets in de Heylige Schriftuyre, 4.

9. 14.

Voorburch der Hellen , is een fabel, 2.

16. 9.

Voorleden dingen, 1. 17. 3, 5.

Voornemen dat goedt is, 2. 2. 25.

Voor-seggiughen van toekomende din-

gen, 1. 8. 7, 8.

Voorsichtigheyt Godts, in 't stellen der

Koningen, 4. 20. 26. Natuyrlicke,

1. 3. 2.

Voorsienigheydt Godts, jeghens alle

creatuyren ofte schepselen. 1 . 16. 1.3,

4, 5. "en 1. 17. 1,2,4, 5,6, 7. Hoe
sy moet aeugheiuerckt worden, 1. 17

1, 2, 4, 5, 6. ?, 8, 9, 10, 1 l. In d'uyt

deelinghe der Koninckrijcken, en in 't

instellen der Koninghen, 4. 20. 26

Exempelen der selfder in de bedienin

ge der Koninckrijcken, 4. 20. 30. Wat
sy is, 1 16. 4. Alghemeene, 1. 16. 4

Besondere, 1. 16.4. Verborgheue, I

18. 4. Haer tweederley vrucht, 1. 16.3.

Sy is mei haer middelen bekleedt, 1.

17. 4. Die zijn ouderworpeu de din-

gen die leven, eude niet en leven, 1.

16. 2. Door die is Adam ghevalleu,

3.23.8. d'Opperste ghelucksaligheydt

is in de keunisse der selfder ghelegcu,

1. 17. 11. Van diezijn ghetuygeu de

particuliere geschiedenissen, 1. 16.7.

Van die is de Sonne eeu ghetuyge, 1.

16. 2. Sonder die en ryster gheen

windt, 1. 16. 7. De bewegiughen

dea herten ofte des gemoedts zijn die

onderivorpen, 1. 18. 2. De beraedt-

slagiugheu vau toekomende dinghen

komcu roet die overeen, 1.17.4. Haer

doel, 1. 17. 1.

Voorsprake en Voorspreker, d'eenighe

Christus, 2. 16. 16. en 3. 20. 17,20.

Voor-vaders: haer swackheydt, 4. 1. 24.

Godt heeft met ons eu met de Voor-

vaders eeu Verhoudt gemaeckt, doch

ten verscheyden aeusien, 2. 10. 2. Siet

oock. Vaders onder het Oude Testa-

ment.

Voorwerp, siet. Object.

Voorwetenschap, wat die in Godt be-

teeckent, 3. 21. 5. Der verdiensten

3. 22. 1,8, 9. In Godt eu is gheen

bloote, 1. 16. 4. en 3. 21. 5. De

voorwetenschap Godts en brenght den

Creatuyren gheen noodtsakelickheydt

toe, 3. 23. 6.

Vormsel, ofte Coulirmatie, wat, 4. 19. 4.

Ware gebruyck des selfdeu, 4. 1 9. 13.

Formulier der Papistischer Conlirma-

lie, of Vormsels, 4. 19. 5. Of die

eeu Sacrament is, 4. 14. 20. en 4

19. 5, 12, 13.

Vorsten zijn oock de Kerckelijcke Disci-

plijue onderworpen, 4. 12. 7.

Vrage, curieuse, 1. 14. 4. Onweerdige,

1. 8. 9. Seltsame, 2. 12. 5.

Vragen, onnutte moet men verwerpen,

I. 14. 1, 4. eu 2. 12. 5.

Vrede der Conscientie komt voort van

de vergheviughe der sonden. 3. 13.3.

Het geloove is vrede, 3. 2. 16. Chri-

stus is onse vrede, 3. 13. 4.

Vreemde sprake, niet in die, maer in

een bekeude, moeten de gemeeue ge-

bedeu gedaen worden, 3. 20. 33.

Vreese Godts, 1. 1 0. 2. Ilocdanigh een

vreese Godts in den verworpenen is,

3. 2. 27. en 4. 10. 23. Vreese des

Heeren, 3. 2. 26. Vreese der Geloo

vigheu, 3. 2. 21. 22. 27. Werckiughen

der Godtsaliger vreese, 1. 2. 2. Ge-

willige en gedwongen vreese, 1.4.4.

Kinderlicke en kncchtelicke of slaef-

achtige vreese, 3. 2. 26, 27. Gelijcke-

nissen Godts nemen de vreese wech, 1.

II. 6.

Vreesen, hie de godtloose Godt vree-

sen, 4. 10. 23. Vreesen en eeren

verschillen, 1. 2. 2.

Vrouwen, die worden in de gheslacbt-

registers onder de namen van Men
scheu, ofte, Mannen begrepen, 2. 13. 3

Het eu is haer niet gheoorlooft te doo-

pen, 4. 15. 20, 21, 22. Of sy oock

moeten ghedoopt worden, 4. Ifi. 16.

Sy zijn zadeloos segghen de nieuwe

Jlarcionieteü, 2. 1 3. 3.

Vrucht, Eten des tichaems van Christus,

is een vrucht des gheloofs, 4 17.5.

Der kennisse des iMenschen, ofte on-

ses selfs, 2. 1. 2. Tweederley der

voorsienigheydt Godts. 1. 16. 3. Van

het bloedt der .Martelaren, 3.5.4. Des

Kinder doops, 4. 6. 9. Hes duodts,

eude der verrijsenisse van Christus, 2.1

16. 7. Der verkicsinge is 't geloove,

3. 2. 11.

Vruchten, der sittinge vau Christus ter

reohter-haudt des Vaders, 2 16. 16.

Des Cruyces, 3.8.2,5. Der begeer-

lickheyt, 3. 3. IJ. Drie der verrijse-

nisse vau Christus, 2. 16. 19. Der

prsedestinatie, 3.21. 1. Des vleeaches,

welcke, 2. 1. 8, en 4. 15. 10, 1 1.

Der Poïuitentie, 3. 3. 1 6. Der be-

lijdeuisse der souden, 3. 4. 18. Des

gebcdts, 3. 20. 3.. Des Priesterdoms

vau Christus, 2. IS. 6. Der verma-

uingeu by de godtloose eu gelouvige,

2. 5. 5.'

Vry, Godes ghenade is vry, 3. 21. 6.

en 3. 22. 1, 8. Christus is vry van

alle sonde, 2. 13. 4. eu 2. 16. 5. De
verkiesiuge die de Mensche van eeui-

gc dingen doet, eu is niet vrij, 2. 4. 7.

Vryen wille, 1. 15. 8. en 2. 2. 1, 4. en 2.

5. 1. en 3. 15. 7. Vrijen wille des

Mensches voor den val, 1 . li;. 8. en 3.

23. 7. Beschrijvinghe des selfdeu, 2.

2. 4. VVat hy by d'Oudtvaders zy, 2.

2, 4, 8, 9. Philosopheu opinie vau

den seltden, 2. 2. 3.

Vry-geesten, siet. Libertijnen.

Vryheyt, Christelicke, die is geestelick.

3. 19. 9. De Christelicke vryheyt bc

staet in drie deelen, 3. 19. 2, 4,7
Siet oock, Christelicke vryheyt. Vry-

heydt des voicks in de verkiesiuge der

Bisschoppen, 4. i. 11. Vryheydt der

Conscientie, is dierbaer, 3. 19. 14. Wy
zijn van onse vryheyt berooft, eu hoe

verre, 2. 2. 1.

Vry-sprekinge, siet. Absolutie.

Vyandcn moet men lief hebben, 2. 8

56, 57. en 3. 7. 6. Hetiseenghe-

bodt, eude niet een Euaugelische Raedt

of Raden, deu vyanden lief te heb-

ben. 4. 13. 12.

Vyer, voor het examen ofte ondersoeck

des Heyligen Geestes genomen, 3. 5. 9.

Uyren, sekere ordinaire Uyren, dienen-

de tot de gebeden, 3. 20. 50. en 4.

10. 31. Voor de ghemeeue ghebeden

moeten sekere Uyren verordent wor-

den. 3. 20. 29.

Uyterste Oordeel van Christus, 1. 5. 6.

eu 2. 16. 17. Siet ook. Oordeel.

Uytgaug van Christus njt het graf,

was miraknleus, 4. 17. 29.

Uytkoniste. nyt d'uytkomste
,
der din-

gen, is de keunisse Godts, 1. 5. 8.

Uytlegginge der Heylige Sohriftuyre, 4.

9. 13. Nutlighcydt vau de selfde, 2.

5. 7. Hoedanig die in 't Pausdom is,

4. 9. 14.

Uytlegginghen, gheeslelicke, siet. Alle

gorien.

Uytnemeutheydt en voortreffelickhcydt

des Mensches, 1, 15. 3, 4. 5, 8. en 4.

17. 42.

Uytsinnigheydt, Eutychiaensche uytsin-

nigheyt, ofte. rasernije, 2. 14. 4.

Uytslnytiuge buyteu de Kercke, 4. 12. 2.

Siet oock, Excommunicatie.

Uytspraeck: van Agamemmon, l. 17. 3

Van Archelaus, 2. 8. 44. Van Cato,

8. 10. 4. Van Medea, 2. 2. 23.

Uytverkurene: zijn alleen der ghenade

Godts deelachtigh, ofte, Godt geeft

sijn besondere genade maer alleen aen

haer. 2. 2. 6. en 2. 3. 14. Sy alleen

ghelooven wacrlicks, 3. 2. 11. en 3

24. 1, 12. Sy alleen vreesen Godt

2. 3. 4. Hoc sy tot dn kennisse Godts

gebracht worden, 1. 6. 1. Sy alleen

en kunnen niet vergaan, 3. 24. 6, 7

Sy alleen blyveu in 't Gheloove, 3.

24. 8. Sy verschillen veel van den

verworpenen, 3. 2. 11, 27. en 3. 4. 32.

en 3. 8. 6. en 3. 9. 6. en 3. 13. 3.

eu 3. 20. 16, 29. Sy alleen volher-

den tot den eyude toe. 3.2. 11. Sy

alleen roepen Abba, Vader, 3.2.11.

Godes beloften zijn alleen in liaer

krachtit;h, 3. 24. 17, De beloften der

saligbeydt gaeu haer alleen aen, 3,

22. 10. Christus is d'eeuighe Saligh-

maker van alle Uytverkorene, 3. 1 5. 5.

Godt werckt op tweederley maniere

iu haer, 2. 5. 5.

Uytweudighe behulp-middelen hebbeu

wy van uoode, en welcke die zijn, 4.

1. 1. Uytweudighe beroepiuglie der

Kerckeu-dienaren, 4. 3. 1 1

.

W.
Waken geduyrigblick, 1. 1 + . 15.

Waerachtigh is Godt, 4. 8. 9.

Waerachtighe, Eliughe des Lichaems van

Christus, 4. 17. 33.0verste, wie, 4

9. 4, 9, 12. Kegel der keunisse Godts,

1. 1. 2. Wijsheyt, 1. 1. 1.

Ware, absolutie, ofte, vry-sprekinghe,

wat die is, 3. 4. 23. Biechte, welcke

die zy, 3. 4. 19. Gheloove, 1. 7. 5.

eu 3. 2. 6, 7, 41. Kercke, 4. 1. 1.

Keunisse Godts, 3. 2. 6. Nedrigheydt,

ofte, vernederingbe, 2. 2. 11. eu 3.

12. 6. Ptcuiteutie, 3. 3. 5. Religie,

1. 2. 2. en 1. 4. 3. Beteeckenisse des

Sacraments. 4. 14. 1. Ghebrnyck des

Vormsels, 4. 19. 13. Christus Ware

Mensi-heyt, 1. 13. 1.eu2. 13.2. Chris-

tus is de Ware eu d'eenighe Autheur

der Mirakelen, 1. 13. 13. Christus

is het Ware Object, ofte voorwerp

vau deu Doop, 4. 15.6. Christus is

de Ware Spiegel van onse verkiesiuge,

3. 24. 5. Christus heeft aengenomen

het wesen vau ous Ware vleesch, 2.

13. 1. Christus is Ware mensche ge-

boren uyt den zade des menschen,

doch sonder sonde, 2. 13. 3. Christus

is de Ware Salomon, 3. 4. 32. en 4.

1. 27. Ware Religie wort door beel-

den verdurven eu vervalscht, 2. 8. 17.

Ware Diaconie, 4. 5. 18. Ware Kerc-

ke verschilt seer veel vau de valsche

Kercken, 4. 2. 1.

Waerheyt Godts, 1. 10. 2. cu 3. 2. 12.

en 3. 22. 1. Waei heydt en Barmher-

tigheyt Godts zyn t'sameu gevoeght, 3.

13. 4. Waerheyt der beloften Godis,

3. 24. 17.

Wasse-keersse in den Doop der Papisten,

4. 15. 19. Siet ook. Doop.

Water, daer mede moet den Doop be-

dient worden, 4. 9. 11.

Wederdoop, 4. 15 16. Of die vau 1'au-

lus zijn herdoopt ofte weder gedoopt

ziju, die te voren van Johauues ghe-

doopt waren, 4. 16. 8, 18. Siet ook.

Doop.

Wederdoopers, liaer dwalingen worden

ontdeckt eu wederleght. 2.8. 26. en 2.

10. 1, 7. en 3. 3. 2, 14.cn 3.23.8.

en 4. 1. 13, 23. en 4. 12. 12. en 4.

15. 16. en 4. 16. 1, 16, 31, 32. en 4.

20. 2. Schcuringe der Wederdoopers,

4. 12. 12.

Weder-geboren, hoe de kinderen wor-

den, 4. 16. 17. Weder-gcboreu te wor-

den, is Christus aeunemen, 2 2. 19.

Weder-giborene: haer wrrckeu, 3. 14.9.

10, 11. In haer isdcbegeerlickheyt,

3. 3. 10. Sy alleen hebbeu eeu iu-
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gacgh ia het eeuwige leven ,4, 16. 17.

WeJer-geboorte: is door 't Gheloove, 3.

3. 1. Eyode der selfder, 1. 15. 4

eu 3. 3. "9, 19. en 3. 6. 1. liaer gra-

den ofte trappen, 4. 16. 31. Wat sy

den Weder doopers is, 3 3. 14. Sy

gesch'edt nae der ziele, 2.3. l.Van

waer sy is, 2. 1.7. Ue kinderen wor-

den glieboren, niet nyt de Geestelioke

Weder-geboorie, maer nyt devleeeche-

lieke generatie ofte gheboorte, 2. 1 7

De Doop is een teeken der Weder-

geboorte. 4. 16. 21.

Weder-opstandiuge: siet Verrijsenisse.

Weder-roepiughe van Berengarius, en 't

Formnlier der selfder, 4 17. 12. Siei

oock, Berengarius.

Weder-spannigheyiit tegheu Godt, ii

een seer groote misdaedt en sonde, 3

2. 31.

Weduwen, oude, ende haer on-ge'nuw

den staet. en haer gelofte, 4. 13. 18

Weenea en is niet altijdt noodigh in de

Pienitentie. 3^ 3. 17.

WeL-rdigheydt, des IVlensches, 1. 15. 3

4, 5, 8. en 4. 17. 42. Der Gheloo-

vighen, 1. 14. 2. en 2 16. 16. en 4.

17. 2. Des Magistraets, 4. 20. 24

Der ghener die over ons ghestelt zijn

2. 8. 36. Der Papistische salvinge,

4. 19. 10. De Doop en moet niet

gheweerdeert worden nyt de weer

digheydt des Dienaers, 4. 15. 16

en 19. 10.

Weerdighlick moet men het Avondlinae

dos Heeren nuttigen, 4. 17. 42.

Wesen, Godts, 1. 5. 9. en 1. 11. 2. en 1.

13. 1, 2, 5. 6, 7,9, 16, 19, 20, 21,

22, 23, 25, 26. en 1.15. 5. en 3. 14

5. Godt is een onbegrijpelick Wesen,

3. 20. 40. Godt is een Geestelick

Wesen, 1. 13. 1. 20. Godt is van een

eenvoudigh en on-eyndigh Wesen, l

11.2 Christus is de substantie, ofte,

het Wesen der Sacramenten, 4." 14.

16. en 4. 17. 11. Christus heeft aen-

genomen het Wesen van ons ware

vleesch, 2. 13. l. De Dnyvelen en

zijn gheen qnade affecten ofte bewe-

gingen des gemoedts, maersy hebben

een Wesen, 1. 14. 19. De ?ie]e heeft

een waerachtigh Wesen, 1. 15. 2. De
ziele en is Godes Wesen niet, 1. 15. 5.

Wesentlick Woordt, 1. 13. 7.

Wesentlicke. Geesten, zijn de Duyvelen,

1.14. 19. D'Engelen ziju Gheesten,

van een Wesentlicke natnyre, 1. 14.9.

Wegh, de nedrighcyt, ofte, vernedeiige

is pen wegh tot Christus, 2. 8. 3

Ghemeene en rechte wegh om Godt

te soccken, welcke die zij. 1. 5. 6 9.

Welbehaghen fiodts, 2. 17. 1. en 3. 22,

1. 2, 7.

Weldaedt Godts, I. 14. U. en 2, 8. 1

1

Haer eyndc, 3. 6. 3.

Weldaden' Godts, 3. 22. I. en 4. 1.3

Papistische wcldarlen, siet, Beneficien

in 't Pausdom, drie weldaden zijnder

in den Dienst t'aenniercken, 4. 17 II

Weldadiglieyt, benijs daer van, 3. 7. 6.

Weldadigheyt Godts, 3. 1 3. 4. en 4.1 3.3.

Wellustige, hser Patroon of Patronesse

onder de Heydenen, was Vcnns, 3.

20. 5

Wei-spreken thejt der Schrijvers Jer lley-

lige Schriftilyre, 1. 8. 2.

Werrk, dos Heylighen Gcestes, 4. 14 8,

9, 10. Een en 't selfde werck wordt

velen toe geschreven die malkarderen

rontrarie zijn, 1. 8. 4. en 2. 4. 2. Het

Geloove wordt een werrk ghenaemt,

en hoe, 3. 2. 39. Het vooraaemste

werck des Heylighen Gheestes, is het

Geloove, 3. 1. 4. Pinehas is door sijn

werck, ofte, daedt gherechtveerdight,

en hoe, 3. 17- 8, 9.

Wercken, Godts, ordinaire, 1. 5. 2, 10.

die sijn getnygenisseu der Goddelicker

wijsheyt, 1. 5. 2. Extra-ordinaire werc-

ken Godts, l. 5. 10. Die boven den

loop der natnyre geschieden, 1.5.6
Werckeu des tegen woordigen ofte te-

genwoordigheydt Godts, 1- 1. 3. De
wercken en rechtveerdigen den Men-
sche niet, 3. 17. 11. Wercken des

vleesches komen voort van d'erf-son-

de, 2. 1. 8. en 4. 15 10. U. Over-

tolliire wercken, 3. 14 12, 13. 14.

Rechtveerdigheydt der wercken, die en

kan uyt den Loon der selfder niet be-

sloten worden, 3. 18. 1. Wercken der

Hypocryten, 3. 14. 7. 8. Sy worden
Keehtveerdige wercken ghenaemt, en

waerom, 3. 17- 10 Sy baren ver-

twijtfelinge, 3. 13 3. Geen "wercken

en zijnder die Godebehtigen, 3. 14.1, 3.

Of sy gheen gunste noch ghenade by

Godt en verdienen, 3. 15.1. Waerom
dat ghene, 't weick de wercken toe-ge-

schreven wordt, nyt genade ghegeven

wort, 3. 18 3. Godt siet meer op de

herten, als op de wercken, 3. 14. 8

en 3. 20. 31. Morale, 3 11. ! 9. Gee
stelicke, 3. 11. 14. Goede, siet Goede
wercken.

Werckende genade, 2. 2. 6. en 2. 3. 11

Werckers : een en 't selfde werck wordt

verscheyden contrarie werckers toe-ge-

schreven, 1. 8. 4. en 2. 4. 2.

Werckingc: des Avondtmaels des Hee-

ren, 4. 17. 3. Des Geloofs, 3. 2. 29
Des verstandts, 1. 15. 7. Des wil-

les, 1. 15. 7. DesGodtsaligheyts, 1

2. 2.

Werckingin: der kennisse Godts, 1. 1.2

Der kennisse des Menschen, ofte, on-

scs selfs, I. 1. I, 2. Des sorghloos-

heydts. 3. 24. 7. Der tegenwoordig-

heyt Godts, 1. 1. 3.

Werckt - hoe Godt werckt in de herten

der menschen, 2. 4. 1. Godtwerkct

op tweederlcy maniere in d'Uytverko-

rene, 2.5.5. Godt wei-ckt, door, son-

der, en tegen middelen, 1. 17. 1. Hoe
de Satan in den verworpenen werckt,

2. 4. 2.

Werelt, die wort genomen voor het ge-

schapen Menschelickgheslacht, 1.16.6.

n die eu is ghien quade natuere, 1.

1 4. 3. Waerom Godt die in ses dagen,

ende niet in een oogenbliek geschapen

heeft, 1. 14. 2, 22. Godt heeft Adam
niet eer gheschapen, voor ende al eer

hy de werelt met allen overvloedt der

goederen verrijckt en gestoffeert had-

de, 1. 14. 2

Werelden, twee in den menschr. 3.19 15.

Wereltlicke Bereficien, Ouderlinghtn en

Priesters, in het Pausdom, 4. 5 8, 9.

Wet der contrarie dingen, 3. 18. 10.

Wet Godts: dat is van Moses ghedistin-

gueert en onderscheyden in drie dee-

len, als in de Morale ofte der Zeden.

Ceremoniale ofte der Ceremoniën

ende der Hechten of Richteren er

Furgherlicke, 4.20.14. Pe MoraU
Wet ofte der Zeden bestaet in 1we(

deelen, 4. 20. 1 5. De wel van Moses ii

door een Mirakel bewaert, 1. 8. 9

Waerom sy verkondight is, 1. 6. 2

Hoe sy afgeschaft is. 2. 7. 14. Sy i;

Gheestelick, 2. 8. 6. Sy en kan niet

jnderhouden worden om de swackheyt

des vleeschs, 2. 5. 0. 7. en 2. 7. 4. 5.

Waerom sy gegeven is, 2. 7. 1. Waer-
om sy ons geschreven van Godt voor-

ghestelt is, 2. 8. 1. Sy is een Regel

om wel te leven, 2. 5. 7. en 2. 7. 13.

en 4. 10.7. Haer Ampt, 2.7.6,9,12.
eu 3. 19. 2. en 4 15. 12. Haer Ampt
beyde by de Geloovii^.he en godtloose,

2. 7. 9. Sy Ifert de kennisse Godts,

en onscs selfs, 2. 8. 1. Sy is twee-

derley, natnyrlick en ghesehreven, 2.

S. 1. Haer afdei-linghe, in twee tafe-

len, 2. 8. 1 1 Sy wurdt ooch afghe-

deelt in tieu Geboden, en hoe veel

Geboden tot eicke Tafel behooren, 2

8. 12. Die zijn beloften en dreyge-

menten van Godt toe-gcvoeght. en

waerom, 2. 8. 4. In die zijn drie

dinghen te bemercken, 2. 8. 6. Hoe
haer Geboden moeten aengheiuerckt

worden, 2. 8. 8. Waerom Godt in

die voor-gestelt heeft, dat aller-schan-

delijckst is, 2. 8. 10. Haer School

meesterschap, 2. 7. 10. De Morale

ofte der Zeden, wat sy is, 4. 20. 16,

Diiederley gcbruyck van de Morale of-

te der Zeden, 2. 6, 7. De Morale is

in twee hooft-stucken begrepen, 4.

20. 15. Ceremoniale ofte der Cere-

moniën, wat sy was, 4. 20. 15. Cere-

moniën van de Ceremoniale zijn af-

geschaft, 2. 11. 8. Hoe de Ceremo-

niale is afgeschaft, 2. 7. 16. Der

Rechten of Richteren en BurgerlickCi

wat sy is, 4. 20. 15. Hoede Wet der

Rechten of Richteren en lïurgerlicke

afgheschaft is, en noch dnert. 4. 20

16, 17. Wat in de Wet afgheschaft,

ende niet afi;heschaft is, 2. 7. 14, 15

Overeenkoiuste des Wet met het

Euangelium, 2. 10. 2. Hoe de belof-

ten des Wets en Euangeliums met

nialkanderen overeenkomen, 3. 17.

1 , 2. Euangelische Wet, haer vol-

macktheyt, 3. 8. 7. Sacramenten des

Wets verschillen van d'Enangclische,

4. 14.23. 26. Ouder de Wet der ge-

nade te zijn, wat dat is, 2. 8 57. Nie-

mandt en wordt uyt de Wet gherecht

veerdight, 3

Spieghel, 2. 7. 7. Sy is een stomme

Overheyten Magisiraet, 4. 20, 14, In

de Gheboden di-r selfder is de Wille

Godts begrepen, I. 17. 2. Sy is een

exeniplaar der volmacckter rechtveer-

dighcyt, 2.2. 24. Haer sommier, of-

te kort begrip, 2.8. 11,61. Haer ge-

brnyck, 1 12. 1. en 2. 7 l. Haer ge-

Iruyck by den Geloovigher, 2. 7. 12.

Christus is de vervnilinge des Wets,

2. 7. 2. Eynde des Wets, 2. 7. 3.

Wetenschap: het Gheloove wordt een

kennipse en wetenschap ghenaemt, 3.

2 14. Getrouwe onweter.heyt is be-

ter dan lichtvtcrdighe wetenschap, 3.

25. 5.

Wet-ghever, is maer een, ofte, daer is

mner een Wct-gever, 4. 10. 7. Godt is

een Geestelick Wet-gevcr, 2. 8. 6.

Welsche: beloften, 3. 17- 6 Penitentie.

3. 3. 4. Verhoudt, 2. 11. 4.

Wellelick in 't Gherichie te procedeeren,

is geooilooft, 4. 20. I 8. Wettelick ge-

bedt vcrepscht de Pocnilentie, S. 20. 7.

Weltelickc : Concilien, welcke, 4. 9. 1. 2.

Het Wettelicke Diaconaetschap en is

in 't Pausdom niet, 4. 5. 16, 19.

Welcke Geloften zijn Wettelicke. en

welcke ou-wettelicke. 4. 13, 2 Waer
in de Wettelicke Godtsdienst bestaet,

3. 7. l. Wettelicke voortgang der

Disciplijne. 4. 12- 7.

Wetten; eu wat die zijn, 4. 20 14. Bnr-

ge"licke, 4. 20. 14. Die moghen van

Menschen wel iu-giiestelt worilen, 4.

20. 15. De Hurgerlicke wetten zijn

sterke zenuwen eu als de zielen van

de publycke saken, 4. 20. 14. De GoJ-
delicke Wetten eu moeten 't Meusche-

lick gebiedt niet onderworpen ziju, 3.

19. 16. Hoe de Menschelickc wetten

't onderhouden ziju, 4. 10. 5. Kercke-

licke Wetten, welcke goede zijn, 4.

10. 27, 30,32. Wetten des Gebedts,

3. 20. 4.

Wille Godts, 1. 2. 2. en 1. 10. 1. en 2.

4. 3. en 3. 22. 9. en 3. 24. 17, Die is

eenvoudigh. 1. 18. 3. en 3. 24. 16.

Die ia veelderley nae ons ghevoelen, 3.

24. 17. Die moet tweesins aenghe-

merkt worden : als zijnde een vcr-

borghen en gheopeubaerde, 1, 17- 2.

en 3. 20. 43. eu 3. 24. 17. Die is al-

ler dinghen opperste oorsake, 1. 14. I.

en 1. 16. 8. en 1. 17. 2. en 1. 18.2.

Die is aller dingen nootsakelickheydt,

3. 23. 8. Dien moet men volghen, 3.

20. 43. Die is d'opperste reghel der

rechtveerdigheyt, 1. 17. 2. en 3. 23.

2. Die is d'oorsake derverkiesiughe, 3.

22. 9. Uyt dien is de verwerpinghe,

3. 22. 11. Den selfden moet Godes

Almogentheyt of Almachtigheyt toe-

gevoeght worden. 4. 17, 25. Nadien

geschieden alle dingen, 3. 23. 6.d'Oor-

sake des selfden en moet buyten Godt

niet ghcsochl worden, 3. 22. 4. Die

is een volmacckte regel van alle recht-

veerdigheydt en heyligheydt, 4. 10 8.

In de keunisse des selfden is de vol-

maeekte wetenschap om wel te leven.

4. 10. 8 In Godt is Wille en Toe-

latinge, 2. 4. 3. Onderscheyt tusscheu

de Toelatinge ende den Wille Godts,

3.23.8. De verborgen wille Godts is

een afgrondt, 1 17.2. Godes wille en

ghebodt en moeten van raalkanderen

niet geschtydeu worden, 1. 18. 4 Of
Godes toelatinghe sonder sijnen wille

geschiedt, l. IS, 1.

18. Sy is als een! Wille des menschen; hoe die iu de wi der-

geboorte veruietight wort, 2. 5. 15.

Wille' en ver.-tant ziju twee deelen of

faculteyten of krachten van de ziek',

I. 15.7. Des menschen wille is in de

handt Godts, 1. 17.6,7. en 2.4.6,7.

lien wille in den weder-gheborenen,

2.3. 6, en 2. 5. 16. Met wille, en-

de niet uyt dwangh, doet de mensche

quaedt, 2. 2. 7. De mensche is door

sijn eygen wille gevallen, !. 15. 8 Des

minsehen wille wordt van de dienst-

baerhtydt der sonde gevangen gehou-

den, 2.3 5. \A at '3 menschen wille

in lichamelicke dinghen vermagh, 2.

4 6. Adam heeft voor dm val een

vrijen wille ghehadt, 1. 15. 8. Siet

oock Vrijen wille.

Willen is natuerliek den mensche aen-

geboren, 2. 5. 15.

Willen; de Kerckelicke Schrijvers stel-

len driederley willen, 2. 2. 5. In

Godt en zijn geen twee willen, tegen

nialkanderen strijdende, 1. 8. 3.

Willes Ampt, 1. l's. 7.

Windt : sonder Godes Voorsienighcyt eu

rijst' er geen windt, 1. 16. 7.

Woonen ; wat dat te seggeu ia, 3.

II. 5.

Wooninge: die eu heeft de Ileylige Geest

niet in den godtloosen, 2. 2. IC. I oe
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fiodt in den Hemel aijn woonin^he

heelt, ]. 13 1.

Woont: de soude woont wel in den Ge-

loovighen. maer sy en regeert of en

lieerschet in liaer niet, 3. 3. 1 1.

Woordt: wat de nytdruekinglie 1) Woort
te seggen is, 1. 13. 7 Hoe het Woordt
is vleesch geworden, 3. 14. 1. Onder-

scheyt tnssehen JjOgos, dat is, Woort
en tnssehen Idea, dat is, Ghedachtc,

1. 13. 22.

Woort Godts: wesentliek, 1. 13. 7. Dat
is gegenereert, oi'te, geboren voor de

tijden of van eenwigheyt, 1. 13. 7.

Siet ooek Generatie des Soons van

den Vader, etn.

Woort Godts ;Gesehreven, 4.8 fi. Waer-

ora dat gesrhreven ia, 1.6 3. Het is

ter saligheyt gegeven, 1. 6. 1. Bnyten

dat Woordt en isser gheen macht der

sleutelen, 3.4. 14. "t Is het zaedt der

weder-geboorte, 4. 16. 18. Gehoor des

selfden, 2. 8. 28. Door de Predicalie

liesselfden en wort sonder de verlieh-

tinghe des Heyligen Geestes niets be-

bedreven. 3. 2. 33. Het is nondigh dat

dat gbepredickt wordt, 4. 3. 2. Het

Avondtinael des Heereu voedt den

genen die door 't Wuort Godts weder-

gbeboren worden, 4. 1 7. 1 . Het Ge
loove vattetde mogentheyt Godts door

het woordt, 3. 2. 31. Godt wil som-

tijts dat sijn Woort den verworpenen

verkoüdight wort, 3. 24. 1 . Siet ooek

Heylige Schriftare.

Wortel : Adam is de wortel der nien-

schelickernatnyre, 2. 1. 6. Hetgeloove

is de wortel alles goets, 4 13.20.

Wrake Godts, 3.4 31. Gode moetmen
de wrake over geven, 2. 8. 56. en 4.

20. 19, 20.

Wraeckgierigheydt die is verboden, 2.

8. 57. eo 4. 20. 19, 20. Simsoas

wracckgierighaydt aen sijo vyanden.

3. 20. 15. De wraeekgierigbeyt moet

verre van den Christenen zijn, 4.

20. 19.

Wreker: GoJt ia een wreker der boosen,

1.2. 2. Godt is een wreker sijncr

eere, 2. 8. 18.

Wreeckt . Godt wreeckt sijn eere in

kintskindercn, 2. 8. 18, 19.

Wydte der plaetsen, en belet niet het

gebrnyck van des Heeren Avondtmael.

4. 17. 10. Die en verhindert niet de

ghemcensehap des Hoofts met de Le-

den, noehte der Leden met den Hoof-

de, 4. 7. 10.

Wydinge : siet Ordeninge, Ordeningen,

en Bevestinge.

Wijsc, ofte, maniere van te verordenen

den Dienaren, 4. 3. IC. Siet ooek Or-

deninge, en Bevestingc. en Ceremonie.

Wijsheyt: Godts, 1. 5.2,8. en 1.14.

1. 3, 21. en 1. 15. 1. en 1. 16. S.

en 1. 17. 1,9. en 3.23. 8. De ware,

1. 1. 1 . en 1. 18. 4. De hooghsie:

welcke, 3. 2, 4.

Wij-water, 3.4.28. en 4.10.20

Xenoorates, een Pbilosooph van

t.'haleedonia, en Diseipel van

Piato: iieeft A» 16 11 des werelts,

en 3 3 7 voor Christus geieeft : van

hem wordt gesproken, 3. 24. 10.

Xenophon, een Philosooph, Diseipel van

Soerates, voortrefFeliok Overste van

die van Athenen, en History-sehrij-

ver : hy heeft ten tijde van Plato

A° 3 5 8 5 des werelts, en A° 3 6 3

voor Christus geieeft: van hem wort

gesproken, 1. 5. 13. en 4. 12. 22.

Xerxes, een m.'^.ehtigii Koningh der Per

sen, heeft A" 3 4 6 5—3486 des

werelts, en 48 3—462 voor Chris

tus geregeert: hy is geweest, na het

seggen v:tn sommige, Ahasveros den
man van E-ith>r, Ë-ith. e 1 . vs 1.

Vergheleken met e. 2. vs. 17. Hy
heeft A" 3 4 7 des werelts, en A»

4 7 8 voor Christus, de Tempelen van

Griecken-landt, als Strabo verhaelt,

verbrandt en vernielt, 4. 1. 5.

Y.

Ydel : dit tegbenwoordigh leven is

kort en ydel, 3. 9.2,4. Yilel is

lie persoonele Suecesaie, ofte, Opvol-

ginge der _Hissehoppen, en hoe, 4.2. 2.

Yegelick wordt om sijn eygen sonde ge-

straft, 2. 8. 20.

Vver: hoe hy voort komt nyt de Pie-

nitentie, 3. 3. 15.

Zacbarla, die A" 7 4 2—7ü5 Paus

van Rome geweest is: sijn trou-

eloosheyt, 4. 7. 17.

i^adelons zijn de Vrouwen, segghen de

Nieuwe Marcionieten, 2. 13. 3.

Zaden der Weiten zijn in alle meu-

sehen, 2. 2. 13.

Zaedt der Religie in 's mensehen herte.

1 . 3. l. en 1. 5. 1 . Godes goetheyt en

is aen het zaet Abrahams niet gebon-

den, 4. 16. 14. Zaedt des Gbeloofs,

in de kindereu, 4. 16. 20. De cleriei.

dat is, Klercken, waren als het zaedt

der Kerekcn, 4 4. 9. Zaedt der we-

der-gheboorte is het Woordt Godts,

4. 16. 18. Godt en wordt niet ghe-

bonden aen het vleescbeliek zaedt,

1. 6. 5.

Zeden: V/et der Zeden. 4.20. 14. Wat
de Wet der zeden is, 4 20. 16. De
Wet der Zeden bestaet in twee deelen

4. 20, 15 Driederley gebruyok van

de Wet der Zeden, 2.7. 6. Zeden der

jVIonnicken zijn verdorven, 4. 13. 15.

Examen, ofte, Ondersoeck der Zeden,

4. 5. 14.

Zegel der toekomende verrijssenisse is

de Doop, 3. 25. 8.

Zeghelen lievestighen een ghesehrifle,

4. 14 5

Zegen Godts, I. 16. 5. en 2. 3. 1 1. en

3. 7. 8, 9. Godes zegen heeft een

groote kracht, 3. 7. 8, 9. Godt ver-

rijckt met sijn Zegen den Menacben,

3. 7. 8, 9. Dit tegenwoordige leven is

een Zegen Godts, 2. 8. 37. en 3. 9.3.

Zegeninge, ofte, besweeringe der Papis-

ten van het Doop-water of van het

water in den Doop, 4. 15. 19.

Zepherinus : die 20 1—219 Bisschop

van Rome gbeweest is, sijn instel-

linghe van bet honden des Avondt-

maels des Heeren, 4. 17. 46.

Ziele: haer besehrijvinghe, 1.15.6. Sy

is van een onsterffelick wesen. 1. 5.

4. 5. en 1. 15. 2, 6. Sy heeft twee

deelen, als, verstant en wille, 1.15.7.
Sy en vergaet niet, 3. 25. 6. Haer

krachten, 2. 2. 2. Haer Anipt, 1. 16.

6. Daer is maer een ziele in den

Menscbe, 1. 15. 6. Sy is het edelste

deel van den Mensche, 1. 15.2. De

ziele is d'eyghen sit-plaetse van het

Beeldt Godts, 1.15.3. Sy eu is geeu

blasinghe 1) noch aessem, 1. 15.2.

De Philosophen stellen drie deelen

der ziele, als: Verstandt, Gevoelen

en Wille, 2. 2 2 Alle bare deelen

zijn verdorven, 2. 1.9. Godt is een

gednyrigh bewaerder der ziele, 1. 15.

1 . De ziele en is uyt Godes wesen

niet, 1. 15.5. Of de ziele horen oor-

spronck heeft nyt de ziele des Vaders,

2. 1.7 Eeuwige saligheydt der ziele,

1.15.2 Christus Ziele heeft geleden,

2. 16. 10.

Zielen: die zijn van Godt ghescbapen.,

1. 15. 5. Sy zijn onsterffelick, I. 15.

3. eu 2. 10. 9. en 3. 25. 6. Christus

is bet eenighe voedtsel onser zielen,

4. 17. 1.

Zippora, de bnysvrouwe van Moses,

beeft haren sone besneden, 4 15-22.

Dit Register is uyt de Lalijnsclie in onse Nederrluvtsclie Tule Overgeset: in veel foutieve 1)

ende ovt^rgeslagen Cyiïer-getalen der Roecken , Capilleien en Sectien (die alle ingesien zijn) verbetert

:

ende ten aensien van verscheyden saken . Concilien en Namen der Persoenen , soo Reclitsinnige als

Ketters; (alle welcke in den Lollpjsclipn Tiegixler niet uytgedruckt en waren) met aenwijsinge van

den lijdt wanneer , so 2) de Concilien geliouden zijn , als 3) ooek de genoemde Persoonen gheleeft

liehben , vermeerdert: Door AniiAHAMiis Gam. us, Predicant l)innen Doveren en Genclcren int

Landt van HeusJen.

1) niis-sette 3) ende

E Y N D E.












